ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σώματα panel
Kompaktheizkörper

Σωληνωτά
θερμαντικά
Röhrenradiatoren
σώματα

Σώματα
λουτρού
Badheizkörper

Διακοσμητικά
Dekorative
θερμαντικά
Heizkörper
σώματα

Ενδοδαπέδια
θέρμανση
Flächenheizungen

Ηλεκτρική Heizungen
θέρμανση
Elektrische
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ΣΏΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΎ	
ARRAN 		
APOLIMA
6
ELATO 		
8
EVIA		
8
Röhrenradiatoren
Flächenheizungen
Badheizkörper Dekorative
Heizkörper
FLORES M
10
Kompaktheizkörper
FLORES | A
10
FLORES CH
12
FLORES C | CM
12
FLORES C CH
14
SANTORINI M | CM
15
APIA		
16
LEROS		
18

ΕΙΣΑΓΩΓΉ	4
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΆ ΣΏΜΑΤΑ PANEL
RAMO VENTIL COMPACT
RAMO COMPACT
PLAN VENTIL COMPACT | M
PLAN COMPACT
VENTIL COMPACT | M
COMPACT
H 200 MM
VERTICAL
VIDO		
OPTIMO

Kompaktheizkörper

Elektrische Heizungen
Röhrenradiatoren

ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΘΈΡΜΑΝΣΗ
YALI RAMO
20
PARADA Badheizkörper Dekorative Flächenheizungen
Röhrenradiatoren
Kompaktheizkörper YALI
Heizkörper
YALI DIGITAL
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΆ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΆ ΣΏΜΑΤΑ
22
DELTA E H
KOS H		
24
DELTA E V
KOS V		
25
TINOS E		
FARO H		
26
PAROS E
FARO V		
27
ELATO
E | ET
TINOS		 Kompaktheizkörper
28 Elektrische
Röhrenradiatoren
Flächenheizungen
Heizungen
Badheizkörper Dekorative
Heizkörper
MILOS E
PAROS		
29
FLORES E
NARBONNE
30
NILA		
NARBONNE V
31
ATHENA A | E | S
ΣΩΛΗΝΩΤΆ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΆ ΣΏΜΑΤΑ
32
ΕΝΔΟΔΑΠΈΔΙΑ ΘΈΡΜΑΝΣΗ
DELTA LASERLINE
34
DELTA COLUMN BENCH | V
36 Dekorative Flächenheizungen Elektrische Heizungen
Röhrenradiatoren
Kompaktheizkörper
Badheizkörper
Heizkörper
Röhrenradiatoren
Kompaktheizkörper
Badheizkörper Dekorative
ΧΡΩΜΑΤΟΛΌΓΙΟ
DELTA BAR
37
Heizkörper

Badheizkörper

Dekorative
Heizkörper

ΕΜΠΝΕΥΣΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ PETRA KLAPPROTT

Elektrische Heizungen

38
40
42
44
46
47
Flächenheizungen
47
47
47
47
48
49
50
52
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68
69
70

Flächenheizungen

78

Elektrische Heizungen

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΩΝ
Α = ΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ C = ΚΑΜΠΥΛΩΤΌ CH = ΧΡΩΜΈ
M = ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΚΈΝΤΡΟ

E = ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ

S = ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ T = „TURBO“

H = ΟΡΙΖΌΝΤΙΑΣ ΔΙΆΤΑΞΗΣ

V = ΚΆΘΕΤΗ ΔΙΆΤΑΞΗ

VT = ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΉ ΒΑΛΒΊΔΑ
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Elektrische H

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΕΜΆΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΉ

CLEVER HEATING
SOLUTIONS
Η PURMO ΕΊΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΟΥ ΚΟΙΤΆ ΣΤΟ ΜΈΛΛΟΝ:

τους συνεργάτες μας. Εξάλλου, είμαστε πρώτα και κύρια μια

ΣΤΕΚΌΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΆ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΆ-

οικογενειακή επιχείρηση.

ΓΚΕΣ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΎΜΕ ΜΕ ΑΊΣΘΗΜΑ
ΕΥΘΎΝΗΣ. ΕΝΕΡΓΟΎΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΆ ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΤΗΣ ΘΕΡ-

Πριν από μερικά χρόνια θέλαμε να συνδυάσουμε όλες τις

ΜΑΝΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ ΕΓΚΑΊΡΩΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ ΚΑΙ

πτυχές αυτής της οικογενειακής επιχείρησης, όλα τα οφέλη

ΑΛΛΑΓΈΣ ΚΑΙ ΠΡΆΤΤΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ.

που προσφέρουμε στους συνεργάτες μας, σε έναν κοινό

ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΓΡΎΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΡΉΓΟΡΣΗ, ΌΠΩΣ ΜΠΟ-

ορισμό όλων των πεποιθήσεων και φιλοσοφιών. Αυτό που

ΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΙ ΆΛΛΟΙ. ΤΙ ΚΆΝΕΙ ΌΜΩΣ ΤΗΝ PURMO ΤΌΣΟ

είχαμε κατά νου ήταν μια δήλωση ταυτότητας, μια σχετικά

ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ, ΌΣΟ ΕΊΝΑΙ ΣΉΜΕΡΑ?

νέα ιδέα για τη βιομηχανία μας την εποχή εκείνη. Μετά
από πολλές εσωτερικές σκέψεις, διαβουλεύσεις με τους

Η αξιοπιστία και η ποιότητα είναι πάντα η πρώτη προτεραιό-

πελάτες και επιρροές από το εξωτερικό, μια τεράστια λίστα

τητα για εμάς. Είμαστε περήφανοι για τα καινοτόμα προϊόντα

με όμορφες λέξεις συγκεντρώθηκαν: Ταχύτητα αντίδρασης ,

και τις υπηρεσίες μας. Οι καταναλωτές και οι συνεργάτες μας

Αποτελεσματικότητα, Ακρίβεια, Αξιοπιστία και πολλά, πολλά

μπορούν να βασίζονται σε έναν έμπιστο συνεργάτη. Δίνουμε

άλλα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν όλα, αλλά δεν μας

μεγάλη σημασία στη διατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων με

διευκόλυναν να βρούμε μια επιλογή.
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ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΕΜΆΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΉ

"ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΙ
ΚΑΝΕΊΣ ΤΗΝ ΤΑΥΤΌΤΗΤΆ ΤΟΥ"

Από τα παραπάνω, ψάξαμε να βρούμε μια φράση ένα Motto,

καλά κι αν αισθανόμασταν, όσο σίγουροι κι αν ήμασταν, κάτι

το σήμα τιμής που θα φορούσε η Εταιρεία με υπερηφάνεια.

έλειπε, ένα κομμάτι για να συμπληρωθεί το παζλ. Υπάρχουν

Φιλτράραμε λοιπόν την τεράστια λίστα σε τέσσερις καταλό-

διάφορες θεωρίες σχετικά με το πού εμφανίστηκε για πρώτη

γους. Στη συνέχεια, συσσωρεύσαμε τις εννοιες κάθε καταλόγου

φορά το σύνθημα της „έξυπνης θέρμανσης“ και ποιος το

μεταξύ τους μέχρι που σχημάτισαν η καθεμιά έναν πυλώνα:

έφερε. Αισθανόμαστε πολύ καλά με αυτό. Πάνω απ ‚όλα,

τέσσερις λίστες, τέσσερις πυλώνες και ο καθένας έλαβε τελικά

απολαμβάνουμε τη δύναμη που βρίσκεται σε αυτές τις δύο

ένα ονόματα: Εμπνευση, Προϊόντα, Ποιότητα, Άνθρωποι.

απλές λέξεις.

Αυτές είναι οι αξίες που εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει η

Τι σημαίνει το σύνθημα „Έξυπνη θέρμανση“ ? Σημαίνει

Purmo μετά από τόσα χρόνια. τέσσερις πυλώνες που μας

απλές, πειστικές, οικονομικές και βιώσιμες λύσεις. Όταν

περιγράφει ως εταιρεία, ως οικογένεια, ως συνεργάτη και

βλέπετε αυτά τα δύο λόγια σε ένα θερμαντικό σώμα, αυτό

προμηθευτή. Με τη δημιουργία αυτών των πυλώνων, εμείς

σημαίνει ότι το προϊόν δημιουργήθηκε μέσω εμπνευσμένης

ως εταιρεία κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα. Ποτέ δεν ήταν ο

εργασίας από υπαλλήλους με υψηλά κίνητρα, με την ύψιστη

στόχος μας να είμαστε οι πιο μεγάλοι της αγοράς. Είχαμε ήδη

ποιότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες έχουν κάνει μια σοφή

μια ισχυρή θέση και μια πιστή πελατειακή βάση. Αλλά ήταν

επιλογή. Αυτό σημαίνει ότι οι εγκαταστάτες έχουν πάντοτε

σημαντικό για εμάς να κατανοήσουμε τη δική μας ταυτότητα:

κατά νου ποιοτική δουλειά με ένα ποιοτικό προϊόν. Και πάνω

πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να δείξουμε στους νέους πελά-

απ ‚όλα, είναι ένα ορατό σημάδι για τους τελικούς πελάτες

τες που στεκόμαστε, ποιοι είμαστε και πού κατευθυνόμαστε.

μας ότι επωφελούνται από το έργο μιας οικογενειακής επιχείρησης που εκτείνεται στον κόσμο.

Οι τέσσερις πυλώνες συγκαταλέγονται μεταξύ των υποστηρικτικών στοιχείων ώστε να κάνει μια εταιρεία εύκολα

Η „έξυπνη θέρμανση“ σημαίνει όλα αυτά. Στηρίζεται

κατανοητά τα σημεία αναφοράς της, που μας επιτρέπουν να

στους τέσσερεις πυλώνες που χαρακτηρίζουν την PURMO,

εισαγάγουμε τον εαυτό μας σε όλους: Πελάτες, προμηθευ-

συνοψίζει αυτό για το οποίο εργαζόμαστε τόσα χρόνια. Πόσα

τές, πιθανούς πελάτες ή αιτούντες συνεργασίας. Αλλά όσο

μπορούν να πουν δυο μικρές λέξεις.
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VENTIL COMPACT ΣΕ RAL 9016
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΉ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ).
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RAMO VENTIL COMPACT ΣΕ RAL 9016
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΉ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ).

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΆ ΣΏΜΑΤΑ COMPACT
ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΉ
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα θερμαντικά σώματα της σειράς Compact Purmo πείθουν. Συνδυάζουν
υψηλή τεχνική ποιότητα, λειτουργικότητα και ελκυστικό σχεδιασμό. Θεωρούμε
ότι ένα θερμαντικό σώμα δεν είναι απλά ένα σώμα - αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της σπιτικής σας άνεσης. Και ως τέτοιο, αξίζει την προσοχή. Ο λιτός
σχεδιασμός κάνει τα πράματα απλά και απέριττα. Το εύρος των προσφορών
μας καλύπτει όλες τις επιθυμίες σας: από το κλασσικό μοντέλο μέχρι τα κομψά
σχέδια με επίπεδη όψη.
PLAN: ΠΙΟ ΜΟΝΤΈΡΝΑ
Τα όμορφα επίπεδα σώματα είναι ένα πραγματικό εμπορικό σήμα της Purmo.
Το απλό πράγμα είναι συχνά το καλύτερο. Οι επίπεδες επιφάνειες δεν διαταράσσονται από τίποτα. Οταν λέμε „επίπεδο, εννοούμε επίπεδο“. Δεν υπάρχει
επικάλυψη στις άκρες ή στις ακμές. Φυσικά υπάρχουν λεπτές διαφορές. για
παράδειγμα, μπορεί κανείς να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών
τύπων συνδέσεων, μεγέθη και διαστάσεις. Ό, τι κι αν επιλέξετε
έχετε: ομορφιά με υψηλή απόδοση.

VERTICAL ΣΕ RAL 9016
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΆ)
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Στο πάνω μέρος είναι χαρακτηριστική
η καλαίσθητη συνεχόμενη γρίλλια.

RAMO VENTIL COMPACT
με λεπτές γραμμές στην πρόσοψη και
ενσωματωμένο σετ βαλβίδων με δύο
πρόσθετες συνδέσεις στο κάτω μέρος.
τα εξαρτήματα και η θερμοστατική
κεφαλή παρέχονται ξεχωριστά. ως
στάνταρ υπάρχουν βαλβίδες και
συνδέσεις δεξιά, εκδόσεις αριστερών
συνδέσεων είναι επίσης διαθέσιμες.

RAMO VENTIL COMPACT

RAMO COMPACT

ΥΨΟΣ
200, 300, 400, 500, 600,
900 mm

ΥΨΟΣ
300, 400, 500, 600,
900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΙ
11, 21S, 22, 33, 44*

ΤΥΠΟΙ
11, 21S, 22, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL κατόπιν
παραγγελίας.

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL κατόπιν
παραγγελίας.

*δ
 ιαθέσιμο μόνο σε ύψη 200 και
300 mm
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RAMO COMPACT
με λεπτές γραμμές στην πρόσοψη και
πλευρικές συνδέσεις. τα εξαρτήματα
σύνδεσης, η θερμοστατική βαλβίδα και
η θερμοστατική κεφαλή παρέχονται
ξεχωριστά.

RAMO
COMPACT ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΤΟ RAMO ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΜΕ ΣΤΥΛ
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ramo είναι η μπροστινή όψη με διακριτικές, οριζόντιες γραμμές προφίλ. Οι μοναδικά σχεδιασμένες γραμμές δεν διαταράσσουν τις
κυρτές ακμές και τις γρίλλιες στο πάνω μέρος που απλά εξαφανίζονται πίσω από τις
πρώτες.
Το RAMO VENTIL COMPACT ταιριάζει απόλυτα σε οποιοδήποτε μοντέρνο εσωτερικό
χώρο. Με τις συνδέσεις από κάτω, οι σωλήνες είναι σχεδόν αόρατοι και οι λεπτές,
οριζόντιες γραμμές στην πρόσοψη δίνουν στο σώμα μοναδική διακριτική κομψότητα.
Στο RAMO COMPACT, η σύνδεση γίνεται αποκλειστικά από τις πλευρές του. Ανάλογα
με τις ανάγκες μπορεί να είναι η σύνδεση από τα αριστερά ή δεξιά. Η θερμοστατική
βαλβίδα περιλαμβάνεται στη συσκευασία ενώ η θερμοστατική βαλβίδα είναι κατόπιν
παραγγελίας.

RAMO VENTIL COMPACT
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΉ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ)
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PLAN ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ –
Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ
Με τη σειρά PLAN, η Purmo προσφέρει το κομψό θερμαντικό

κάτω και θερμοστατικής κεφαλής που συνδέεται απευθείας

σώμα με εντελώς επίπεδη πρόσοψη. To ιδιαίτερο χαρακτηρι-

επάνω, το κάνει ένα θερμαντικό σώμα με διακριτική κομψότητα.

στικό του είναι η απολύτως επίπεδη μετώπη με γυαλιστερή επίστρωση. Η μοναδικά σχεδιασμένη μετώπη δεν παρεμβαίνει

Φυσικά, το Plan Ventil Compact είναι επίσης διαθέσιμο και με

στις κυρτές άκρες της πρόσοψης και των πλαϊνών πλαισίων,

μεσαία σύνδεση. Με το PLAN COMPACT να συνδέεται πλευ-

απλά εξαφανίζονται πίσω από αυτό. Όχι μόνο εντυπωσιάζουν

ρικά, η σειρά των θερμαντικών σωμάτων συμπληρώνεται τέ-

με τον ελκυστικό σχεδιασμό τους, αλλά και μέσω της ευκολίας

λεια τόσο για τη νέα κατασκευή όσο και για ανακαίνιση, στην

φροντίδας της επιφάνειας . Η σειρά σχεδίων περιλαμβάνει τρία

αντικατάσταση των ήδη υπάρχοντων σωμάτων. Έτσι, για

μοντέλα με διαφορετικές συνδέσεις.

πρώτη φορά και με μοναδικό τρόπο, η πλήρης ελευθερία επιλογής των θερμαντικών σωμάτων για εκσυγχρονισμό είναι

Το PLAN VENTIL COMPACT έχει τις συνδέσεις του, εργοστασιακά,

πλέον διαθέσιμη και για τα υψηλά πρότυπα χωρίς να χρειάζε-

στην κάτω δεξιά γωνία, αλλά μπορεί προαιρετικά να παραγγελ-

ται να γίνουν αλλαγές στα υφιστάμενα δίκτυα σωλήνων.

θεί και με συνδέσεις στην κάτω αριστερή γωνία. Από την ίδια
πλευρά, η θερμοστατική κεφαλή, που παρέχεται ξεχωριστά, το-

Όπου δίνεται έμφαση στις σαφείς μορφές, το Plan Compact

ποθετείται στην ήδη ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Ο

πληρεί ακριβώς τις απαιτήσεις των αρχιτεκτόνων και των κατα-

συνδυασμός επίπεδης πρόσοψης, απευθείας σύνδεσης από

σκευαστών.

PLAN VENTIL COMPACT –
σύνδεση από κάτω (standard: δεξιά)

PLAN VENTIL COMPACT M –
σύνδεση από κάτω στο κέντρο

PLAN COMPACT –
εξωτερική σύνδεση δεξιά ή αριστερά.

PLAN VENTIL COMPACT

PLAN VENTIL COMPACT M

PLAN COMPACT

ΥΨΟΣ
200, 300, 400, 500, 600, 900 mm

ΥΨΟΣ
300, 400, 500, 600, 900 mm

ΥΨΟΣ
300, 400, 500, 550, 600, 900, 950 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΙ
10, 11, 21S, 20, 22, 30, 33, 44*

ΤΥΠΟΙ
11, 21S, 20, 22, 30, 33

ΤΥΠΟΙ
10, 11, 21S, 20, 22, 30, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.

διαθέσιμο μόνο σε ύψη 200 και 300 mm
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Λευκό RAL 9016

PLAN
COMPACT ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

PLAN VENTIL COMPACT
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΉ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ)

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Η πρόσοψη του θερμαντικού
σώματος είναι εύκολο να καθαριστεί.
Όμως ανά τακτά χρονικά διαστήματα
θα πρέπει να καθαρίζεται από τη
σκόνη και το εσωτερικό του σώματος.
Το βοηθητικό βουρτσάκι καθαρισμού
σας επιτρέπει να καθαρίσετε το θερμαντικό σώμα εσωτερικά δίχως να
αφαιρέσετε τη γρίλια.
κατάλληλο για όλα τα θερμαντικά σώματα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
TEMPCO TH – Εξοικονομήστε ενέργεια
με την προαιρετική θερμοστατική
κεφαλή μεγιστοποιώντας την άνεση
σας. Με τα προγράμματα ημέρας και
εβδομάδας μπορείτε να προσαρμόσετε τις θερμοκρασίες θέρμανσης και
τις ώρες ανάλογα με τις δικές σας
ανάγκες. Συμβατό με την κεντρική
μονάδα TempCo Touch E3.

ΓΑΝΤΖΟΣ ΠΕΤΣΕΤΑΣ
Ο όμορφος γάντζος πετσετών
Το „κουμπί“ είναι διαθέσιμο σε διαφορετικά χρώματα. Παραγγέλνεται ως
εξάρτημα. Η προσάρτηση στο καλοριφέρ είναι πολύ απλή και επίσης
μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή.

κατάλληλο για όλα τα θερμαντικά σώματα εσωτερικού βρόγχου

KΡΕΜΆΣΤΡΑ ΓΙΑ ΠΕΤΣΈΤΕΣ
Διατίθενται επίσης ως αξεσουάρ οι
ράβδοι πετσετών σε διάφορα μήκη.
Οι κρεμάστρες πετσετών μπορούν να
τοποθετηθούν και εκ των υστέρων.

κατάλληλο για Plan και Ramo
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VENTIL COMPACT

VENTIL COMPACT M

COMPACT

ΥΨΟΣ
200*, 300, 400, 500, 600, 900 mm

ΥΨΟΣ
300, 400, 500, 600, 900 mm

ΥΨΟΣ
300, 400, 500, 550, 600, 900, 950 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΙ
10, 11, 21S, 20, 22, 30, 33, 44*

ΤΥΠΟΙ
11, 21S, 20, 22, 30, 33

ΤΥΠΟΙ
10, 11, 21S, 20, 22, 30, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.

*δ
 ιαθέσιμο μόνο σε ύψη 200 και 300 mm

| 12

PROFIL
COMPACT ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΦΊΛ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΎ
ΣΏΜΑΤΟΣ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΈΣ ΚΛΑΣΙΚΌ
Τα θερμαντικά σώματα Purmo διατίθενται σε διαφορετικές παραλλαγές, για αυτό μπορείτε να επιλέξετε ακριβώς εκείνο που ταιριάζει τέλεια με τον χώρο σας.
Χάρη στο ενσωματωμένο σετ βαλβίδων και στην ιδιαίτερα κομψή
σύνδεση από κάτω για το VENTIL COMPACT, οι οπτικά ενοχλητικοί
σωλήνες περιορίζονται στο ελάχιστο.
Το Purmo VENTIL COMPACT M χαρακτηρίζεται από τη μεσαία σύνδεση. Ειδικά αν οι σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής είναι από τον
τοίχο τότε τίποτα δεν εμποδίζει τον καθαρισμό του δαπέδου.
Το Purmo COMPACT βρίσκεται σε εκατομμύρια σπίτια παγκοσμίως.
Είναι το κλασικό συμπαγές θερμαντικό σώμα, για ανθρώπους με κριτήριο την υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Το ελκυστικό διακοσμητικό κάλυμμα και το ξεχωριστό περίβλημα δίνουν στο θερμαντικό σώμα μια ελκυστική, διακριτική εμφάνιση. Η επιλογή σε μοντέλα και χρώματα είναι τεράστια.

VENTIL COMPACT
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΉ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ)
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H 200 MM
COMPACT ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΏΜΑΤΑ ΜΕ ΎΨΟΣ 200 MM –
ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΖΑΜΑΡΙΕΣ
Για ειδικούς χώρους, σχεδιάστηκε το σώμα με εξαιρετικά

Οχι μόνο τεχνικά και ποιοτικά το Ramo 200 mm αλλά και

χαμηλό ύψος 200 χιλιοστά. Αυτά τα θερμαντικά σώματα είναι

αισθητικά δεν αφήνει κανένα περιθώριο για συμβιβασμούς!

διαθέσιμα με τρεις προσόψεις Ramo, επίπεδο και προφίλ, αντίστοιχα στους τύπους 22 και 33 καθώς και στον τύπο υψηλής
απόδοσης 44.

Η μπροστινή όψη του PLAN VENTIL παρουσιάζεται πλήρως και
χωρίς ενοχλήσεις ως συνέχεια του δωματίου, χωρίς να διαταράσσει το χώρο.

Η μπροστινή επιφάνεια του RAMO VENTIL COMPACT έχει μια
λεπτή εμφάνιση με ρίγες. Υπογραμμίζοντας το οριζόντιο απο-

Το κλασικό σώμα VENTIL COMPACT είναι επίσης διαθέσιμο για

τέλεσμα, αυτό το θερμαντικό σώμα στο χαμηλό ύψος κατα-

παράθυρα από το δάπεδο έως την οροφή στο εξαιρετικά

σκευής δείχνει ακόμη πιο χαριτωμένο.

χαμηλό ύψος κατασκευής 200 mm.

PLAN VENTIL COMPACT
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΉ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ)
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RAMO VENTIL COMPACT

ΥΨΟΣ
200 mm

ΜΗΚΟΣ
600 - 3000 mm

ΤΥΠΟΙ
22, 33, 44

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα
RAL κατόπιν
παραγγελίας.

PLAN VENTIL COMPACT

ΥΨΟΣ
200 mm

ΜΗΚΟΣ
600 - 3000 mm

ΤΥΠΟΙ
22, 33, 44

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα
RAL κατόπιν
παραγγελίας.

VENTIL COMPACT

ΥΨΟΣ
200 mm

ΜΗΚΟΣ
600 - 3000 mm

ΤΥΠΟΙ
22, 33, 44

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα
RAL κατόπιν
παραγγελίας.

VERTICAL
COMPACT ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

VERTICAL – Η ΛΕΠΤΉ
ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Τα οριζόντια μοντέλα περιστράφηκαν κατά 90 μοίρες, έτσι ώστε
να χρησιμοποιήσετε καλύτερα το χώρο στον τοίχο σας. Τα κάθετα
Compact θερμαντικά σώματα με την τυπική κεντρική σύνδεση
που πείθουν από λεπτή αισθητική. Οι σαφείς, κομψές γραμμές και
το μικρό πάχος δίνει μια κάθετη και ευχάριστη εμφάνιση. Και αν
και αυτό καταλαμβάνει εκπληκτικά μικρό χώρο, εξασφαλίζει αποδεδειγμένα μια ιδιαίτερα υψηλή απόδοση
θερμότητας. Το στενό πλάτος 300 mm είναι
μια ήρεμη δύναμη ως εναλλακτική λύση
για περιορισμένους χώρους. Για το μπάνιο
και την κουζίνα με προαιρετική τοποθέτηΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

ση κρεμάστρας για πετσέτες.

VERTICAL
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)

VERTICAL
ΥΨΟΣ
1500, 1800, 1950, 2100,
2300 mm
ΠΛΑΤΟΣ
300, 450, 600, 750 mm

ΤΥΠΟΙ
10, 20, 21, 22
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά
παραγγελία.
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VIDO – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΑΜΗΛΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
Οι σύγχρονες πηγές θερμότητας, όπως οι αντλίες θερμότητας και λέβητες συμπύκνωσης, λειτουργούν πιο αποτελεσματικά με χαμηλές θερμοκρασίες ροής. Πρώτα
απ ‘όλα, αυτό είναι δυνατό με την ενδοδαπέδια θέρμανση. Αλλά ακόμη και τερματικές μονάδες νερού (fan coils) μπορούν με χαμηλές θερμοκρασίες να θερμαίνονται αποτελεσματικά: το vido είναι το όνομα του νέου fan coil από την Purmo. Είναι
σχεδιασμένο για αποτελεσματική λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες συστήματος ακόμα και κάτω από τους 45 °C.
Η ιδιαιτερότητά τους είναι στην κατασκευή, όπου ένας ηλεκτρικός ανεμιστήρας και
ένα στοιχείο χαμηλής περιεκτικότητας σε νερό φροντίζει για υψηλές θερμαντικές
ικανότητες με συμπαγείς διαστάσεις. Αυτή η υψηλής τεχνολογίας λύση συνδυάζεται με ένα αποτελεσματικό σχεδιασμό και ένα πρωτοποριακό χειριστήριο. Και ως
“δώρο” προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα όχι μόνο θέρμανσης αλλά και ψύξης
όταν συνδυάζεται με αντλία θερμότητας.

VIDO
ΥΨΟΣ
595 mm
ΜΗΚΟΣ
800, 1000, 1200, 1400,
1600 mm
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ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016

VIDO
COMPACT ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
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OPTIMO
ΥΨΟΣ
101 mm
ΜΗΚΟΣ
496 mm (OPTIMO 500)
550 mm (OPTIMO 600)
603 mm (OPTIMO 800)
ΧΡΩΜΑ
Λευκό, Μαύρο, Καφέ,
Χρωμέ, Μεταλλικό
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OPTIMO
ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΕΣ

OPTIMO
ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΙ
ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ
Σχεδιάστε την κουζίνα σας με ελευθερία και άνεση χωρίς θερμαντικά σώματα στους
τοίχους. Οι θερμαντικοί κονβέκτορες PURMO OPTIMO προσφέρουν υπέροχες λύσεις
θέρμανσης και άνεσης σε όλες τις κουζίνες χωρίς συμβιβασμούς ή δεσμεύσεις
χώρου.
• Εντοιχισμένος στην φάσα του πάγκου της κουζίνας
• Ειδικός σχεδιασμός κονβέκτορα με ανακυκλοφορία αέρα
δύο ταχυτήτων για θέρμανση κουζίνας χωρίς περιορισμούς
• Εύκολη τοποθέτηση και απλή εγκατάσταση
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ΕΜΠΝΕΥΣΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ PETRA
KLAPPROTT

“ΓΙΑ ΜΈΝΑ ΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΌ
ΣΏΜΑ ΕΊΝΑΙ ΈΠΙΠΛΟ”

Η στυλίστρια Petra
Klapprott έχει αναπτύξει
τη δική της φιλοσοφία: τα
θερμαντικά σώματα
κάνουν τη θερμότητα
ορατή και είναι για εκείνη
μία μορφή επίπλων.
| 20

ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΕΣ - ΑΥΤΗ

μέρος του σκηνικού. Μερικές φορές τοποθετώ τα μοντέλα να

ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ PETRA KLAPPROTTS. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ

κάθονται ή να ακουμπάνε πάνω στο θερμαντικό σώμα.

ΓΕΡΜΑΝΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΕΙ ΟΤΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ

Στο διαμέρισμά σας στην Κολωνία, το οποίο χρησιμοποιεί-

ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΗΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩ-

τε και ως στούντιο, μεταξύ άλλων έχετε και θερμαντικά

ΜΑΤΩΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟ ΣΚΗΝΙΚΟ. Η

σώματα Plan της Purmo.

ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ

Το διαμέρισμα είναι πραγματικά συνηθισμένο - τόσο κοντά

ΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ: ΚΑΝΟΥΝ ΟΡΑΤΗ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝ-

στην πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε συχνά ένα σύνολο όπως

ΣΗ ΕΝΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΠΛΟΥ, ΠΟΥ

αυτό, επειδή υποτίθεται ότι πρέπει να είναι αυθεντικό. Ένας

ΕΙΤΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΙΤΕ

καλός μου φίλος, ο οποίος εργάζεται στην έκθεση, μου

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ .

σύστησε τα θερμαντικά σώματα της Purmo. Μετά από
σύντομη έρευνα στο διαδίκτυο, ήταν σαφές ότι: αυτά είναι τα

Κυρία Klapprott, ως στυλίστρια έχετε γνωρίσει και συνερ-

σωστά για μένα! Η ποικιλία διαθέσιμων χρωμάτων και σχεδίων

γαστεί με πρόσωπα όπως η Anne Will, ο Philipp Lahm ή ο

μου μίλησαν. Επέλεξα τα λευκά επίπεδα θερμαντικά σώματα

Jan Josef. Πώς έγινε αυτό;

πάνελ επειδή ενσωματώνονται τέλεια στην ατμόσφαιρα του

Στην πραγματικότητα, είμαι εκπαιδευμένη διαφημίστρια πω-

δωματίου και χαρίζουν στις φωτογραφίες έναν πιο φυσικό

λήσεων. Ωστόσο, το ατελιέ από το οποίο πρωτοξεκίνησα είχε

οπίσθιο φωτισμό. Αυτό ήταν σημαντικό για μένα, λόγω των

το δικό του φωτογραφικό στούντιο. Εκεί παίρνοντας τις

φωτογραφήσεων. Υπάρχει επίσης στο διαμέρισμά μου ένα

πρώτες εμπειρίες ως βοηθός στυλίστα κατάλαβα γρήγορα ότι

θερμαντικό σώμα λουτρού και ένα κατακόρυφο σωληνωτό. Το

αυτό θέλω να κάνω. Είμαι στυλίστρια εδώ και 25 χρόνια και

σώμα προεξέχει συνειδητά πολύ σε σχέση με την μπαλκονό-

εξακολουθεί να είναι μεγάλη διασκέδαση. Μαζί με αυτό, ξεκί-

πορτα. Όσον αφορά το χρώμα αποφάσισα το μεταλλικό γκρι

νησα ταινίες και φωτογράφιση που με έφερε κοντά στην τηλε-

ώστε να δώσει κάποια αντίθεση. Αυτός ο τύπος είναι μια νέα

όραση. Έτσι ήρθε και η επαφή με ενδιαφέρουσες διασημότη-

ερμηνεία του κλασικού σωληνωτού και ταιριάζει απόλυτα στυ-

τες. Και συμβαίνει πολύ συχνά. Τα γυρίσματα στο Μαϊάμι, στο

λιστικά με τα ψηλά παράθυρα του νεοκλασικού κτιρίου.

Κέιπ Τάουν ή στις Κανάριες Νήσους αποτελούν συχνό
φαινόμενο.
Πώς και εσείς ως στυλίστρια ασχολείστε με θερμαντικά
σώματα;
Εκτός από το στυλ των μοντέλων, είμαι συχνά υπεύθυνη για το
σχεδιασμό του χώρου - το λέμε σκηνικό. Ένα αρμονικό
σκηνικό στη φωτογραφία είναι εξαιρετικά σημαντικό για να
στηθεί σωστά. Σε αυτό ανήκει επίσης η εικόνα του δωματίου.
Για το στήσιμο του σκηνικού μερικές φορές πρέπει να φροντίσουμε για έπιπλα ή ταπετσαρίες. Τα θερμαντικά σώματα είναι
σαν έπιπλα για μένα συμπληρώνουν ένα άνετο περιβάλλον διαβίωσης. Κάποιος τα βλέπει και τα αισθάνεται - από εκεί προέρχεται η ζεστασιά. Δεν έχω πρόβλημα όταν τα θερμαντικά
σώματα φαίνονται στις φωτογραφίες. Αντιθέτως, αποτελούν
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ
ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ
Τα διακοσμητικά θερμαντικά σώματα μπορούν να προσθέσουν τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα σας στο σπίτι σας. Είτε επιλέγοντας μια ριζική ανακαίνιση είτε
αναζητώντας τρόπους να συμπληρώσετε και να αναδείξετε το υπάρχον στυλ,
βασιστείτε στα σώματα Purmo να σας βοηθήσουν να φτάσεετε στο επιθυμητό
αποτέλεσμα.

NARBONNE V ΣΕ RAL 9016
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FARO H ΣΕ RAL 9016
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΆ)

KOS V ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ METAL BLACK (S0104)
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΆ)

TINOS ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ANODIC NATURA (S0149)
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΆ)

PAROS ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ BLACK TEXTURED (S0141)
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΆ)
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KOS H

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

KOS H – ΛΕΠΤΗ
ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ

Η σειρά KOS είναι διαθέσιμη σε οριζόντια θερμαντικά
σώματα. Όλα τα KOS είναι από τα ομορφότερα θερμαντικά σώματα με τη μέγιστη θερμική απόδοση. Είναι ο
τέλειος συνδυασμός απόδοσης και ομορφιάς. Αφήστε τη
σειρά KOS να δώσει ένα τόνο κομψότητας και πολλή
ζεστασιά στο σπίτι σας.

KOS H
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΉ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ)

KOS H
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ΥΨΟΣ
420, 620, 770, 920 mm

ΜΗΚΟΣ
470 - 1970 mm

ΤΥΠΟΙ
20, 21, 22, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL και
ειδικά μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.

KOS V

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

KOS V
ΨΗΛΟ – ΛΕΙΟ – ΥΠΕΡΟΧΟ

KOS V ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ LIGHT
GREY S0143
(ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)

Η σειρά KOS V έχει επίπεδη εμπρόσθια επιφάνεια για να δημιουργήσει μια
όψη διαχρονικής κομψότητας. Με το εξαιρετικό φινίρισμα και τα κυρτά

KOS V

πλευρικά καλύμματα, δημιουργείται ένα κάθετο θερμαντικό σώμα με οπτική

ΥΨΟΣ
1500*, 1800, 1950,
2100 mm

αρμονία. Τέτοια ομορφιά αξίζει να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς χώρους.
Διατίθενται σε ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων συμπεριλαμβανομένου του
γυαλιστερού ανοξείδωτου χάλυβα. Επίσης μια υπέροχα σχεδιασμένη
πετσετοκρεμάστρα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, σας παρέχει το
μέγιστο όφελος του σχεδιασμού KOS V στο λουτρό ή την κουζίνα σας. Οι

ΠΛΑΤΟΣ
320, 470, 620, 770 mm
ΤΥΠΟΙ
21, 22

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα RAL
και ειδικά μεταλλικά
κατόπιν παραγγελίας,
επίσης διαθέσιμο σε
INOX-RVS
* Μήκη 320, 470 και
620 mm μόνο

περιορισμένοι χώροι έχουν πλέον την δική τους καλαίσθητη λύση.
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FARO H

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

FARO H
ΚΑΘΑΡΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ
ΚΥΡΤΈΣ ΠΛΕΥΡΈΣ
Για εκείνους που επιθυμούν να επιλέξουν τις καθαρές
γραμμές της σειράς FARO με ένα πιο συμβατικό τρόπο, αυτά τα οριζόντια θερμαντικά σώματα είναι η ιδανική πρόταση. Δημιουργούν μια διακριτική παρουσία αλλά ταυτόχρονα
παρέχουν και υψηλή απόδοση θερμότητας. Τοποθετημένο σε
ειδικά μη ορατά στηρίγματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην
συσκευασία, το FARO Η αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή.

FARO H
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΉ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ)

FARO H
ΥΨΟΣ
420, 620, 770, 920 mm
ΜΗΚΟΣ
470 - 1970 mm
ΤΥΠΟΙ
20, 21, 22, 33
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL και ειδικά
μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.
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FARO V

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

FARO V – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΌΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ
ΥΠΕΡΉΦΑΝΟ
ΑΝΆΣΤΗΜΑ
Αυτό το κάθετο θερμαντικό σώμα δεν «φοβάται να σταθεί στο
ύψος του». Ο σχεδιασμός της πρόσοψης αναδεικνύει τις κάθετες
γραμμές ενώ τα κυρτά πλευρικά καλύμματα δίνουν μια λεία και
καλαίσθητη εμφάνιση από όλες τις γωνίες. Ο σχεδιασμός όχι
μόνο δημιουργεί μια αίσθηση του ύψους, αλλά ταυτόχρονα το
καθιστά μια ισχυρή πηγή θερμότητας εκεί όπου ο τοίχος είναι
περιορισμένος.

FARO V ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
BROWN GREY (S0144)
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΆ)

FARO V
ΥΨΟΣ
1500*, 1800, 1950,
2100 mm
ΠΛΑΤΟΣ
320, 470, 620, 770 mm
ΤΥΠΟΙ
21, 22

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL και ειδικά
μεταλλικά κατόπιν
παραγγελίας, επίσης
διαθέσιμο σε INOX-RVS
* Μήκη 320, 470 και 620 mm
μόνο

ΤΑ ΚΑΜΠΥΛΑ ΠΛΑΪΝΑ
ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΥΝ
ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΤΟ ΣΩΜΑ
(ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ METAL
ALU (S0201))
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TINOS

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

TINOS
ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΉ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΤΗΤΑ

Μια μοναδική αισθητική στην
επιλογή κάθετου θερμαντικού
σώματος με έμφαση στο ορθογώνιο σχήμα. Με καθαρές λείες
επιφάνειες και με έντονες ακμές
χωρίς ορατούς αρμούς ή ραφές.
Ταιριάζουν ιδανικά για όλους
τους χώρους, προσφέροντας μικρό πάχος, αφού η συνολική απόστασή από το τοίχο είναι μόλις
83 mm.

TINOS ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΕ METAL
GREY (S0102) (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ))

Η ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΑΜΑΣΤΡΑ ΑΠΟ ΜΑΤ Η΄
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ TINOS

TINOS
ΥΨΟΣ
1800*, 1950, 2100** mm
ΠΛΑΤΟΣ
325, 475, 625, 775 mm
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ΤΥΠΟΙ
11, 21
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL και
ειδικά μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.

* Μήκη 325, 475 και 625 mm μόνο
** Μήκη 625 και 775 mm μόνο

PAROS

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

PAROS – ΔΙΆΧΥΤΗ
ΑΠΑΛΉ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ
Με τις καθαρές γραμμές και τις απαλές καμπύλες πλευρές τα
PAROS προφέρουν το διακοσμητικό στυλ με την διάχυτη αρμονία σε οποιοδήποτε δωμάτιο. Όπως και με το TINOS, η
απόσταση από τον τοίχο έως το άκρο του σώματος είναι μόνο
83 mm. Το μικρό πάχος και ο αισθητικός σχεδιασμός του σώματος το καθιστούν ιδανική κάθετη επιλογή για κάθε τοίχο στο σαλόνι, στην κουζίνα και στο μπάνιο.

ΤΕΛΕΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:
Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ

PAROS
ΥΨΟΣ
1800*, 1950, 2100** mm
ΠΛΑΤΟΣ
Typ 11: 380, 530,
680, 830 mm
Typ 21: 405, 555,
705, 855 mm
ΤΥΠΟΙ
11, 21

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL και ειδικά μεταλλικά
κατόπιν παραγγελίας.
* Μήκη 380, 530 και 680 mm
(Τύπος 11) καθώς και 405, 555 και
705 mm (Τύπος 21) μόνο
** Μήκη 680 και 830 mm (Τύπος
11) καθώς και 705 και 855 mm
(Τύπος 21) μόνο

PAROS (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)
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NARBONNE

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

NARBONNE – ΚΟΝΒΈΚΤΟΡΕΣ, ΜΙΑ
ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΏΝ ΣΩΜΆΤΩΝ.
ΥΠΈΡΟΧΗ ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉ
Μια ελκυστική και συμπαγής σχεδίαση θερμαντικών σωμάτων με
χαμηλό ύψος για οριζόντια τοποθέτηση. Όταν απαιτείς τη μέγιστη
θερμότητα αλλά διαθέτεις περιορισμένο χώρο ο κονβέκτορας
ΝΑRΒΟΝΝΕ είναι η απόλυτη λύση. Ένας κονβέκτορας με εξαιρετική
εμφάνιση, κομψότητα και λιτές γραμμές προσφέρεται για μέγιστη
θερμική άνεση δημιουργώντας ένα ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον. Ιδανική λύσή για χρήση σε χώρους με τζαμαρίες.

NARBONNE VT
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
ΠΑΡΕΧΕΤΑ ΙΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)

ΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
ΕΧΟΥΝ ΥΨΟΣ 70 ΜΜ. ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΟ 2 ΜΜ.

NARBONNE,
NARBONNE VT
(VT = Εξαεριστική
βαλβίδα)
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ΥΨΟΣ
70 - 790 mm
(κάθε στοιχείο έχει ύψος
72 mm)

ΜΗΚΟΣ
500 - 4000 mm

ΤΥΠΟΙ
11, 22, 23, 34, 35, 46,
47, 58
Με επιπρόσθετη πρόσοψη:
11-W, 22-W, 23-W, 34-W,
35-W, 46-W, 47-W, 58-W

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά
παραγγελία.

NARBONNE V

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

NARBONNE V,
NARBONNE V VT
(V = Κάθετη διάταξηr,
VT = Εξαεριστική βαλβίδα)
ΥΨΟΣ
1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm
ΠΛΑΤΟΣ
142 - 1510 mm
(κάθε στοιχείο έχει μήκος 72 mm)
ΤΥΠΟΙ
10, 11, 20, 21
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα χρώματα RAL και
ειδών υγιεινής κατά παραγγελία.

NARBONNE V
ΣΕ ΥΨΟΣ ΟΧΙ ΣΕ
ΠΛΑΤΟΣ

NARBONNE V
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΆ)

Συμπαγής σχεδιασμός μπορεί να σημαίνει, καθ’
ύψος παρά κατά μήκος, το NARBONNE V σας
επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε το ύψος του
δωματίου σας. Κάντε οικονομία στο χώρο αλλά
όχι στη θερμική άνεση, αποκτώντας και κομψή
σχεδίαση. Το επίπεδο προφίλ του NARBONNE V
του δίνει ένα ιδιαίτερα όμορφο σχήμα.
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ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΛΛΑ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
Προτειμάτε το κλασσικό διαχρονικό look ? Προσφέρουμε την σειρά σωληνωτών
σωμάτων Delta. Το κάθε ένα κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας μια μοναδική διαδικασία συγκόλλησης με laser που πρακτικά εξαλείφει τις ορατές ραφές που υπάρχουν με τον συμβατικό σχεδιασμό. Το αποτέλεσμα, ένα καθαρό λείο φινίρισμα που
ενισχύει σημαντικά την αισθητική δύναμη του Delta.
Επομένως, είτε ανακαινίζετε μια παλαιότερη κατοικία και επιθυμείτε να παραμείνετε πιστοί στα αρχικά χαρακτηριστικά, ή θέλετε να προσθέσετε ορισμένα «ρετρό»
στοιχεία στην μοντέρνα διακόσμηση σας, συλλογή της Delta είναι για σας. Επιλέξτε
το χρώμα, το μέγεθος και το μήκος, είτε σε κάθετη ή οριζόντια κατεύθυνση. Και
απολαύστε την άνεση της σύγχρονης ζεστασιάς με την αισθητική της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

DELTA LASERLINE VENTIL ΣΕ RAL 9016
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΉ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ).
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DELTA LASERLINE VENTIL ΣΕ RAL 9016
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΆ)
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DELTA LASERLINE
ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ ΜΕ LASER
ΓΙΑ ΛΕΊΑ ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΚΑΙ
ΥΨΗΛΉ ΠΟΙΌΤΗΤΑ
Η σειρά DELTA LASERLINE κατασκευάζεται με την πιο σύγχρονη και εξελιγμένη τεχνολογία. Η συγκόλληση με laser εξαλείφει κάθε σημάδι, εξασφαλίζοντας την λεία
επιφάνεια. Η διαδικασία αυτή εξαφανίζει τα υπολείμματα συγκόλλησης, μειώνει
την τριβή και ελαττώνει τον κίνδυνο διάβρωσης. Το αποτέλεσμα; Ένα πιο αθόρυβο
και πιο αποδοτικό θερμαντικό σώμα με μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια. Οι σχήματος D στήλες, που δίνουν στο DELTA LASERLINE την ονομασία του, δεν επιδιώκουν μόνο την άψογη εμφάνιση τους, αλλά βελτιώνουν την απόδοση μέχρι και
10 % σε σύγκριση με τον συμβατικό σχεδιασμό. Εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι το
ευρύ φάσμα επιλογών των DELTA LASERLINE σας επιτρέπει να έχετε το θερμαντικό
σώμα που επιθυμείτε στην θέση που επιλέγετε. Μακρύ ή κοντό, κάθετο ή οριζόντιο, και στον χρωματισμό της επιλογής σας. Είναι ιδανικό τόσο για ανακαινίσεις
όσο και για νέα κτίρια και διατίθεται σε 28 διαφορετικό ύψη μεταξύ 300 mm έως
3000 mm.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

DELTA LASERLINE
ΥΨΟΣ
Από 155 - 3000 mm
Κάθε ύψος από 300 - 3000 mm
Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας
ΜΗΚΟΣ
Απεριόριστο
(50 mm x αριθμό στοιχείων)
ΤΥΠΟΙ
2, 3, 4, 5 ή 6 στήλες
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL και ειδικά μεταλλικά
κατόπιν παραγγελίας.
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DELTA LASERLINE VENTIL
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΉ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ)

DELTA LASERLINE

ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Η ΤΟΜΉ ΣΕ ΣΧΉΜΑ D ΤΩΝ
DELTA LASELINE

ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ /
ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΟΥΣ
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΤΟ DELTA
LASERLINE
ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝΕΤΑ

DELTA LASERLINE
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΆ)
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DELTA COLUMN BENCH | V

ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

DELTA COLUMN BENCH | V
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΕΛΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑ

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να κάθεσαι σε ένα
ζεστό πάγκο ! Με το Delta Column Bench έχετε θερμαντικό σώμα με χαρακτηριστικά επίπλου. Αυτό το προϊόν
σας προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα του θερμαντικού
σώματος Σειράς Delta σε ένα επίπλο. Εχετε την επιλογή
μεταξύ κάθετων και οριζόντιων στηλών. Μπορείτε να
διαλέξετε πάγκο από διάφορα υλικά: γυαλί, ξύλο ή φυσική πέτρα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια με τις αόρατες συνδέσεις. Είναι συναρπαστικό, όταν
κάτι λειτουργικό δείχνει και τόσο όμορφο!

ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
RAL 9005 ΜΑΥΡΟ (ΠΛΑΪΝΑ) ΚΑΙ
RAL 3000 KOKKINO (ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ)

DELTA COLUMN BENCH
ΥΨΟΣ
422, 472, 522, 572 mm
(4, 5, 6, ή 7 στοιχεία)
ΜΗΚΟΣ
1500 - 2800 mm
(επιπλέον 350 mm με τον προαιρετικό πάγκο)
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ΤΥΠΟΙ
6 στήλες
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL και ειδικά μεταλλικά κατόπιν
παραγγελίας. Υποστήριξη πάγκου
από ξύλο οξιάς (συγκόλληση πολλαπλών στρώσεων) ως πρόσθετος
εξοπλισμός.

DELTA COLUMN BENCH V
ΥΨΟΣ
490, 540 mm
ΜΗΚΟΣ
1100, 1300, 1500 mm

ΤΥΠΟΙ
4, 6 στήλες
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL και ειδικά μεταλλικά
κατόπιν παραγγελίας.

DELTA BAR

ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

DELTA BAR – Η
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΩΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Το Delta Bar μετατρέπει το θερμαντικό σώμα σας σε αρχιτεκτονικό διακοσμητικό στοιχείο. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ένα παράδειγμα καλού σχεδιασμού, αλλά πέρα από αυτό
ένα λειτουργικό εξάρτημα: Φανταστείτε να έχετε έναν πάγκο
πρωινού που σας ζεσταίνει! Η κάθετες στήλες διατίθενται σε
πολλά χρώματα. Στολίστε το θερμαινόμενο τραπέζι σας με
έναν πάγκο από μασίφ ξύλο από τη σειρά αξεσουάρ μας ή
δημιουργήστε μια εντελώς ξεχωριστή λύση από γυαλί, ξύλο
ή μάρμαρο.

DELTA BAR
ΥΨΟΣ
940 (750*) ή 1090
(900*) mm (*θερμαντικο
σώμα)
ΜΗΚΟΣ
800 (700*) ή 1200 (1100*) mm
(*θερμαντικο σώμα)

ΤΥΠΟΙ
4, 5 στήλες
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα
RAL και ειδικά μεταλλικά κατόπιν
παραγγελίας. Πάγκος από ξύλο
οξιάς (συγκόλληση πολλαπλών
στρώσεων) ως πρόσθετος
εξοπλισμός.
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ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΕΣΗ

APOLIMA ΣΕ ΛΕΥΚΟ RAL 9016
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FLORES C CH ΣΕ ΧΡΩΜΕ

ELATO ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ LIGHT GREY (S0143)

Το λουτρό είναι ο πιο σημαντικός χώρος στο σπίτι για να διατηρηθεί ζεστός,
εκεί όπου κάνουμε ντους και προετοιμαζόμαστε για την μέρα μπροστά μας.
Είναι επίσης ένας χώρος χαλάρωσης, με ένα καλό μούλιασμα στην μπανιέρα
μετά από μια δύσκολη μέρα στην δουλειά. Γενικά, είναι ένας χώρος όπου η
άνεση είναι απολύτως απαραίτητη. Επομένως η επιλογή του θερμαντικού
σώματος για τον ουσιώδη αυτό χώρο είναι μια σημαντική απόφαση.
Το θερμαντικό σώμα λουτρού θα πρέπει φυσικά να συμπληρώνει την
διακόσμηση του λουτρού.
Μπορεί επίσης να αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο από μόνο του, μια πηγή
για πολυτελώς ζεστές πετσέτες και μια δήλωση του μοναδικού σας γούστου.
Στις επόμενες σελίδες είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε την τέλεια αντανάκλαση
του στυλ σας και τα ιδανικά θερμαντικά σώματα για το σπίτι σας.

FLORES C ΣΕ ΛΕΥΚΟ RAL 9016

EVIA ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ METAL
BLACK (S0104) KAI METAL ALU (S0201)

SANTORINI CM ΣΕ ΛΕΥΚΟ RAL 9016
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ARRAN

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ

ARRAN
(ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
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ARRAN
Η ΚΑΘΕΤΗ ΑΓΑΠΗ
Το ARRAN δημιουργεί μια εντυπωσιακή εικόνα στο δωμάτιο. Έχει στρογγυλεμένες γωνίες και ένα
λεπτό πλαίσιο. Είναι ιδιαίτερα επίπεδο, επειδή οι σχεδιαστές του έχουν διανείμει τη θερμότητα με
μεταλλικές πλάκες. Αναπόφευκτα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο ποσοστό ακτινοβολίας στη
μεταφορά θερμότητας, γεγονός που αυξάνει την θερμική άνεση του χώρου.
Ως αξεσουάρ για τοποθέτηση στο μπάνιο ή στην κουζίνα, μπορούν να τοποθετηθούν προαιρετικά
έως και δύο αλουμινένιες ράγες πετσετών σε ανοιχτό ή κλειστό σχεδιασμό σε τρεις εύχρηστες
θέσεις. Η τοποθέτηση είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή. Η γωνιακή κεντρική σύνδεση ανήκει στα
standard εξαρτήματα.

ARRAN
ΥΨΟΣ
1430, 1730 mm
ΣΕΤ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΈΝΤΡΟ
συμπεριλαμβανομένης της θερμοστατικής
κεφαλής.

ΚΡΕΜΆΣΤΡΑ ΓΙΑ ΠΕΤΣΈΤΕΣ
κλειστό ή ανοιγόμενο από τη μία πλευρά.
Διαθέσιμο ως αξεσουάρ.

ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
γύρω γύρω. Προαιρετικά με χρώματα αντίθεσης.

ΠΛΑΤΟΣ
514 mm
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά παραγγελία.
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APOLIMA
ΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΣΑΣ
Δίδυμες κεντρικές σωληνώσεις υποστηρίζουν ένα εντυπωσιακό κάθετο
σχεδιασμό σε αυτό το ελκυστικό θερμαντικό σώμα λουτρού. Καινοτόμο
και πρακτικό ταυτόχρονα, οι οριζόντιες επίπεδες σωληνώσεις του
Apolima καμπυλώνουν προς τα πίσω ελαφρά και ομοιογενή. Ιδανικό για
σύγχρονα μπάνια, με άφθονο χώρο για πετσέτες.

APOLIMA
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ΥΨΟΣ
800, 1100, 1400,
1700 mm

ΠΛΑΤΟΣ
650, 800 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά παραγγελία.

APOLIMA

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ

APOLIMA ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
METAL ALU (S0201)
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΆ)
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ELATO

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ

ELATO
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ELATO
ΑΡΙΣΤΕΡΉ Ή ΔΕΞΙΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ.
ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΉ
Η σειρά ELATO προσφέρει ένα ασύμμετρο ευάερο στυλ με γραμμικό
σχεδιασμό, που επιτρέπει μια εύκολη και καθημερινή τάξη στις πολλές
πετσέτες του μπάνιου ή της κουζίνας σας. Παρέχεται δυνατότητα
επιλογής κατεύθυνση και σύνδεσης από αριστερά ή δεξιά, με απλή
περιστροφή κατά την εγκατάσταση.

ELATO
ΥΨΟΣ
800, 1100, 1400,
1700 mm
ΠΛΑΤΟΣ
450, 600 mm
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά παραγγελία.
ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
METAL GREY (S0102)
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EVIA

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ

EVIA – ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Το θερμαντικό σώμα λουτρού EVIA προσφέρει μια άνετη
ζεστασιά στο μπάνιο. Ο συνδυασμός πετσετοκρεμάστρας με
επίπεδο θερμαντικό σώμα είναι πρακτικό και φαίνεται
όμορφο. Ειδικά χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που περιστρέφονται προς τα έξω όταν χρειαστεί να κρεμαστούν
εύκολα οι πετσέτες.
Το μπάνιο είναι ένα μέρος οικειότητας και άνεσης. Μετά το
μπάνιο ή το ντους δεν αρκεί να είναι ζεστός μόνο ο χώρος,
θέλει και ο άνθρωπος αναζητά την αίσθηση της ζεστασιάς στο
δέρμα. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: Με μια ζεστή
πετσέτα και με ένα θερμαντικό σώμα που εκπέμπει ευχάριστα
τη θερμότητα. Η PURMO ικανοποιεί και τις δύο απαιτήσεις με
το νέο σώμα λουτρό EVIA.

EVIA ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΠΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
METAL BLACK (S0104) KAI
METAL ALU (S0201)

EVIA
ΥΨΟΣ
1357, 1657 mm
ΠΛΑΤΟΣ
600 mm
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ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016;
Διαφορετικοί συνδυασμοί
χρωμάτων διαθέσιμοι
προαιρετικά.

ΤΑ ΚΙΝΟΎΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ,
για πετσέτες εάν είναι απαραίτητο,
είναι το ατού αυτού του εξαιρετικού
σώματος. Η μικρή EVIA διαθέτει δύο
στοιχεία, η μεγάλη EVIA έχει τρία
στοιχεία.

FLORES | M | C | CM | A | CH | C CH

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ

FLORES | M | C | CM | A | CH | C CH
Η ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ
ΚΛΑΣΙΚΗ
Αυτό το κλασικό θερμαντικό σώμα λουτρού είναι ιδανικό για κάθε
μπάνιο στο οποίο θέλετε διακριτική κομψότητα και άνεση. Με συνδέσεις στους κάθετους σωλήνες ή με κεντρική σύνδεση, ευθεία ή
καμπύλη σχεδίαση. Επιπλέον, η FLORES A είναι εξοπλισμένη με
πλευρικές συνδέσεις στις διαστάσεις DIN (διαθέσιμες αποστάσεις
συνδέσεων: 350, 500 ή 900 mm) και είναι ιδανική για ανακαίνιση.
Λόγω του μικρού τους βάθους και του ιδιαίτερου επίπεδου σχεδιασμού (FLORES, FLORES M και FLORES A) μπορεί να ενσωματωθεί σε
μικρά μπάνια. Με ένα ειδικό κιτ μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί
ως διαχωριστικό χώρου.
Τα καμπύλα μοντέλα FLORES C και FLORES CM είναι πιο δυναμικά
και αφήνουν περισσότερο χώρο για πετσέτες.
Τα μοντέλα FLORES CH και FLORES C CH είναι ιδιαίτερα λαμπερά με
τις χρωμέ επιφάνειες. Αυτές εναρμονίζονται τέλεια με τα περισσότερα αξεσουάρ στο μπάνιο. Η ίσια FLORES CH με το χαμηλό βάθος
της ταιριάζει σε μικρά μπάνια ή στο μπάνιο του ξενώνα.

FLORES M

FLORES A

FLORES C, FLORES CM
(C = καμπύλη,
M = μεσαία σύνδεση)

FLORES A
(A = για
ανακαινίσεις)

FLORES CH; FLORES CCH
(CH = χρωμέ,
C = καμπύλη)

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500, 1800 mm

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
450, 500, 600, 750 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600, 750 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600, 750 mm

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500,
1800 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά παραγγελία.

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά παραγγελία.

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά παραγγελία.

FLORES, FLORES M
(M = μεσαία σύνδεση)
ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500,
1800 mm

ΧΡΩΜΕ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600 mm
ΧΡΩΜΑ
ΧΡΩΜΕ
ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
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SANTORINI M | CM

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ

SANTORINI M | CM
Η ΣΤΑΘΕΡΉ ΑΞΊΑ
Οι στρογγυλεμένες σωληνώσεις του SANTORINI είναι τοποθετημένες σε ευθείες
γραμμές, δημιουργώντας έτσι ένα καθαρό, κλασικό στυλ, που αναδεικνύεται
εξαιρετικά σε λουτρά κάθε ύφους. Το SANTORINI αποτελεί μια ανεπαίσθητη παρουσία σε νεοκλασικές κατοικίες και εναρμονίζεται με μοντέρνους εσωτερικούς
χώρους. Το σχεδόν αόρατα στηρίγματα αποτελούν εάν πρόσθετο πλεονέκτημα.

SANTORINI CM
με καμπύλες σωληνώσεις

SANTORINI M
(M = Μεσαία σύνδεση)
ΥΨΟΣ
700, 1100, 1800 mm
ΠΛΑΤΟΣ
400, 500, 600, 750,
900 mm
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά παραγγελία.
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SANTORINI CM
(C = καμπύλη,
M = Μεσαία σύνδεση)
ΥΨΟΣ
700, 1100, 1800 mm
ΠΛΑΤΟΣ
400, 500, 600, 750, 900 mm
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά παραγγελία.

SANTORINI M

APIA

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ

APIA – Η ΔΙΠΛΗ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ

Οι πυκνές συστοιχίες των λεπτών σωλήνων κάνει την APIA
ένα φυσικό σημείο εστίασης στο λουτρό. Με έως και 36
ξεχωριστούς σωλήνες σε συμμετρικές συστοιχίες, αυτό το
θερμαντικό σώμα είναι ιδανικό για όσους εκτιμούν τις φίνες και καθαρές γραμμές προσφέροντας συγχρόνως ισχυρή θέρμανση με μικρό μέγεθος.

APIA
ΥΨΟΣ
700, 1100, 1800 mm
ΠΛΑΤΟΣ
500, 600, 750, 900 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. άλλα
Χρώματα κατόπιν
παραγγελίας.

APIA
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΆ)
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LEROS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ

LEROS ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
BLACK TEXTURED (S0141)
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LEROS – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΕ
ΜΙΑ ΠΙΝΕΛΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΗΣ
Το LEROS εντυπωσιάζει με τη λειτουργικότητά της σε ένα παραδοσιακό σώμα. Η
μεγάλη διάμετρος των σωληνώσεων (28 mm) παρέχει μια συμπαγή και κομψή
εμφάνιση. Η μεγαλύτερη απόσταση (50mm) μεταξύ των σωληνώσεων όχι μόνο
παρέχει ένα μινιμαλιστικό σχεδιασμό αλλά δίνει και μια πρακτική λύση στην τοποθέτηση των πετσετών και τον καθαρισμό του ίδιου του θερμαντικού σώματος.
Οι κάθετες σωληνώσεις επιτρέπουν στο κάθε στέλεχος να παραμένει καθαρό
ακόμα και με ένα απλό σκούπισμα.

LEROS
ΥΨΟΣ
1200, 1800 mm
ΠΛΑΤΟΣ
600 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL και ειδικά
μεταλλικά κατόπιν
παραγγελίας.

Οι οριζόντιες σωληνώσεις
φαίνεται να εφάπτονται
οριακά μπροστά από τις
κάθετες σωληνώσεις. Ο
ειδικός χρωματισμός
«Black Textured»
προσδίδει ένα φίνο
αποτέλεσμα.
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MILOS E ΣΕ RAL 9016
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PAROS E ΣΕ RAL 9016

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Τώρα μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα του σχεδιασμού αιχμής με
την άνεση του ηλεκτρικού ελέγχου. Πολλά θερμαντικά σώματα PURMO είναι
διαθέσιμα και σε ηλεκτρική έκδοση. Έτσι αν υπάρχουν χώροι στο σπίτι σας που
δεν καλύπτονται από σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης, μπορείτε να βιώσετε
την ίδια άνεση και ζεστασιά παντού.
Ρίξτε μια ματιά στην ευρεία συλλογή στις επόμενες σελίδες και φανταστείτε τα
πλεονεκτήματα της κομψής θέρμανσης στο σπίτι ή το γραφείο σας. Από
κλασικά θερμαντικά σώματα πάνελ έως σύγχρονα διακοσμητικά θερμαντικά
σώματα και θερμαντικά σώματα λουτρού, η Purmo τα έχει όλα.

FLORES E ΣΕ RAL 9016

YALI RAMO ΣΕ RAL 9016
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Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Τα θερμαντικά σώματα της σειράς YALI διαθέτουν ένα „έξυ-

κρασίες. Χωρίς την παρουσία σκόνης ο αέρας παραμένει καθα-

πνο“ θερμοστάτη έτσι ώστε να έχετε άμεση πρόσβαση στη

ρός κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Οι δοκιμές από ανεξάρ-

θερμοκρασία - με ακρίβεια 0,2 °C! Κάθε θερμαντικό σώμα YALI

τητο φορέα πιστοποίησης επιβεβαιώνουν την υψηλή ενεργει-

αποτελεί ένα αυτόνομο κλειστό σύστημα με αθόρυβη λειτουρ-

ακή απόδοση της σειράς YALI η οποία χαρακτηρίζεται από τον

γία που μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και σε υψηλές θερμο-

μοντέρνο και καινοτόμο σχεδιασμο. Ο έλεγχος της θέρμανσης

ΑΚΡΙΒΉΣ ΡΎΘΜΙΣΗ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ
Η θερμοκρασία που εμφανίζεται στην οθόνη μπορεί να
ρυθμιστεί με βήμα 0,2 °C.

ΑΘΌΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Δεν υπάρχουν κινούμενα στοιχεία, δεν μετακινείται νερό
μέσα στο θερμαντικό σώμα = απόλυτη ησυχία.

ΚΑΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ
Οι αλλεργίες και η βρωμιά αποφεύγονται αποτελεσματικά
Ο αέρας του δωματίου παραμένει καθαρός.

ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Η θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να περιοριστεί στους
75 ή τους 60 °C.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αυτή η ευφυής λειτουργία επιτρέπει στην πίσω πλευρά του
σώματος την αύξηση της θερμότητας όταν η θερμοκρασία
πέσει κατά ένα βαθμό κάτω από την τιμή ρύθμισης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί το θερμαντικό σώμα
όταν υπάρξει μεγάλη και γρήγορη πτώση θερμοκρασίας
δωματίου
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Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

γίνεται πολύ εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού και τη γρήγορη θέρμανση. Τα μοντέλα YALI είναι φιλικά προς το περιβάλλον μιας και χρησιμοποιούν βιοδιασπώμενο φυτικό έλαιο που
θερμαίνεται με τη βοήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία
μπορεί να παραχθεί ακόμα και από ανανεώσιμες πηγές.

ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Με άψογη εμφάνιση και υψηλή θερμική απόδοση το YALI
είναι τέλειο για το σύγχρονο σπίτι.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΙΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Προσαρμογή με χρονοπρόγραμμα
ανάλογα με τις ανάγκες.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Επειδή το YALIείναι κλειστό σύστημα μπορεί σε σύντομο
χρονικό διάστημα να αποδόσει την επιθυμητή
θερμοκρασία.

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Κάθε περιοχή του θερμαντικού
σώματος είναι το ίδιο ζεστή.

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ TOUCH E3
Η μονάδα ελέγχου TempCo E3 επιτρέπει τη λειτουργία και
τον έλεγχο πολλών θερμαντικών σωμάτων ταυτόχρονα
ακόμα και απομακρυσμένα με wifi μέσω της εφαρμογής.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανακυκλώσιμος χάλυβας γεμάτος με βιοδιασπώμενο φυτικό
έλαιο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει με ρεύμα από
ανανεώσιμες πηγές: Το φιλικό προς το περιβάλλον YALI.
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YALI RAMO

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
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YALI RAMO –
ΚΟΜΨΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΧΡΗΣΗ
Το λεπτό YALI RAMO έχει μια ελκυστική εμπρόσθια επίπεδη πρόσοψη με
ευθείες γραμμές. Σε όλα τα μοντέλα αυτής της σειράς παρατηρείται η
ευχάριστη ακτινοβολία θερμότητας που παράγεται μεσω των φιλικών
προς το περιβάλλον φυτικών ελαίων.
Ο χειρισμός πραγματοποιείται εύκολα μέσω ψηφιακής οθόνης. Η ρύθμιση
προσφέρει πολλές χρήσιμες λειτουργίες, όπως αυτή των ανοιχτών παραθύρων ή ξεχωριστή δυνατότητα ρύθμισης διαφορετικής θερμοκρασίας
της μπροστινής και της πίσω επιφάνειας. Ο περιορισμός της θερμοκρασίας της επιφάνειας είναι ένα δημοφιλές χαρακτηριστικό για τους γονείς
των μικρών παιδιών.

YALI RAMO
ΥΨΟΣ
300, 500 mm
ΜΗΚΟΣ
400 - 2000 mm

ΤΥΠΟΙ
11, 21
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016
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YALI PARADA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

YALI PARADA –
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗ
ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗ
Ένας σαφής, απλός σχεδιασμός σε συνδυασμό με την καινοτόμα τεχνολογία κάνουν το YALI PARADA ένα σύγχρονο ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα. Μεταξύ των πολλών χαρακτηριστικών
του, είναι η απλή λειτουργία μέσω μιας εύχρηστης οθόνης, το
φιλικό προς το περιβάλλον φυτικό έλαιο και οι δυνατότητες
κοινού ελέγχου πολλών θερμαντικών σωμάτων μέσω της κεντρικής μονάδας ελέγχου TempCo Touch E3.
ΥALI PARADA – πόσο άνετη είναι η θέρμανση σήμερα.

YALI PARADA
ΥΨΟΣ
300, 500 mm
ΜΗΚΟΣ
400 - 2000 mm
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ΤΥΠΟΙ
11, 21
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016

YALI DIGITAL

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

YALI DIGITAL –
ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ
ΚΛΑΣΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑ
Το YALI DIGITAL, με τις γραμμώσεις σε απόσταση 50 mm
προφίλ, από την πρώτη ματιά δείχνει πώς είναι αρκετά κλασικό. Όμως με μια προσεκτικότερη ματιά, ωστόσο, ο φιλικός
προς το χρήστη, καινοτόμος πίνακας ελέγχου προσελκύει το
μάτι. Καθιστά σαφές ότι η υπερσύγχρονη τεχνολογία θέρμανσης χρησιμοποιείται και εδώ, γιατί τεχνικά το YALI
DIGITAL είναι ταυτόσημο με το μοντέλα YALI RAMO κα YALI
PARADA.

YALI DIGITAL
ΥΨΟΣ
300, 500 mm
ΜΗΚΟΣ
400 - 2000 mm
ΤΥΠΟΙ
11, 21
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016
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DELTA E H

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

DELTA E H
– ΚΑΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ
Το σύστημα θέρμανσης με ζεστό νερό έχει αποδειχθεί ιδανικό για τη θέρμανση χώρου. Ωστόσο, ορισμένες εφαρμογές απαιτούν εναλλακτικές ή συμπληρωματικές
λύσεις. Το DELTA E H και το DELTA E V που λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρικό
ρεύμα και δεν απαιτούν σύνδεση με ζεστό νερό θέρμανσης μπορούν να δώσουν
αυτές τις λύσεις.
Για το δωμάτιο ψυχαγωγίας, το υπόγειο, τη σοφίτα ή δίπλα και σε ένα κελάρι, ακόμη και για ένα εξοχικό σπίτι εξοπλισμένο πλήρες με ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα.
Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανακαίνηση ή ακόμα και να τοποθετηθούν αργότερα αφού έχει ολοκληρωθεί το δωμάτιο όπου θα τοποθετηθούν.

DELTA E H
(E = καθαρά ηλεκτρικής
λειτουργίας)
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ΥΨΟΣ
600 mm

ΜΗΚΟΣ
400, 500, 600, 700, 850,
1100 mm

ΤΥΠΟΙ
3 στήλες

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016.

DELTA E V

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

DELTA E V
– ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ
ΕΥΚΟΛΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
Ανεξάρτητα από κεντρικό σύστημα η θέρμανση μπορεί να
τοποθετηθεί ελεύθερα με DELTA E H και DELTA E V. Εύκολο
και άνετο στη χρήση, λόγω του θερμοστάτη χώρου με μεγάλη ψηφιακή οθόνη που περιλαμβάνεται. Χάρη στην ασύρματη τεχνολογία μπορεί ο θερμοστάτης με μπαταρία να ελέγχει
τη θερμοκρασία χώρου από ένα βολικό σημείο χωρίς καλώδια. Αυτό είναι άνεση εξ αρχής!

DELTA E V
ΥΨΟΣ
1800, 2000 mm
ΠΛΑΤΟΣ
400, 450, 550, 600,
800 mm
ΤΥΠΟΙ
2 στήλες, 3 στήλες
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016.

Με το στήριγμα πετσετών
διαθέσιμο ως ειδικό
εξοπλισμό, το DELTA
laserline γίνεται μια
ισχυρή πετσετοκρεμάστρα
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TINOS E

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

TINOS E – ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΘΕΤΟ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Λόγω του ιδιαίτερα στενού σχεδιασμού
τους, τα μοντέλα ΤINOS Ε είναι κατάλληλα για σχεδόν κάθε ελεύθερη επιφάνεια
τοίχου. Παραδίδεται έτοιμο για σύνδεση
και μπορεί να συνδεθεί με το δικτύο 230
volt. Ανάλογα με το μέγεθος έχει ισχύ
από 750 έως 2000 Watt.
Η λειτουργία είναι άνετη μέσω του
ασύρματου ψηφιακού θερμοστάτη που
μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικό
σημείο. Για χρήση στο μπάνιο και την

Οι πετσετοκρεμάστρες
από ανοξείδωτο χάλυβα
ειδικά προσαρμοσμένες
στο θερμαντικό σώμα
είναι διαθέσιμες σε ματ ή
γυαλιστερό Η έκδοση
είναι διαθέσιμη ως ειδικό
εξάρτημα

κουζίνα, τα θερμαντικά σώματα μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με μια ανοξείδωτη πετσετοκρεμάστρα.
Λόγω της επίπεδης και μονοκόματης
επιφάνειας του, το ΤINOS E είναι ιδιαίτερα εύκολο να καθαριστεί. Η πολύ μίνιμαλ σχεδίαση του ταιριάζει απόλυτα με
μοντέρνα σχέδια και αντικείμενα.

TINOS E
ΥΨΟΣ
1800*, 1950**,
2100*** mm
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ΠΛΑΤΟΣ
325, 475, 625, 775 mm
ΤΎΠΟΣ
11

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα RAL
και ειδικά μεταλλικά
κατόπιν παραγγελίας.

*

Μήκη 325, 475 και
625 mm μόνο
** Μήκη 625 mm μόνο
*** Μήκη 625 και 775 mm
μόνο

PAROS E

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

PAROS E – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Ισχυρή, ηλεκτρικά παραγόμενη θερμότητα κομψά συσκευασμένη - αυτά είναι τα
χαρακτηριστικά του PAROS E. Οι απαλά
στρογγυλεμένες πλευρές και η εντελώς
επίπεδη πρόσοψη σχηματίζουν μια αρμονική, μονοκόματη μονάδα.

PAROS E
ΥΨΟΣ
1800*, 1950**, 2100*** mm

ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
LIGHT GREY (S0143)

ΠΛΑΤΟΣ
380, 530, 680, 830 mm
ΤΎΠΟΣ
11
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
και ειδικά μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.
* Μήκη 380, 530 και 680 mm μόνο
** Μήκη 680 mm μόνο
*** Μήκη 680 και 830 mm μόνο

Για το PAROS E διατίθεται
μια ανοξείδωτη
πετσετοκρεμάστρα, η
οποία προσαρμόζεται στο
πλαϊνό στρογγυλεμένο
σχήμα του σώματος, για
χρήση στην κουζίνα ή στο
μπάνιο.

63 |

ELATO E | ET

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ELATO E | ET –
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ TURBO
Eπιθυμείτε ένα ευχάριστα ζεστό μπάνιο και ζεστές πετσέτες; Σας αρέσει
να έχετε οπτικές ενδείξεις ; Τότε, τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα ELATO
E και ELATO ET είναι η πρώτη επιλογή. Συνδυάζουν το εξαιρετικό σχέδιο
με την τέλεια λειτουργικότητα. Τα γενναιόδωρα ανοίγματα από τη μία
πλευρά δημιουργούν έναν άνετο χώρο για την πετσέτα. Η ηλεκτρική λειτουργία των ELATO E και ELATO ET την καθιστά ανεξάρτητη από ένα σύστημα θέρμανσης και ενεργοποιώντας τον ενσωματωμένο ανεμιστήρα
θέρμανσης στο ELATO ET 950 W, το μπάνιο γίνεται γρήγορα ζεστό.

ELATO ET ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 950 W
(ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ METAL GREY S0102)

ELATO E

ELATO ET

ΥΨΟΣ
1100, 1400, 1700 mm

ΥΨΟΣ
1100, 1400, 1700 mm

ΠΛΑΤΟΣ
450, 600 mm

ΠΛΑΤΟΣ
550, 600 mm
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Η ρύθμιση και ο προγραμματισμός γίνονται άνετα με
τους προγραμματιζόμενους θερμοστάτες χώρου με
διάφορα προγράμματα και με λειτουργία ανοιχτού
παραθύρου. (αριστερά θερμοστάτης χώρου για
ELATO E, δεξιά θερμοστάτης χώρου για ELATO ET)

Μπορείτε προαιρετικά να
επιλέξετε δεξιά σύνδεση
για το ELATO E και το
ELATO ET

MILOS E

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

MILOS E – ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟ
ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Τα θερμαντικά σώματα της σειράς MILOS Ε χαρακτηρίζονται από την ανοιχτή
όψη τους τοποθετημένους στρογγυλούς σωλήνες και τον ελεγκτή θέρμανσης
με σύγχρονη τεχνολογία PTC.

MILOS E
(E = καθαρά ηλεκτρικής
λειτουργίας)
ΥΨΟΣ
800, 1200, 1800 mm
ΠΛΑΤΟΣ
500, 600 mm
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά
παραγγελία.
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FLORES E

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
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FLORES E – ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΖΕΣΤΟ ΛΟΥΤΡΟ
Το θερμαντικό σώμα λουτρού FLORES E είναι ανεξάρτητο από ένα υπάρχον σύστημα
θέρμανσης. Έτσι, ακόμα και στο δροσερό πρωινό του καλοκαιριού, το μπάνιο θα
είναι ζεστό! Το FLORES E είναι επίσης το ιδανικό συμπλήρωμα για την ενδοδαπέδια
θέρμανση, καθώς θερμαίνει γρήγορα το μπάνιο όταν το χρειάζεστε! Αυτό το ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα μπορεί να τοποθετηθεί ανεξάρτητα από την κεντρική θέρμανση, αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο προσφέρεται για ανακαίνιση. Το
FLORES E διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη - χρονοδιακόπτη. Φυσικά ένας θερμοστατικός έλεγχος είναι εφικτός - τοποθετήστε τον θερμοστάτη και απλά ρυθμίστε
την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου. Μια τέλεια λύση για μπάνιο που χρησιμοποιείτε συχνά!

FLORES E
(E = καθαρά ηλεκτρικής
λειτουργίας)
ΥΨΟΣ
1200, 1800 mm
ΠΛΑΤΟΣ
500, 600 mm
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016.
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NILA
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

NILA
ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
Το NILA παρέχει ένα κλασικό σχεδιασμό, με στρογγυλεμένες
γωνίες που ταιριάζει σε κάθε διακόσμηση. Διατίθεται με κρυφή η ορατή σύνδεση για αυξημένη ευελιξία και μπορεί να τοποθετηθεί στην κουζίνα και στο μπάνιο, με την σύνδεση να
είναι στο κάτω μέρος, δεξιά ή αριστερά. Το NILA έχει ένα
απλό διακόπτη, ενώ το NILA R διαθέτει ρυθμιζόμενο θερμοστάτη και μπορείτε να έχετε πάντα την τέλεια θερμοκρασία.

NILA
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ΥΨΟΣ
800 mm

ΜΗΚΟΣ
450, 620 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
Χρωμέ

ATHENA A | E | S
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ATHENAA | E | S
ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΥΛ

ένα διακόπτη οn/off. Η ΑΤΗΕΝΑ Ε είναι λίγο μεγαλύτερη οπό
την ΑΤΗΕΝΑ Α.
Οι καμπύλες της ΑΤΗΕΝΑ S θυμίζουν την πορεία ενός ποταμού που καταλήγει στην θάλασσα, δίνοντας στο μπάνιο σας

Αν σας αρέσουν τα γεωμετρικά σχήματα επιλέξτε την

μια αίσθηση ηρεμίας και δημιουργώντας μια ευχάριστη

ATHENA A και ATHENA E. Τα καμπυλωτά σχήματα σε αντίθε-

ατμόσφαιρα. Πρόκειται για ένα ωραίο ντεκόρ στο μπάνιο

ση με τις ορθές γωνίες προσδίδουν μια οπτική αίσθηση του

που παρέχει πρακτικές λύσεις για στέγνωμα πολλών πετσε-

χώρου χωρίς περιορισμούς. Προσφέρει πολλές εναλλακτικές

τών. Η ΑΤΗΕΝΑ S είναι αναστρέψιμη και μπορεί να εγκατα-

λύσεις επειδή είναι αναστρέψιμη και μπορεί να τοποθετηθεί

σταθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η σύνδεση μπορεί να

ανάποδα ή προς τα αριστερά ή δεξιά. Η σύνδεση μπορεί να

γίνει κρυφή ή ορατή με το καλωδιωμένο φις. Διατίθεται με

γίνει κρυφή ή ορατή με το καλωδιωμένο φις. Διατίθενται με

ένα διακόπτη οn/off.

ATHENA A

ATHENA E

ATHENA S

ΥΨΟΣ
425 mm

ΥΨΟΣ
425 mm

ΥΨΟΣ
737 mm

ΜΗΚΟΣ
450 mm

ΜΗΚΟΣ
625 mm

ΜΗΚΟΣ
450 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
Χρωμέ

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
Χρωμέ

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
Χρωμέ
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΕΡΝΑΤΕ
ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΣΕ ΝΕΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Η ενδοδαπέδια θέρμανση δεν είναι πια μακρυά από την καθημερινότητά μας. Το 50% των εγκαταστάσεων θέρμανσης σε
νεόδμητες μονοκατοικίες αποτελούνται από συστήματα θέρμανσης επιφανείας.
Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού
Purmo εξασφαλίζουν ευχάριστες θερμοκρασίες σε όλα τα δωμάτια, τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα. Τα πλεονεκτήματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης Purmo ξεπερνούν την αντίληψη μιας ομοιόμορφης, αξιόπιστης και άνετης ζεστασιάς. Ως
κορυφαίος κατασκευαστής θερμικών λύσεων στην Ευρώπη,
θέλουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολο για τους
συνεργάτες και τους πελάτες μας. Με τη δική μας πλήρη σειρά
συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης με όλα τα εξαρτήματα,
τα οποία ταιριάζουν μεταξύ τους λεπτομερώς, σας προσφέρουμε ποιότητα και ασφάλεια από μία μόνο πηγή.
Επιπλέον, υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας με εκτεταμένες
υπηρεσίες και διάφορα εργαλεία συμβουλευτικής. Η εμπειρία
μας για πάνω από 40 χρόνια, η
τεχνογνωσία και οι εξειδικευμένες
γνώσεις του εμπορίου είναι το μόνο που χρειάζεστε για να αποκτήσετε μια τέλεια λύση θέρμανσης
για ένα απόλυτο εσωτερικό κλίμα.
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ΕΝΔΟΔΑΠΈΔΙΑ ΘΈΡΜΑΝΣΗ

ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η Purmo είναι ο προμηθευτής ολοκληρωμένων συστημάτων

λίζει ότι το νερό δεν μπορεί να διαφύγει σε κανένα σημείο,

ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού. Έχουμε τη σωστή,

ακόμη και μετά από δεκαετίες και μετά από πολλές περιόδους

εξατομικευμένη λύση για κάθε εφαρμογή. Από τους σωλήνες

θέρμανσης.

και την πλάκα μόνωσης, μέχρι τους συλλέκτες και το σύστημα
ελέγχου, σε ειδικά συστήματα όπως το βιομηχανικό δάπεδο

Από την άλλη πλευρά, ο αγωγός δεν πρέπει να επιτρέπει την

και η θέρμανση εξωτερικών χώρων και σε συνδυασμό με τα

εισαγωγή οξυγόνου στο σύστημα θέρμανσης από έξω. Οι σω-

θερμαντικά σώματα, δεν υπάρχει σχεδόν καμία απαίτηση για

λήνες θέρμανσης που προσφέρει η Purmo χαρακτηρίζονται

την οποία δεν προσφέρουμε λύσεις. Και ανεξάρτητα από ποια

από μακροπρόθεσμη σταθερότητα και υψηλή στεγανότητα. Η

λύση χρησιμοποιείται, η ασφάλεια του συστήματος έρχεται

συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας από ανεξάρτητους

πάντα πρώτη. Αυτό εξασφαλίζεται με την πάνω από 40 χρόνια

φορείς πιστοποίησης εξασφαλίζει ότι μόνο το 100% ασφαλές

εμπειρίας και τη χρήση εξαρτημάτων που ελέγχονται και πι-

υλικό σωλήνων εγκαταλείπει το εργοστάσιο.

στοποιούνται με βάση την ποιότητα. Η ολοκληρωμένη εγγύησή μας σας παρέχει την ασφάλεια που χρειάζεστε για την πο-

ΠΛΗΡΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ – Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ PURMO

λύτιμη ιδιοκτησία σας με επιστολή και σφραγίδα.

Τα ξεχωριστά κυκλώματα θέρμανσης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης συγκεντρώνονται στο συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμαν-

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

σης και ρυθμίζονται εδώ. Οι συλλέκτες Purmo είναι κατασκευ-

Μια αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή όσο η ασθενέστερος κρίκος

ασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση. Οι

της. Αυτή η αρχή ισχύει ιδιαίτερα για οποιοδήποτε σύστημα

συλλέκτες προσαγωγής-επιστροφής τοποθετούνται ο ένας πά-

ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού, εξαρτάται από κάθε

νω στον άλλο σε μια ηχομονωμένη βάση στήριξης. Με μεγέθη

επιμέρους συνιστώσα έτσι ώστε ολόκληρο το σύστημα να

από 2 έως 12 κυκλώματα θέρμανσης, ο κατάλληλος συλλέκτης

μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα για δεκαετίες και να παρέχει

μπορεί να επιλεγεί για κάθε εφαρμογή. Κάθε συλλέκτης ελέγ-

την επιθυμητή άνεση ανά πάσα στιγμή.

χεται εργοστασιακά σε πίεση και στεγανότητα. Η υδραυλική
εξισορρόπηση γίνεται παιχνίδι χάρη στα ενσωματωμένα παρο-

ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

χόμετρα, τα οποία σας επιτρέπουν να διαβάζετε απευθείας την

Η βάση ενός συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσι-

ποσότητα νερού κάθε κυκλώματος θέρμανσης για υδραυλική

σμού είναι η πλάκα μόνωσης. Η θερμομόνωση εξασφαλίζει ότι

εξισορρόπηση.

η θερμότητα που παράγεται από το σύστημα θέρμανσης δεν
θα χαθεί σε μεγάλο βαθμό στο υποκείμενο δάπεδο.

ΤΕΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ

Προαιρετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονωτικό υλικό, το

Η ενδοδαπέδια θέρμανση πρέπει να προσαρμόζεται στον χρή-

οποίο ταυτόχρονα παρέχει ηχομόνωση επιπλέον της θερμομό-

στη και όχι ο χρήστης σε αυτήν. Σύμφωνα με αυτό, η Purmo

νωσης. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, διάφορα πάχη μόνωσης και

ανέπτυξε ένα ευρύ φάσμα των εξαρτημάτων ελέγχου. Κοινή σε

υλικά είναι διαθέσιμα για διαφορετικά φορτία βάρους.

όλα είναι η ευκολία χρήσης. Συνδυάζοντας τις διάφορες μονάδες, ο έλεγχος της ενδοδαπέδιας θέρμανσης μπορεί να προ-

ΣΩΛΗΝΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PURMO

σαρμοστεί ακριβώς στις ανάγκες των χρηστών. Ταυτόχρονα, ο

Οι σωλήνες υψηλής ποιότητας αποτελούν τη βασική προϋπό-

συνδυασμός εξασφαλίζει ότι η ενδοδαπέδια θέρμανση μπορεί

θεση για ένα μακροπρόθεσμο ασφαλές συνολικό σύστημα.

να προσαρμοστεί σε μια μεταγενέστερη χρήση μεμονωμένων

Από τη μία πλευρά, ο σωλήνας θέρμανσης πρέπει να εξασφα-

δωματίων.
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1. Μόνωση

2. Σωλήνες

Οι διαφορετικές εφαρ-

Μακροχρόνια ασφάλεια Το κέντρο ελέγχου για

Για τη βέλτιστη λύση θέρ- Με τους θερμοστάτες

μογές και οι δομές δα-

από πάνω από 40 χρό-

3. Συλλέκτης

4. Θερμαντικά σώματα 5. Έλεγχος

την ενδοδαπέδια θέρ-

μανσης σας προσφέρου-

μας έχετε πλήρη έλεγχο

πέδων απαιτούν πολλα- νια εμπειρίας - με 3 δια-

μανση σας - διανείμετε,

με μια πλήρη γκάμα θερ-

στα συστήματα θέρμαν-

πλές λύσεις μόνωσης.

φορετικούς τύπους σω-

ταιριάξτε και ρυθμίστε,

μαντικών σωμάτων. Συ-

σης δαπέδου.

Μπορείτε να είστε σί-

λήνων και 6 διαστάσεις

όλα σε ένα.

μπληρώνουν τέλεια τα

γουροι ότι σας παρέχου- σωλήνων, προσφέρουμε

συστήματα ενδοδαπέ-

με την ιδανική μόνωση

τον κατάλληλο σωλήνα

διας θέρμανσης.

για τις ανάγκες σας.

για κάθε σύστημα.

Συστήματα τοποθέτησης και
μόνωσης
- noppjet σύστημα
- rolljet / faltjet
- klettjet / klettjet R σύστημα
Velcro
- ts14 S / ts14 R σύστημα ξηρής
δόμησης
- clickjet πλέγμα

Τύποι σωλήνων
- PexPenta (PE-Xc)
- Difustop (PE-Xa)
- SKR (πολυστρωματικός
σωλήνας)

Πρόσθετη μόνωση
- Σε διάφορες αντοχές και ποιότητες

Eξαρτήματα
- Βέλτιστα προσαρμοσμένα
στα στοιχεία σύνδεσης των
σωλήνων
- Εκτυλίκτριες

Συλλέκτης
- Κατασκευασμένος από
ανοξείδωτο χάλυβα
- από 2 έως 12 κυκλώματα
Πίνακες συλλεκτών
- 5 Μεγέθη
- Μοντέλα για επίτοιχη ή
κρυφή τοποθέτηση

Θερμαντικό σώμα
- Compact
- Σώμα λουτρού
- Σωληνωτό
- Διακοσμητικά θερμαντικά
σώματα
- Κονβέκτορες
Εγκατάσταση
- Σύστημα ελέγχου χώρου
για τη σύνδεση θέρμανσης
δαπέδου με θερμαντικά
σώματα
- Ρύθμιση σταθερής τιμής για
τη λειτουργία ενδοδαπέδιας
θέρμανσης σε συστήματα με
υψηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας
- TempCo VT σετ για το συνδυασμό ενός θερμαντικού
σώματος λουτρού σε σειριακή σύνδεση με κύκλωμα
ενδοδαπέδιας

Αυτονομία χώρου
- Ενσύρματοι και ασύρματοι
θερμοστάτες χώρου και
δέκτες σε πολλές εκδόσεις
Αντιστάθμιση
- Πολλές παραλλαγές συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εναλλαγής λειτουργίας
για θέρμανση και δροσισμό
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ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,
ΙΔΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Κάθε νέα κατασκευή και κάθε ανακαίνιση έχει τις δικές της απαιτήσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη θέρμανση δαπέδου. Εκτός από την απαιτούμενη απόδοση
θερμότητας, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι δομικές απαιτήσεις και οι
απαιτήσεις για μελλοντική χρήση. Πόσο πάχος μπορεί να έχει το σύστημα και πόσο δύσκολο μπορεί να είναι; Παρέχει την απαιτούμενη θερμομόνωση ή ηχομόνωση ; Ποιο φορτίο βάρους αναμένεται κατά τη χρήση; θα πρέπει να ψύχεται το
καλοκαίρι; Προκειμένου να επιτευχθεί μια ακριβής λύση για όλες αυτές τις απαιτήσεις, διατίθενται διάφορα συστήματα τοποθέτησης.
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rolljet / rolljet S
• Για διαστάσεις σωλήνων 14, 16, 17 και 20 mm
• Ταχύτερη εγκατάσταση σε οποιαδήποτε
γεωμετρία δωματίου και απόσταση μεταξύ
των σωλήνων
• Η σωστή μόνωση για κάθε εφαρμογή
• Ελάχιστα ρετάλια, που μειώνουν το κόστος

noppjet
• Για διαστάσεις σωλήνων 14, 16 και 17 mm
• Κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής, οι
σωλήνες προστατεύονται βέλτιστα από τους
κόμβους
• Το ειδικό σχήμα κόμβων εξασφαλίζει την
ασφαλή συγκράτηση του σωλήνα
• Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση

klettjet
• Για σωλήνες θέρμανσης PexPenta Velcro 16
και SKR Velcro 16 mm
• Εγκατάσταση με ταχύτητα Sprint
• Χάρη στην αρχή Velcro, μπορεί να
αποκολληθεί ξανά από τη μόνωση μετά την
εγκατάσταση
• Ατομική προσαρμογή της μορφής
τοποθέτησης και της απόστασης σε σχεδόν
κάθε γεωμετρία δωματίου

klettjet R
• Για θέρμανση σωλήνων PexPenta Velcro και SKR
Velcro 16 mm
• Για διαστάσεις σωλήνων 14, 16, 17 και 20 mm
• Διπλό όφελος ως σύστημα μεταφοράς ή
ανακαίνισης
• Αυτοκόλλητο για μόνιμη σύνδεση με το
υπόστρωμα
• Τελικό ύψος τοποθέτησης 30-40 mm όταν
χρησιμοποιείται ως σύστημα ανακαίνισης σε
μια υφιστάμενο δάπεδο

ts14 S
•	Για διαστάσεις σωλήνων 14 mm
• Χαμηλό ύψος κατασκευής 43-50 mm
συμπεριλαμβανομένης της ξηρής
τσιμεντοσανίδας
• Για υγρή τσιμεντοκονία και ξηρές
τσιμεντοσανίδες
• Ασφαλής συγκράτηση σωλήνων χάρη στις
ειδικές πλάκες ωμέγα
• Χαμηλό βάρος

ts14 R
• Για διαστάσεις σωλήνων 14 mm
• Κατάλληλο για άμεση εφαρμογή δαπέδου
• Τελικό ύψος συμπεριλαμβανομένου τελικού
δαπέδου 35-40 mm
• Ταχύτεροι χρόνοι απόκρισης λόγω χαμηλής
θερμικής μάζας

clickjet
•	Για σωλήνες θέρμανσης 17 mm
• Ιδανικό για νέες κατασκευές και ανακαίνιση
• Μέγιστη ανεξαρτησία από τη
χρησιμοποιούμενη βάση μόνωσης
• Γαλβανισμένα σωληνωτά χαλύβδινα χαλιά
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ΆΝΕΤΟ ΚΛΊΜΑ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ
Μια ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός από την Purmo εξασφαλίζει ευχάριστες θερμοκρασίες στο χώρο σας. Ανάλογα με τη χρήση και τις συνήθειες των κατοίκων, ο έλεγχος της θερμοκρασίας για μεμονωμένους χώρους μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα. Για το σκοπό αυτό, είναι
διαθέσιμα ασύρματες ή ενσύρματες μονάδες ελέγχου (θερμοστάτες) οι οποίοι μπορούν να
ελέγξουν έως και 12 ξεχωριστές ζώνες και μπορούν να ελεγχθούν με μία συσκευή. Εκτός από τη
λειτουργία θέρμανσης, ο δροσισμός μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί προαιρετικά μέσω του
ίδιου συστήματος. Και σε συνδυασμό με τα θερμαντικά σώματα, η θέρμανση και ο δροσισμός
δαπέδου αποτελούν την απόλυτη λύση
για τη θερμική άνεση κατά τη διάρκεια
του έτους, είτε σε νέο κτίριο είτε σε

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
PURMO TEMPCO

Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου

Αναλογικός θερμοστάτης χώρου

ανακαίνιση.

Εξωτερικός
αισθητήρας

Με το πλήρες πρόγραμμα ελέγχου
Purmo TempCo για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού, έχετε
τη θερμοκρασία υπό πλήρη έλεγχο.
Απλή λειτουργία χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού. Το σύστημα
ελέγχου βασικά αποτελείται από τους
θερμοστάτες χώρου, τους πίνακες ελέγ-

Ψηφιακός θερμοστάτης
χώρου (με Touch Screen)

χου και τους ηλεκτροθερμικούς κινητήρες (actuators). Σε κάθε δωμάτιο, τοποθετείται ένας θερμοστάτης χώρου, με
τον οποίο πραγματοποιείται η μέτρηση

Δέκτης
(Πίνακας Ελέγχου)

της θερμοκρασίας χώρου και η λειτουργία του ελέγχου. Ανάλογα με τις επιθυμίες σας και τις απαιτήσεις του συστήμα-

Συλλέκτης

τος, διατίθενται διαφορετικές εκδόσεις
θερμοστατών με διαφορετικές λειτουργίες. Τα σήματα του θερ-

ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ

μοστάτη χώρου προωθούνται στoν πίνακα ελέγχου, ο οποίος

ΕΛΕΓΧΟΣ

συνήθως τοποθετείται πάνω από το συλλέκτη. Ως βασική ενότη-

Ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε

τα, ο πίνακας ελέγχου μπορεί να επεξεργαστεί τα σήματα μέχρι

ενσύρματα και ασύρματα χειριστήρια δωματίων. Ο ενσύρμα-

έξι θερμοστατών χώρου. Με μονάδες επέκτασης μπορούν να

τος έλεγχος είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για το νέο κτίριο και

συνδεθούν τέσσερις ή έξι πρόσθετοι θερμοστάτες χώρου, η λει-

χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ασφάλειας έναντι εξωτερι-

τουργία «θέρμανσης» μπορεί να επεκταθεί με τη λειτουργία «ψύ-

κών παρεμβολών. Ο ελεγκτής συνδέεται με τη μονάδα ελέγχου

ξης» ή η βασική μονάδα μπορεί να συμπληρωθεί με μια μονάδα

μέσω καλωδίου και τοποθετείται με τοποθέτηση με κλικ σε μια

ελέγχου και παρακολούθησης του συστήματος μέσω κινητού

χωνευτή βάση. Στην περίπτωση ασύρματου θερμοστάτη, η

τηλεφώνου. Με τη σειρά του, ο πίνακας ελέγχου στέλνει τις εντο-

επικοινωνία μεταξύ αυτού και της μονάδας ελέγχου γίνεται

λές στον κινητήρα που είναι τοποθετημένος απευθείας στο συλ-

ασύρματα. Αυτή η λύση είναι ιδανική για ανακαίνιση, επειδή

λέκτη, ο οποίος ρυθμίζει την παροχή ζεστού νερού στο αντίστοι-

δεν υπάρχουν καλώδια μεταξύ του δωματίου και του πίνακα

χο κύκλωμα θέρμανσης ανοίγοντας και κλείνοντας.

ελέγχου.
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10 ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ PURMO
1. Ανεση όλο το χρόνο

Αυτό αποτρέπει αποτελεσματικά τους τραυματισμούς. Ειδικά

Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού

οι γονείς των μικρών παιδιών θα εκτιμήσουν αυτό το πλεονέ-

Purmo εξασφαλίζουν ευχάριστες θερμοκρασίες χώρου καθ’ό-

κτημα.

λη τη διάρκεια του έτους. Ζεσταθείτε το χειμώνα και δροσιστείτε το καλοκαίρι με ένα μόνο σύστημα!

8. Εύκολη εγκατάσταση
Η ομάδα σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων της Purmo

2. Ιδανικό για οποιοδήποτε δάπεδο

σχεδίασε την ενδοδαπέδια θέρμανση Purmo με τέτοιο τρόπο

Ανεξάρτητα από το δάπεδο που επιλέγετε, η ενδοδαπέ-

ώστε όλα τα εξαρτήματα να μπορούν εύκολα και γρήγορα να

δια Purmo αποτελεί την ιδανική λύση. Είτε χαλί, πλακάκια,

εγκατασταθούν. Τα ευνόητα στοιχεία και το αρθρωτό σύστημα

laminate ή πατητή τσιμεντοκονία, η ενδοδαπέδια θέρμανση

επιτρέπουν στον τεχνίτη να κάνει τη δουλειά του γρήγορα,

είναι εντελώς ενσωματωμένη στην κατασκευή του δαπέδου,

καθαρά και με ασφάλεια ανά πάσα στιγμή.

ώστε να μπορείτε να επιλέξετε το δάπεδο της επιλογής σας σύμφωνα με το γούστο σας.

9. Όλα από ένα χέρι
Η Purmo έχει όλο το φάσμα της θέρμανσης στο πρόγραμμα

3. Ιδανική για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

της. Διαθέτουμε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, επίπε-

Στα σύγχρονα κτίρια, η ενδοδαπέδια θέρμανση Purmo απαιτεί

δα θερμαντικά σώματα, λουτρού και διακοσμητικά, είμαστε

χαμηλές θερμοκρασίες νερού θέρμανσης. Ως εκ τούτου,

ο αναγνωρισμένος προμηθευτής λύσεων θέρμανσης υψηλής

είναι ιδανικό για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες

ποιότητας σε όλη την Ευρώπη. Το μεγάλο δίκτυο διανομής

θερμότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένα ενεργειακά αποδοτικό

μας επιτρέπει αξιόπιστες παραδόσεις πάντα στον χρόνο που

σύστημα που εξασφαλίζει άνετο εσωτερικό κλίμα.

επιθυμείτε. Σας προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα υλικά για το
έργο σας από ένα χέρι!

4. Ατομικός έλεγχος θερμοκρασίας
Το εύρος των διαφόρων αξεσουάρ ελέγχου επιτρέπει μια

10. Λύσεις υψηλής ποιότητας

ακριβή και φιλική προς το χρήστη άνεση, σε κάθε δωμάτιο,

Η Purmo είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ανήκει στον

ανά πάσα στιγμή. Η Purmo προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις

Ομιλο Rettig, το μεγαλύτερο προμηθευτή λύσεων θέρμανσης

ελέγχου ασύρματες ή ενσύρματες.

στον κόσμο. Μόνο το 2015, η Rettig διέθεσε 7 εκατομμύρια
τετραγωνικά μέτρα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Λόγω των

5. Χαρείτε περισσότερο το μπάνιο σας

δεκαετιών εμπειρίας μας, έχουμε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη

Με μια ενδοδαπέδια θέρμανση στα πόδια σας, το μπάνιο

στα προϊόντα μας που όλα τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρ-

γίνεται ένα από τα αγαπημένα σας μέρη. Επειδή η ευχάριστη

μανσης Purmo έχουν εγγύηση 10 ετών (ο σωλήνας θέρμανσης

ζεστασιά στα γυμνά πόδια αποπνέει μια αίσθηση πολυτέλειας.

PexPenta ακόμα και 30 χρόνια!).

6. Υγιεινή και ευεξία
Το 95 % της θερμότητας που παράγεται από την ενδοδαπέδια
θέρμανση είναι η ακτινοβολούμενη θερμότητα που θεωρείται
ιδιαίτερα ευχάριστη. Η χαμηλή κυκλοφορία αέρα σημαίνει
επίσης χαμηλή αναταραχή της σκόνης. Επιπλέον, οι θερμές
επιφάνειες μειώνουν αποτελεσματικά τα βακτήρια, το μούχλα
και τα ακάρεα - ζημιογόνα για τους πάσχοντες από αλλεργίες.
7. Αόρατο και ασφαλές
Τα συστήματα θέρμανσης δαπέδου Purmo είναι αόρατα. Αυτό
επιτρέπει την ελεύθερη διαρρύθμιση χώρων χωρίς περιορισμούς. Επιπλέον, δεν υπάρχουν γωνίες και αιχμηρές άκρες.

Η PURMO ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 10-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 40 ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ!
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PRODUCT RANGE
ΧΡΩΜΑΤΟΛΌΓΙΟ

ΒΑΛΤΕ ΧΡΩΜΑ
ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ

PLAN VENTIL COMPACT
ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ RAL 3015
HELLROSA (ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)
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ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ
Τα θερμαντικά σώματα Purmo έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν σε οποιοδήποτε περιβάλλον τόσο ζεστασιά όσο και ομορφιά. Διατίθενται στο λευκό χρώμα (RAL 9016). Με τα χρωματιστά θερμαντικά σώματα
μπορείτε να αλλάξετε την αισθητική αλλά και να τονίσετε σημεία του χώρου σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την ακριβή απόχρωση για να βεβαιωθείτε ότι το θερμαντικό σώμα ταιριάζει απόλυτα με το περιβάλλον. Οι επιλογές είναι σχεδόν απεριόριστες καθώς τα θερμαντικά σώματα Purmo είναι διαθέσιμα σε πολλά
χρώματα και επιφάνειες. Όλα τα χρώματα RAL, ειδών υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά μπορούν να παραδοθούν κατόπιν αιτήματος.
ΤΟ ΣΩΣΤΌ ΧΡΏΜΑ ΣΤΟ ΣΩΣΤΌ ΜΈΡΟΣ
Η υψηλή ποιότητα αποτελεί προτεραιότητα για την Purmo. Αυτό σημαίνει ότι κάθε θερμαντικό σώμα θέλουμε να φαίνεται αλλά και να λειτουργεί όπως την πρώτη μέρα. Το εξασφαλίζουμε, αφού κάθε προϊόν μας
υπόκειται σε μια εξελιγμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας.
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΆ ΣΏΜΑΤΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΌ ΧΡΏΜΑ ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΚΑΤΆΛΟΓΟ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
Για να σας δείξουμε την ποικιλία επιλογών σε χρώματα, αυτός ο κατάλογος περιέχει πολλές φωτογραφίες
σωμάτων σε ειδικά χρώματα. Τα χρώματα που εμφανίζονται εδώ δεν είναι δεσμευτικά.

Χρωματολόγιο
Χρώματα RAL (Κλίμακα 1) *

Χρώματα Ειδών Υγιεινής (Κλίμακα 1) *

RAL 1004
Golden Yellow

RAL 5009
Azure Blue

RAL 7037
Dusty Grey

Jasmin
(S0075)

Anemone
(S0084)

RAL 1012
Lemon Yellow

RAL 5014
Pigeon Blue

RAL 7040
Window Grey

Pergamon
(S0091)

Magnolia
(S0077)

RAL 1023
Traffic Yellow

RAL 5015
Sky Blue

RAL 8017
Chocolate Brown

Natura
(S0094)

Banana
(S0164)

RAL 1027
Curry

RAL 5017
Traffic Blue

RAL 8019
Grey Brown

Bahamabeige
(S0087)

Manhattan
(S0088)

RAL 1033
Dahlia Yellow

RAL 5022
Night Blue

RAL 9001
Creme White

RAL 2003
Pastel Orange

RAL 6004
Blue Green

RAL 9005
Jet Black

RAL 2004
Pure Orange

RAL 6019
Pastel Green

RAL 9006
White Aluminium

RAL 3000
Flame Red

RAL 6033
Mint
Turquoise

RAL 9007
Grey Aluminium

RAL 3005
Wine Red

RAL 6034
Pastel
Turquoise

RAL 9010
Pure White

RAL 3014
Antique Pink

RAL 7001
Silver Grey

RAL 3015
Light Pink

RAL 7013
Brown Grey

RAL 040 80 05
Caffé Latte
(S0222)

RAL 4002
Red Violet

RAL 7015
Slate Grey

RAL 4007
Purple Violet

Κλίμακα 2

Όλα τα χρώματα RAL CLASSIC και ειδών υγιεινής
που δεν περιλαμβάνονται στην Κλίμακα 1.

Ειδικά Χρώματα *
Black Textured ¹
(S0141)

Anodic Brown
(S0147)

White Textured ¹
(S0142)

Anodic Black
(S0148)

Light Grey
(S0143)

Anodic Natura
(S0149)

RAL 120 70 70
E-Green
(S0221)

Brown Grey
(S0144)

Metal Alu ²
(S0201)

RAL 7016
Anthracite
Grey

RAL 120 80 60
Modern green
(S0220)

Creme White
(S0145)

RAL 4008
Signal Violet

Metal Grey ²
(S0102)

RAL 7021
Black Grey

RAL 150 60 60
Green Apple
(S0219)

Anodic Bronze
(S0146)

RAL 4009
Pastel Violet

Metal Black ²
(S0104)

RAL 7024
Graphite Grey

RAL 250-2
Lemon Glow
(S0182)

RAL 5001
Green Blue

RAL 7030
Stone Grey

RAL 290 40 45
Mystic Purple
(S0185)

RAL 5002
Ultramarine Blue

RAL 7035
Light Grey

RAL 290 70 20
Mauve Haze
(S0178)

¹ Με ανάγλυφη επιφάνεια
² Με τραχεία επιφάνεια

Μεταλλικά Χρώματα *
Chrome

Inox

* Οι αποχρώσεις των χρωμάτων είναι ενδεικτικές σύμφωνα με την παρούσα εκτύπωση!
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PRODUCT FINDER
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΩΣΤΑ
ρούν να είναι καθοριστικοί πα-

ματα όπως π.χ. αλλεργίες; Ένα

χρόνια με τις λύσεις της Purmo,

μαντικών σωμάτων και συστη-

ράγοντες. Ένα πράγμα που δεν

άλλο κρίσιμο σημείο είναι ο εξο-

έχουμε τα πιο δημοφιλή μοντέλα

μάτων μεταφοράς θερμότητας.

πρέπει ποτέ να ξεχάσετε - η θερ-

πλισμός του ίδιου του δωματίου.

θερμαντικών σωμάτων με τυπι-

Η σειρά των προϊόντων είναι τε-

μική απόδοση να είναι ο απο-

Μπάνια και κουζίνες, για παρά-

κά παραδείγματα εφαρμογής σε

ράστια παρέχοντας έτσι λύσεις

φασιστικός παράγοντας. Πόσο

δειγμα, έχουν υψηλότερη υγρα-

αυτήν την επισκόπηση. Φυσικά,

για οποιοδήποτε χώρο. Μερικές

μεγάλο είναι το δωμάτιο; Χρει-

σία - και είναι ταυτόχρονα, χώροι

μπορείτε πάντα να επικοινωνή-

φορές η αισθητική σας καθοδη-

άζεται να το θερμάνετε γρήγο-

όπου πρέπει να στεγνώνετε κα-

σετε με τον τεχνικό της θέρμαν-

γεί στην επιλογή σας, μερικές

ρα ή πιο ομοιόμορφα; Πρέπει να

θημερινά τα ρούχα σας. Έτσι, για

σης για λεπτομέρειες. Ρωτήστε

φορές πιο πρακτικοί λόγοι μπο-

εξεταστούν ορισμένα προβλή-

να είστε ικανοποιημένοι πολλά

για πληροφορίες.

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΚΟΥΖΙΝΑ

Η Purmo είναι προμηθευτής θερ-

Ramo Ventil Compact
Σελίδα 8

Plan Ventil Compact
Σελίδα 10

Compact
Σελίδα 12

Vertical
Σελίδα 15

Narbonne V
Σελίδα 31

Delta Laserline
Σελίδα 34

Delta Bar
Σελίδα 37

Delta E V
Σελίδα 61

Ramo Ventil Compact
Σελίδα 8

Plan Ventil Compact
Σελίδα 10

Compact
Σελίδα 12

Vertical
Σελίδα 15

Narbonne V
Σελίδα 31
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Delta Column Bench
Σελίδα 36

Delta E V
Σελίδα 61

Kos V
Σελίδα 25

Faro H
Σελίδα 26

Faro V
Σελίδα 27

Tinos
Σελίδα 28

Paros
Σελίδα 29

Kos H
Σελίδα 24

Kos V
Σελίδα 25

Faro H
Σελίδα 26

Faro V
Σελίδα 27

Tinos / Paros
Σελίδα 28/29

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΠΑΝΙΟ
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

Vertical
Σελίδα 15

Kos H
Σελίδα 24

Kos V
Σελίδα 25

Faro H
Σελίδα 26

Faro V
Σελίδα 27

Tinos / Paros
Σελίδα 28/29

Arran
Σελίδα 40

Apolima
Σελίδα 42

Elato
Σελίδα 44

Evia
Σελίδα 46

Flores
Σελίδα 47

Santorini M/CM
Σελίδα 48

Apia
Σελίδα 49

Delta E V
Σελίδα 61

Milos E
Σελίδα 65

Flores E
Σελίδα 66

Plan Ventil Compact
Σελίδα 10

Compact
Σελίδα 12

Vertical
Σελίδα 15

Kos H
Σελίδα 24

Kos V
Σελίδα 25

Faro H
Σελίδα 26

Faro V
Σελίδα 27

Tinos / Paros
Σελίδα 28/29

Narbonne V
Σελίδα 31

Delta Laserline
Σελίδα 34

Delta E H
Σελίδα 60

Delta E V
Σελίδα 61

Ramo Ventil Compact
Σελίδα 8

Plan Ventil Compact
Σελίδα 10

Compact
Σελίδα 12

Narbonne V
Σελίδα 31

Delta Laserline
Σελίδα 34

Delta E H
Σελίδα 60

Narbonne V
Σελίδα 31

Delta Twin
Σελίδα 34

Leros
Σελίδα 50

Ramo Ventil Compact
Σελίδα 8

Narbonne
Σελίδα 30
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ΟΙ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΑΣ
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THERMOVENT HELLAS AE
Τηλέφωνο επικοινωνίας και
υποστήριξης: 210 9887400.
Περισσότερες πληροφορίες: www.thermovent.gr

109000-08/18-GR

Αυτό το φυλλάδιο δημιουργήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή. Κανένα μέρος
αυτού του φυλλαδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή
άδεια της THERMOVENT HELLAS AE. Η THERMOVENT HELLAS AE δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή συνέπειες της
χρήσης ή κατάχρησης των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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