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oraz zupełnie płaską płytą czołową o zaokrąglo-
nych narożnikach. wyszukana, minimalistyczna 
forma sprawia, że Arran prezentuje się niezwy-
kle efektownie zarówno w przytulnej sypialni, 
jak i nowoczesnym lofcie. Jego dekoracyjną 
funkcję możemy wzmocnić za pomocą odpo-
wiednio dobranego koloru z palety RAL lub ko-
loru specjalnego.

Imia to rurowy grzejnik dekoracyjny. Dzięki swojej 
oryginalnej konstrukcji i atrakcyjnemu designo-
wi może być zainstalowany zarówno w łazien-
ce, jak i w kuchni czy przedpokoju. w prze-
ciwieństwie do klasycznych modeli grzejników 
rurowych, przypominających wyglądem „dra-
binkę”, grzejnik Imia ma kolektory grzewcze po-
prowadzone pionowo. Dodaje mu to smukłości,  

a dodatkowo grzejnik zyskuje na atrakcyjności 
dzięki wyprofilowaniu kolektorów w delikatny łuk. 
Imię można wyposażyć w chromowane uchwyty 
na ubrania, wówczas grzejnik będzie pełnić funk-
cję eleganckiego wieszaka. To oryginalny i przy-
datny pomysł na rozszerzenie funkcjonalności 
grzejnika. Inne, dodatkowe akcesoria przezna-
czone do tego modelu to uchwyt chromowany 
na ręcznik oraz grzałka elektryczna, które zwięk-
szają użyteczność grzejnika w łazience. 

Kos i Faro to dekoracyjne grzejniki, które rewela-
cyjnie komponują się z nowoczesnymi wnętrzami. 
Jednocześnie wyróżnia je ponadczasowa i eleganc-
ka stylistyka. Oba modele grzejników różnią się od 
siebie przede wszystkim płytą przednią. w przy-
padku grzejników Kos jest ona całkowicie gładka,  

Najważniejszą cechą łazienki jest funkcjonal-
ność, a jej użytkownik powinien odczuwać kom-
fort cieplny podczas wykonywania codziennych 
czynności. Marka PURMO posiada w swojej ofer-
cie grzejniki łazienkowe o lekkiej konstrukcji i es-
tetycznym wykonaniu. w niniejszym artykule 
chcemy zwrócić szczególną uwagę na rozwią-
zania grzewcze, które zadowolą nawet najbar-
dziej wymagającego klienta. Prezentujemy rów-
nież, w jakich pomieszczeniach domu najlepiej 
sprawdzą się poszczególne modele grzejników. 
Zarówno grzejnik dekoracyjne, jak i łazienkowe  
z oferty Purmo poza swoim podstawowym zada-
niem, jakim jest ogrzanie pomieszczenia, dosko-
nale sprawdzą się w roli nietuzinkowego elemen-
tu wyposażenia domu, podkreślając dodatkowo 
jego nieprzeciętny oraz wyszukany wystrój.

Przytulna syPIalnIa czy FunKcjonalny 
PrzedPoKój – InsPIracje marKI Purmo

Prostota i funkcjonalność – cechy te najlepiej cha-
rakteryzują grzejnik dekoracyjny Purmo – arran. 
Model ten jest grzejnikiem pionowym, przykuwa-
jącym uwagę niewielką głębokością zabudowy 

w Purmo doskonale wiemy, że nowoczesne grzejniki dekoracyjne 
powinny charakteryzować się nie tylko wysoką wydajnością cieplną, 
ale nie mniej ważna jest efektowna forma oraz praktyczny minimalizm. 
Dzięki kreatywności naszych projektantów, grzejniki te można określić 
mianem pięknej ozdoby wnętrz, która także podnosi jego standard.

Grzejniki dekoracyjne  
i łazienkowe Purmo
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dobrze wkomponuje się w przestrzeń pomiędzy 
wanną a umywalką. Można na niej powiesić ręcz-
nik do wysuszenia lub ogrzania. Mauritius tworzy 
także pewien rodzaj ozdobnego parawanu, który 
dzięki dobraniu odpowiedniej kolorystyki może 
rozświetlić łazienkę oraz dodać jej wyrazistości. 
Ze względu na dużą moc cieplną w stosunku do 
wymiarów, grzejniki Mauritius przeznaczone są 
do montażu w dużych pomieszczeniach. Efekt 
ten uzyskano poprzez zastosowanie podwój-
nych rzędów kolektorów poziomych.

Grzejnik łazienkowy evia wyróżnia nietuzinkowe 
wzornictwo. Sekcje płaskich kolektorów są od-
dzielone od siebie wygiętymi w łuk ruchomymi  

profilami, które można odchylać. Umożliwiają 
one wygodne i szybkie suszenie ręczników oraz 
ubrań. warto dodać, że szerokie kolektory nada-
ją grzejnikowi nowoczesny wygląd.

Grzejnik łazienkowy leros to grzejnik drabinkowy, 
który charakteryzuje się odważnym designem. 
Jest więc idealnym rozwiązaniem w łazienkach 
urządzonych w nowoczesnym, minimalistycznym 
stylu. Duży przekrój kolektorów (28 mm) nadaje 
mu solidny wygląd, a większe przestrzenie mię-
dzy nimi umożliwiają komfortowe suszenie ręcz-
ników na grzejniku. Doskonała wydajność cieplna 
i wysokiej jakości profil stalowy to jedne z naj-
ważniejszych cech grzejnika łazienkowego Leros.

co podkreśla ich klasyczny wygląd. Płyta przed-
nia grzejnika Faro ma zaś delikatne pionowe 
przetłoczenia, co wzmacnia efekt nowoczesne-
go designu. Grzejniki Kos i Faro wyróżniają także 
zaokrąglone obudowy boczne oraz w poziomej 
wersji grzejnika – masywna kratka zakrywająca 
jego górę. wspomniany duet jest ciekawym uzu-
pełnieniem wystroju pokoju dziennego, salo-
nu czy jadalni. Grzejniki dostępne są w wersji 
pionowej i poziomej, w zróżnicowanych wyso-
kościach i szerokościach. 

Grzejniki kolumnowe delta laserline wyglądem 
nawiązują do klasyki. Unikalna w skali światowej 
technologia kompletnego spawania za pomocą 
wiązki lasera sprawia, że grzejniki kolumnowe 
Delta Laserline marki Purmo są niezwykle trwałe  
i mają nieskazitelny wygląd. wewnętrzne łączenie 
między elementami ma minimalną szerokość co 
praktycznie eliminuje miejsca powstawania korozji.  

Kolejną cechą wyróżniającą grzejniki Delta Laser-
line jest wydajność. Rury profilowane w kształt 
litery D mają większą powierzchnię wymiany 
ciepła, a co za tym idzie, są wydajniejsze od rur 
okrągłych. Konstrukcja i kształt grzejników Delta  
Laserline są przemyślane w taki sposób, by uła-
twiały utrzymanie ich w nienagannej czystości, 
co nabiera szczególnego znaczenia w obiektach  
o podwyższonych wymaganiach higienicz-
nych, np. w szpitalach.

suszarKa na ręcznIK czy grzejąca ścIanKa  
dzIałowa – grzejnIKI Purmo w łazIence

Model mauritius dzięki możliwości montażu pro-
stopadle do ściany, może spełniać rolę ażurowej 
ścianki działowej. Grzejąca ścianka o lekkiej dra-
binkowej konstrukcji świetnie pasuje do modnych 
otwartych kuchni, połączonych z jadalnią lub 
salonem. Z kolei w łazience ścianka szczególnie 
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