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zaworowej dzięki możliwości przełożenia jej z pra-
wej na lewą stronę, co zapewnia wygodny i szybki 
montaż. Pozwala to na maksymalną elastyczność 
zarówno w projektowaniu, jak i w trakcie montażu, 
ponieważ centralne przyłącze grzejnika ułatwia roz-
planowanie wyprowadzenia rur na etapie budowy.

Różne modele

Purmo Flex zapewniają najwyższy standard wśród 
grzejników płytowych zarówno pod względem 
designu, uniwersalności, jak i łatwości montażu.  
Dzięki możliwości swobodnego wyboru pozycji 

wkładki zaworowej, na której montowana jest 
głowica termostatyczna, ten sam grzejnik można 
zastosować jako prawostronny lub lewostronny. 
To duży atut zarówno w budownictwie mieszka-
niowym, jak i komercyjnym, np. w biurach, hote-
lach, szkołach itp. 
Grzejniki Purmo Flex dostępne są w trzech róż-
nych wersjach przedniej płyty czołowej. Obok 
podstawowego modelu Flex (CVF) z płytą pro-
filowaną w ofercie producenta znajdziemy mo-
del Plan Flex (FCVF) z płaskim frontem, który za-
pewnia eleganckie i nowoczesne wykończenie 
oraz wersję Ramo Flex (RCVF) z płaskim frontem  

To, że grzejniki płytowe Purmo są dostępne w róż-
nych rodzajach, typach, wymiarach czy kolorach, 
jest standardem. Jednak nowy grzejnik Purmo 
Flex razem z dwiema wersjami dekoracyjnymi Plan 
Flex i Ramo Flex oferuje nowe, istotne rozwiązanie  
w zakresie indywidualizacji i elastyczności montażu.  

Przede wszystkim producent daje możliwość do-
wolnego wyboru położenia wkładki zaworowej  
w grzejnikach z podłączeniem środkowym, a do-
tychczas na rynku była dostępna tylko wersja pra-
wa. Budowa nowego grzejnika płytowego Pur-
mo Flex pozwala na łatwą zmianę pozycji wkładki  

w ofercie marki Purmo pojawił się nowy grzejnik płytowy – Purmo Flex, 
który jest rozwiązaniem mającym na celu maksymalne ułatwienie pracy 
instalatorów. Najważniejszą innowacją jest możliwość dowolnego wyboru 
położenia wkładki zaworowej w grzejnikach z podłączeniem środkowym. 

PURMO FLEX – gRzEjnik wyjątkOwO ELastyczny
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z dodatkowymi delikatnymi poziomymi przetło-
czeniami. Każdy z modeli dostępny jest w róż-
nych wymiarach i kolorach. 
Nowe grzejniki Purmo Flex – Flex, Plan Flex, Ramo 
Flex zastąpią grzejniki z podłączeniem środko-
wym oznaczone jako Ventil Compact – CV, Plan 
Ventil Compact – FCV, Ramo Ventil Compact – RCV.

Łatwy i wygodny montaż

Grzejnik płytowy Purmo Flex oparty jest na spraw-
dzonej technologii z sześcioma króćcami przyłą-
czeniowymi. Umieszczony centralnie w osi grzej-
nika zestaw przyłączy zintegrowany z układem 
rozdziału czynnika grzejnego wewnątrz grzejni-
ka umożliwia swobodny wybór strony montażu 
głowicy termostatycznej z prawej lub z lewej stro-
ny w zależności od potrzeb. Podłączenie środko-
we upraszcza planowanie i montaż przewodów 

podłączeniowych i daje większą swobodę. Dla 
wszystkich typów grzejników wielopłytowych 
producent zaprojektował ten sam wymiar od-
ległości osi przyłączy środkowych do ściany, co 
znacząco ułatwia prace instalacyjne. Dzięki jed-
nakowemu rozstawowi przyłączy wstępny mon-
taż sieci rur jest bardzo łatwy przy użyciu szablo-
nu montażowego Purmo, dzięki któremu można 
zamontować kompletną instalację przewodów 
grzejnych bez konieczności montowania grzejni-
ków. Dodatkowo daje to możliwość przeprowa-
dzenia próby ciśnieniowej na szczelność i płu-
kanie instalacji bez zamontowanych grzejników.

Zapraszamy do obejrzenia grzejników 
Flex i innych nowości marki Purmo na: 
targach inStalaCJe 2022
Poznań, 25-27 kwietnia
Hala 5, StoiSko nR 68

Przemysław Ligenza nowym 
Prezesem nFoŚigw

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wrę-
czyła 31 marca 2022 r. powołanie dr Przemysławowi 
Ligenzie na stanowisko prezesa Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.
Przemysław Ligenza, dr nauk ekonomicznych, li-
der rozwoju, restrukturyzacji i zarządzania zmianą  
w różnych organizacjach (ochrony środowiska, sek-
tora finansów publicznych, firm prywatnych), posia-
dający ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe.

Dr Ligenza, wspólnie z różnymi zespołami, zreali-
zował szereg innowacyjnych projektów, których 
celem była optymalizacja kosztów i wprowadze-
nie nowych usług i produktów. Jego zdaniem jed-
nym z kluczowych działań zarządczych na rożnych 
poziomach menedżerskich jest rozwój kompeten-
cji zasobów ludzkich, ukierunkowany na efektyw-
ne ich wykorzystanie w ramach danej organizacji. 
Od stycznia 2019 r. był szefem Instytutu Mete-
orologii i Gospodarki wodnej.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna wersja informacji: kliknij

Czyste CiePło jako motor  
PoLskiej gosPodarki

Forum Energii przygotowało raport, w którym 
autorzy przyglądają się ciepłownictwu i budow-
nictwu od strony ekonomicznej – jako branżom, 
które mogą napędzać krajową gospodarkę pod 
warunkiem realizacji odpowiedniej polityki pu-
blicznej. w kolejnych rozdziałach analizowane 
jest, ile możemy zyskać w horyzoncie 2050 r.,  

na jakie technologie warto teraz postawić oraz 
jakie powinny być priorytety polityki publicznej  
i finansowania w najbliższych latach.
Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem  
video konferencji „Czyste ciepło jako motor pol-
skiej gospodarki – dlaczego potrzebujemy nowe-
go otwarcia w ciepłownictwie?”
Przejdź do pełnego raportu
Źródło: SPIUG
Pełna wersja informacji: kliknij
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