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PURmO	THeRmOPanel		
definitiOnen	av	inOmHuSkOmfORt
vÄlKOmmen	Till	PURmO	THeRmOPanelS	vacKRa	

vÄRlD	av	inOmHUSKOmfORT.	alla	våRa	RaDiaTOReR	

HaR	DeSiGnaTS	meD	STöRSTa	OmSORG	OcH	

yRKeSSKicKliGHeT	föR	aTT	eRbjUDa	Den	PeRfeKTa	

KOmbinaTiOnen	av	eleGanS	OcH	eneRGieffeKTiviTeT.	

vaRe	SiG	DU	vÄljeR	en	RaDiaTOR	föR	eTT	SPeciellT	

RUm	elleR	vÄljeR	en	KOmPleTT	löSninG	föR	DiTT	

Hem,	HaR	PURmO	THeRmOPanel	eTT	fUllSTÄnDiGT	

SORTimenT	av	mODelleR,	STORleKaR	OcH	fÄRGeR	SamT	

eTT	bReTT	URval	av	vaTTenbURna	RaDiaTOReR	OcH	

GOlvvÄRmeSySTem.

i	decennier	har	purmo	thermopanel	förfinat	och	fulländat	

radiatorkonsten,	som	en	del	av	familjeföretaget	Rettig	iCC,	

världsledande	inom	inomhuskomfort.	denna	broschyr	visar	

vår	produktportfölj,	ordnad	efter	typ:	panel-,	dekorativa-,	

sektions-	och	badrumsradiatorer	samt	golvvärme.	när	du	

läser	igenom	alla	avsnitt	ska	du	ägna	en	stund	åt	att	

föreställa	dig	hur	ditt	hem	(eller	byggprojekt)	kan	dra	nytta	av	

den	behagliga	värmen	och	tilltalande	designen	hos	purmo	

thermopanels	radiatorer.	när	de	väl	installerats	kommer	de	att	

ge	dig	år	av	bekymmersfri	användning	och	den	10-åriga	

garantin	ger	dig	extra	trygghet.

vi	hoppas	att	denna	broschyr	inspirerar	dig	till	att	bli	en	av	de	

miljontals	människor	över	hela	världen	som	redan	har	valt	

purmo	thermopanel.	det	bästa	av	inomhuskomfort	ligger	

-	bokstavligt	talat	-	i	dina	händer.	
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PRODUKTiOnSpROCeSSen
ReSan	...fRån	våRa	PRODUKTiOnS-
anlÄGGninGaR	
alla	purmo	thermopanel	radiatorer	tillverkas	enligt	

branschens	högsta	standarder	och	uppfyller	alla	europeiska	

standarder,	inklusive	en	442	och	Ce.	alla	våra	produkter	

tillverkas	av	100	%	återvunnet	stål,	i	automatiserade	

produktionsanläggningar	som	utnyttjar	den	allra	senaste	

tekniken	för	att	förvandla	den	råa	metallplåten	till	strikt	

kvalitetskontrollerade	produkter	för	ditt	hem.	

Sedan	stålet	formats	till	en	radiatorkropp,	avlägsnas	

överskottsolja	och	fett	i	förbehandlingsprocessen,	samtidigt	

får	radiatorerna	ett	tunt	fosfatskikt	som	förbättrar	

vidhäftningen	av	målfärgen.	därefter	sköljs	varje	radiator	

noggrant	med	avmineraliserat	vatten	och	sänks	sedan	ned	

i	ett	ktl-bad,	ett	dopp	i	elektrokataforetisk	grundfärg.	

grundfärgen	härdas	torr	i	160	°C,	för	att	bli	redo	för	det	

sista	färglagret.	förbehandlings-processen	i	kombination	

med	grundmålningen,	är	den	första	fasen	som	säkerställer	

att	radiatorn	är	korrosionsbeständig.	en	pulverlackering	

med	epoxypolyester	appliceras	elektrostatiskt	och	radiatorn	

härdas	ännu	en	gång	vid	180	°C,	tills	den	enhetliga	

beläggningen	är	helt	hård.	efter	detta	steg	är	den	

motståndskraftig	mot	en	del	mekanisk	påfrestning,	

normala	fuktighetsnivåer	och	vanliga	rengöringsmedel,	allt	

enligt	industristandarderna	din	55900	och	en	442.	den	

uppfyller	också	andra	nationella	standarder,	som	tÜv	

Rheinland,	Ral-gütegemeinschaft	och	marque	nf.

…Till	DiTT	Hem
alla	purmo	thermopanel	radiatorer	tillverkas	enligt	

standarderna	iSO	9001	och	iSO	14001.	i	huvudsak	är	dessa	

europeiska	standarder	för	kvalitetssäkring	skapade	för	att	

säkerställa	att	produkterna	tillverkas	enligt	en	hög	och	

kontrollerbar	kvalitetsnivå.	lika	viktigt	är	att	alla	levereras	till	

dig	med	en	10	års	garanti	från	purmo	thermopanel.	eftersom	

vi	har	förtroende	för	vad	vi	producerar	vill	vi	att	du	känner	lika	

stort	förtroende	när	du	väljer	våra	produkter	till	ditt	hem.

KvaliTeT	OcH	STanDaRDeR
purmo	thermopanel	radiatorer	är	tillverkade	enligt	den	

senaste	europeiska	standarden	en	442	och	garanti-

märkningen	Ce.	purmo	uppfyller	också	de	strikta	

kvalitetsstandarder	som	föreskrivs	av	Ral-gütegemein-

schaft,	marque	nf,	kitemark	och	Sanros.	År	1995	erhöll	vi	

iSO	9002	kvalitetscertifikat	och	sedan	2003	har	vi	certifierats	

enligt	kvalitetsstandarden	iSO	9001.	purmo	thermopanel	

radiatorer	levereras	därför	med	en	garanti	på	10	år.

STRiKTa	KvaliTeTSKOnTROlleR
purmo	thermopanel	radiatorer	tillverkas	vid	tre	ultramoderna	

och	helautomatiserade	produktionslinjer.	när	som	helst	

under	produktionsprocessen	kan	de	bli	föremål	för	kontroll.	

tätheten	hos	varje	radiator	testas	i	slutet	av	varje	produk-

tionslinje.	Radiatorerna	målas	i	en	modern	anläggning,	

specialkonstruerad	för	att	undvika	skadlig	miljöpåverkan.
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cleveR	inSPiRaTiOn
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du	vill	att	ditt	hem	ska	vara	ditt	personliga	mästerverk,	ett	galleri	som	visar	

din	stil,	där	varje	vägg,	golv	och	steg	speglar	vem	du	är.	Så	valen	du	gör	är	

omsorgsfulla,	väl	övervägda,	oklanderliga.	det	får	ta	sin	tid	innan	du	lägger	

till	något	nytt	i	inredningen,	och	det	är	precis	som	det	ska	vara.	ta	valet	av	

radiator,	till	exempel.	Är	du	den	som	ser	en	värmekälla	som	något	som	bör	

hyllas	och	beundras?	en	konversationspjäs	kanske,	med	djärva	kurvor	som	

sträcker	sig	tvärsöver	en	vägg	som	en	tavla	av	välbefinnande.	eller	du	kanske	

föredrar	något	mer	subtilt	och	behagligt	som	diskret	strålar	ut	värme	under	

fönstret	med	din	favoritutsikt.	

vare	sig	du	ser	dig	själv	som	avantgardistisk	eller	traditionell,	renässans-

människa	eller	minimalist,	eller	kanske	en	blandad	pallett	av	ett	helt	nytt	

slag,	så	finns	det	alltid	ett	inspirerande	val	för	ditt	hem.	purmo	thermo-

panels	radiatorer	är	lika	äventyrliga	som	du	vill	att	ditt	hem	ska	vara,	så	djärva	

som	din	fantasi	kräver	och	som	passar	din	inredning	så	perfekt	att	du	aldrig	

hittar	dess	like.	

Bli	inspirerad	av	värme	–	föreställ	dig	ditt	hem	med	purmo	thermopanel.

inSpiReRad	av	
vÄRme

 7	|



| 8



från	det	traditionella	till	det	mest	moderna	-	purmo	thermoapanel	har	ett	

omfattande	urval	av	panelradiatorer	som	uppfyller	alla	behov,	både	när	det	

gäller	inomhuskomfort	och	inredningskrav.	Breda,	korta,	långa,	platta,	vita,	

metallfärgade,	vertikala	eller	en	blandning	av	funktioner	och	färger	-	vårt	

omfattande	sortiment	har	utvecklats	för	att	passa	varje	smak.

vare	sig	du	väljer	radiatorer	till	ditt	nya	hem	eller	ett	renoveringsobjekt,	eller	

om	du	är	en	fackman	som	söker	det	perfekta	valet	för	din	kund,	behöver	du	

inte	leta	längre.	på	följande	sidor	kommer	du	att	se	våra	panelradiatorer	

visade	i	den	naturligt	neutrala	vita	kulören.	men	de	finns	också	i	ett	brett	

spektrum	av	färger	och	metallytor,	vilket	ger	dem	en	framträdande	plats	i	

till	och	med	den	mest	äventyrliga	heminredning.

PanelRaDiaTOReR	
nÅgOnting	fÖR	alla
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THeRmOPanel	Plan	v4	
mjuk	elegant	vÄRme

med	sin	släta	frontpanel	och	helintegrerade	

rördragning	skapar	tp	plan	v4	ett	enkelt	och	

elegant	visuellt	intryck	av	värme.	tillgänglig	i	

fyra	olika	höjder	och	en	mängd	längder,	är	den	

det	perfekta	valet	för	alla	som	uppskattar	en	

återhållsam	design	i	sina	hem.	en	mängd	

tillgängliga	färger,	inklusive	fem	metallfärger,	

garanterar	en	perfekt	passform	i	alla	interiörer.

tp	plan	v4
panelradiator	

HÖjd
300,	400,	500,	
600	mm

lÄngd
400	-	3000	mm

tYp	
tpf	11,	21,	22,	33

fÄRg
Ral	9016	vit,	
andra	Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning
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denna	modell	har	tagits	fram	med	rena	horisontala	linjer,	för	dem	som	

föredrar	en	extra	designad	känsla	hos	sina	släta	panelradiatorer.	toppgallret	

kompletterar	de	profilerade	linjerna	på	radiatorkroppen,	där	all	rördragning	

och	den	förmonterade	ventilen	är	integrerad.	Ramo	v4	är	enkel	att	installera	

och	beundra	och	finns	i	en	mängd	storlekar,	färger	och	ytor.

THeRmOPanel	RamO	v4	
fÖRfinade	tilltalande	
linjeR

tp	RamO	v4
panelradiator

HÖjd
300,	400,	500,	600	mm

lÄngd
400	-	3000	mm

tYp
tpR	11,	21,	22,	33

fÄRg
Ral	9016	vit,	
andra	Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning
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THeRmOPanel	v4		
klaSSiSka	HemligHeteR

thermopanel	v4	kombinerar	det	traditionella	kravet	på	dold	rördragning	

och	integrerad	ventil	och	är	både	funktionellt	och	estetiskt	tilltalande.	en	

klassisk	radiator	med	en	elegant	känsla,	som	är	tillgänglig	i	en	mängd	

storlekar,	färger	och	ytor	för	att	passa	varje	inredning.

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	beställning

tHeRmOpanel	v4
panelradiator

HÖjd
300,	400,	500,	600,	
900	mm

lÄngd
400	-	3000	mm

tYp	
tp	11,	21,	22,	33

| 12

tp	plan	v4
PanelRaDiaTOReR



tHeRmOpanel	v4
PanelRaDiaTOReR
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PURmO	cOmPacT		
en	glOBal	vinnaRe

Compact	är	vår	mest	populära	radiator	och	pryder	stolt	sin	

plats	i	många	miljoner	hem	över	hela	världen.	med	sin	

tidlösa	traditionella	design	tillverkas	den	enligt	samma	

höga	kvalitetsstandarder	som	alla	våra	radiatorer	och	ger	en	

ändamålsenlig	och	effektiv	värme	där	det	behövs.	

tillgänglig	i	ett	brett	urval	av	höjder,	längder	och	färger	

samt	en	mängd	metallfärger.	

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	beställning

COmpaCt
panelradiator	

HÖjd
300,	400,	450,	500,	
600,	900	mm

lÄngd
400	-	3000	mm

tYp	
C	11,	21,	22,	33
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veRTical		
lOdRÄtt	alteRnativ	

ibland	är	det	en	fråga	om	utrymme,	ibland	är	det	en	fråga	om	smak,	och	

varje	gång	blir	svaret	vertical.	Samma	värmeeffekt	och	höga	kvalitet	på	

design	och	konstruktion,	designad	med	en	90	graders	twist.	vertical	kan	

också	utrustas	med	tillbehör	som	handdukshängare,	vilket	är	både	

praktiskt	och	funktionellt.	

veRtiCal
panelradiator

HÖjd
1800,	1950,	2100	mm

lÄngd
300,	450,	600,	750	mm

tYp	
vR	20,	21,	22	

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	
Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning
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PlanORa
mindRe	ÄR	meR	

med	sin	plana	yta	och	integrerad	ventil	är	planora	perfekt	för	dem	som	föredrar	

radiatorer	som	utstrålar	en	nedtonad	känsla	i	hemmet.	detta	minimalistiska	

sortiment	följer	designregeln	”less	is	more”	och	ger	din	heminredning	en	

modern	touch.	tillgänglig	i	alla	populära	storlekar.	

planORa
panelradiator	

HÖjd
300,	400,	500,	600,	
900	mm

lÄngd
500	-	3000	mm

tYp	
pCv	11,	21,	22,	33

fÄRg
fine	texturedd	9316	vit.	
andra	Ral-	färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning.
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venTil	cOmPacT	
fÖRlÄngeR		
tRaditiOnen

med	en	platsbesparande	höjd	på	200	mm	och	klassiska	

vertikala	ribbor	ser	ventil	Compact	ut	som	en	traditionell	

radiator,	förlängd	och	anpassad	för	att	smälta	in	i	en	

modern	inredning.	ventil	Compact	är	perfekt	för	

installation	under	stora	fönster	eller	i	en	modern	

kontorsmiljö	och	ger	dig	alla	fördelar	med	purmos	

värme.	dubbelsidiga	frontplåtar	går	att	få	som	tillval.

ventil	COmpaCt
panelradiator

HÖjd
200	mm

lÄngd
600	-	3000	mm

tYp	
Cv	21,	22,	33,	44

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	
Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning
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RamO	venTil	cOmPacT	
pROfileRad	pReStanda
en	slät	panel	med	rena	profilerade	linjer	som	löper	längs	

hela	fronten	gör	Ramo	ventil	Compact	till	ett	underverk	av	

nedtonad	design.	med	en	helt	inbyggd	rördragning	och	

integrerad	ventil	är	den	tillgänglig	i	en	mängd	olika	höjder	

och	längder,	färger	och	ytor.	

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	beställning

RamO	ventil	
COmpaCt
panelradiator	

HÖjd
200	mm

lÄngd
600	-	3000	mm

tYp	
RCv/RRCv	21,	22,	33,	
44
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Plan	venTil	
cOmPacT	SlÄt	
fÖRfining

med	en	oavbruten	längd	av	varm	planhet	utstrålar	plan	ventil	

Compact	termisk	enkelhet,	i	både	design	och	funktion.	ljudlös	

och	vacker	där	den	sträcker	sig	under	en	vägg	eller	ett	fönster	i	

ditt	hem,	med	en	enda	uppgift:	komfort.

plan	ventil	COmpaCt
panelradiator	

HÖjd
200	mm

lÄngd
600	-	3000	mm

tYp	
fCv/ffCv	21,	22,	33,	44	

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	
Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning
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cleveR	DeSiGn

| 22

pROduktSORtiment
cleveR	DeSiGn



nytt	hem?	nyligen	renoverat?	då	finns	det	förmodligen	nya	idéer	var	helst	

du	ser	som	inspirerar	dig	med	utseende	och	storlek,	form	och	färg,	djup	och	

struktur,	överallt.	Om	det	är	så	du	känner	just	nu,	kanske	du	förstår	hur	det	

känns	att	vara	produktdesigner	på	purmo	thermopanel.	de	bildar	ett	

handplockat	team	av	erfarna	designers,	som	valts	ut	för	sin	kunskap,	

innovation	och	insikt.	deras	roll?	att	definiera	en	toppmodern	radiator-

design,	så	att	våra	produkter	motsvarar	de	högsta	kraven	inom	hem-	

inredning	-	dina	egna.

kurvor,	släta	ytor,	profiler,	hörn,	strukturer,	färger	och	storlekar;	det	är	

troligen	några	av	sakerna	på	din	lista	under	de	veckor	och	månader	som	det	

tar	för	dig	att	skapa	den	perfekta	heminteriören.	Om	så	är	fallet,	ägna	en	

tanke	åt	vårt	designteam:	de	har	använt	samma	lista	för	radiatorformgiv-

ning	ända	sedan	de	började	arbeta	på	purmo	thermopanel.	de	har	arbetat	

hängivet	under	hela	sitt	yrkesliv	med	att	kombinera	och	nyskapa	former	

som	skänker	värme	till	hemmet,	praktiskt,	effektivt	och	vackert.	faktum	

är	att	vissa	i	teamet	mer	än	en	gång	har	hörts	beskriva	sitt	arbete	som	

att	skapa	“strömlinjeformade	skulpturer”.	Så	om	du	inte	ännu	har	

bestämt	dig	för	ett	konstverk	till	ditt	hem	har	de	några	idéer.	

Hundratals,	i	själva	verket.	

SkapaR	Om	vÅR	
inOmHUSmiljö
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designradiatorer	kan	ge	ditt	hem	en	speciell	karaktär.	vare	sig	du	väljer	en	

helt	ny	inredning	eller	letar	efter	sätt	att	komplettera	och	förbättra	din	

nuvarande	stil,	kan	du	räkna	med	att	purmo	thermopanels	designradiatorer	

hjälper	dig	att	nå	nästa	nivå.

djärv	och	elegant,	monterad	nästan	platt	mot	väggen,	i	polerat	stål	eller	

pulversvart	metall,	med	kurvor	eller	hörn...	det	finns	så	mycket	att	roligt	att	

välja	på	inom	detta	sortiment.	Bli	en	av	de	växande	antal	kräsna	kunder	

som	njuter	av	ett	nytt	sätt	att	uppskatta	värme	-	med	ett	radiatorsystem	

som	har	ett	eget	stiluttryck.

DeKORaTiva	
RaDiaTOReR		
vÄRme	med		
eleganS	OCH	Stil
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faRO	v	kRaftfull	
mOdeRn	kOmfORt

faro	v	är	idealisk	överallt	där	du	vill	skapa	en	känsla	

av	höjd	och	är	också	det	perfekta	valet	för	de	

utrymmen	i	ditt	hem	där	golvytan	är	begränsad.		

det	visuella	språket	hos	faro	v	framhävs	av	en	hög	

profilerad	front	och	rundade	perforerade	sidoplåtar.	

ett	djärvt,	attraktivt	sätt	att	värma	ditt	hem.

faRO	v
designradiator

HÖjd
1800,	1950,	
2100	mm

lÄngd
300,	450,	600,	750	mm

tYp	
fav	21,	22

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	Ral-färger	
och	metallfärger	fås	på	
beställning,	även	tillgänglig	i	
inOX	-	borstat	stål

 27	|| 26

faRO	v
DeKORaTiva	RaDiaTOReR



KOS	v	HÖga,	
eleganta,	
ÅtRÅvÄRda
allt	mellan	1,5	till	över	2	meter	av	termisk	skönhet	kan	stå	

obesvärat	och	elegant	mot	väggarna	i	ditt	hem.	kos	v	är	ett	

vertikalt	under	av	tekniskt	mästerverk,	tillgänglig	i	en	

mängd	färger	och	ytor,	däribland	den	vackra	borstade	stålen	

som	visas	här.

kOS	v
designradiator

HÖjd
1800,	1950,	
2100	mm

lÄngd
300,	450,	600,	750	mm

tYp
kOv	21,	22

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	
Ral-färger	och	metallfärger	
fås	på	beställning,	även	
tillgänglig	i	inOX	-	borstat	
stål

 27	|| 26

kOS	v
DeKORaTiva	RaDiaTOReR



TinOS	
majeStÄtiSk,	
SmÄCkeR,	
impOneRande	

Rena	hörn	och	kanter,	raka	linjer	och	

plana	ytor.	tinos	är	symbolen	för	design	

och	det	närmaste	vi	har	till	vad	som	kan	

kallas	´strålande	konst´.	tinos,	monterad	

bara	10	mm	från	väggen,	är	en	diskret	

skönhet,	som	kan	skräddarsys	för	att	

uppfylla	dina	unika	specifikationer	vad	

gäller	storlek,	färg	och	yta.	

tinOS
designradiator

HÖjd
1800,	1950	mm

lÄngd
475,	625	mm

tYp
tiv	21

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	Ral-färger	
och	metallfärger	fås	på	
beställning

| 28

tinOS
DeKORaTiva	RaDiaTOReR



PaROS	Helt	
Rundad	kOmfORt	

den	släta	glansen	på	paros	front	fortsätter	oavbrutet	till	

de	mjuka	linjerna	på	sidoplåtarna	och	hela	vägen	runt.	

detta	uppseendeväckande	inslag	gör	paros	

oemotståndlig	att	vidröra,	och	är	ett	givet	samtalsämne	

för	alla	rum	eller	korridorer	i	ditt	hem.	en	valfri	

handdukshängare	i	rostfritt	stål	tillför	ytterligare	

funktion	till	denna	radiators	vackra	form.	

paROS
designradiator	

HÖjd
1800,	1950	mm

lÄngd
typ	11:	530,	680	mm
typ	21:	555,	705	mm

tYp	
pav	21

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	Ral-färger	
och	metallfärger	fås	på	
beställning
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paROS
DeKORaTiva	RaDiaTOReR



KOn	pROgReSSiv	
pReStanda

med	djärva	linjer	som	delar	upp	den	rena	plana	fronten	tar	kon	

tanken	på	traditionell	radiatordesign	längre	än	någonsin	i	

dagens	värld	av	inomhuskomfort.	med	en	smal	profil	från	

endast	142	mm	är	kon	det	perfekta	tillskottet	i	alla	utrymmen	

där	väggytan	är	begränsad.	

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	beställning

kOn
konvektor

HÖjd
142,	214,	286	mm

lÄngd
600	-	3000	mm

tYp	
kOn	21,	22,	33,	34

 31	|| 30

puRmO	kOn
KOnveKTOReR



THeRmOcOn		
vÄRmen	i	litet	fORmat

thermoCon	är	en	konvektor,	uppbyggd	kring	en	kopparslinga	med	profilerade	

aluminiumlameller.	den	vattenburna	värmen	som	cirkulerar	i	kopparslingan,	överförs	till	

aluminiumlameller	i	vars	kanaler	det	skapas	en	varm	självdragande	luftström.	inga	rörliga	

delar	–	bara	så	enkelt	och	väldigt	effektivt!	2000-talets	arkitektur	med	öppna	planlösningar	

och	stora	fönsterpartier	ställer	speciella	krav	på	uppvärmning.	med	allt	färre	väggytor	att	

montera	radiatorer	på	och	stora	glaspartier	som	kräver	värme	för	att	förhindra	kallras,	så	är	

thermoCon	den	optimala	lösningen.	liten,	effektiv	och	med	elegant	design	klarar	den	stora	

värmebehov.

tHeRmOCOn
konvektorer

HÖjd
100,	200,	300	mm

lÄngd
500	-	2500	mm

tYp	
tCn	1,	tCn	2,	tCnC	1,	
tCnC	2

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	
Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning

 31	|| 30

tHeRmOCOn
KOnveKTOR



| 32



ingen	radiatorportfölj	är	komplett	utan	den	klassiska	sektionsdesignen	och	

purmo	är	stolta	över	att	kunna	hålla	traditionen	vid	liv,	med	tre	modeller	som	

ser	tillbaka	på	historien	från	dagens	moderna	värld.	det	är	från	detta	samtida	

perspektiv	som	vi	erbjuder	sektionsradiatorer	från	delta	sortimentet.	var	och	

en	tillverkas	med	en	unik	lasersvetsningsprocess	som	praktiskt	taget	elimi-

nerar	de	synliga	svetsfogar	som	förknippas	med	traditionell	sektionsdesign.	

Resultatet	är	en	ren	slät	yta	som	avsevärt	förbättrar	deltas	estetiska	kraft.

vare	sig	du	renoverar	en	gammal	fastighet	och	vill	vara	trogen	den	ursprung-

liga	karaktären	eller	om	du	vill	tillföra	lite	‘retroelement’	till	din	moderna	

heminredning,	så	är	delta	sortimentet	något	för	dig.	välj	färg,	storlek	och	

längd,	i	antingen	vertikal	eller	lodrät	placering.	Och	njut	av	komforten	från	en	

modern	värmekälla	med	den	traditionella	designens	visuella	attraktion.	

SeKTiOnSRaDiaTOReR	
tRaditiOnella	med	en	
SpeCiell	kÄnSla

 33	|



DelTa	laSeRline	

eleganS	OCH		
vÄRme

delta	laserline,	en	klassisk	designuppdatering	för	

2000-talet,	är	ett	utsökt	tillskott	i	ditt	hem.	vissa	säger	

att	den	ser	ut	som	en	radiator	ska	se	ut,	andra	säger	

att	den	förenar	gamla	och	moderna	tider.	på	purmo	

säger	vi	att	du	kan	välja	mellan	2,	3,	4,	5	eller	6	

sektioner,	från	155	till	3000	mm	höjd	och	längder	från	

200	till	2500.	vi	använder	d-formade	stålprofiler	för	

alla	utvändiga	ytor,	vilket	garanterar	en	optimal	

värmeeffekt,	med	mjukt	rundade	hörn	som	gör	den	

skön	att	vidröra.	

delta	laSeRline
Sektionsradiator

HÖjd
155	-	3000	mm

lÄngd
200-2500

tYp	
dl	2,	3,	4,	5,	6	

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	
Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning
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delta	laSeRline	
SeKTiOnSRaDiaTOR



DelTa	laSeRline	

eleganS	OCH		
vÄRme DelTa	TWin	m	

uppenBaRaR	nYa	
mÖjligHeteR
denna	vackra	vertikala	sektionsradiator	är	höjdpunkten	av	stilfull	uppvärmning,	

med	ett	särdeles	snyggt	utseende	och	-	naturligtvis	-	en	högst	effektiv	och	praktisk	

uppvärmning.	delta	twin	m	förenar	traditionell	elegans	och	modern	komfort	i	ditt	

hem	med	storlekar	från	1000	till	1800	mm	höga,	500	till	600	mm	breda	och	med	

en	handduksstång	som	standard.	Och	den	finns	naturligtvis	tillgänglig	i	den	färg	

och	storlek	som	du	själv	önskar.	

delta	twin	m
Sektionsradiator	

HÖjd
1000	-	1800	mm

lÄngd
500	-	600	mm

SektiOneR	
10,	12

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	
Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning
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delta	twin	m
SeKTiOnSRaDiaTOR



DelTa	cOlUmn	bencH	
den	peRfekta	
kOmBinatiOnen	av	
fORm	OCH	funktiOn

vi	anser	att	uppvärmningsprodukter	inte	bara	är	något	du	ska	lära	dig	leva	med,	det	är	något	du	

ska	kunna	leva	gott	med.	Här	är	den	perfekta	kombinationen	av	form	och	funktion.	med	delta	

Column	Bench	får	du	alla	fördelar	hos	lasersvetsade	delta	radiatorer	i	form	av	en	vacker	möbel	

som	ger	dig	mer	utrymme	och	en	komfortabel	inomhustemperatur.	välj	mellan	vågräta	eller	

lodräta	sektioner	och	komplettera	själv	med	glas,	trä	eller	marmor	i	en	design	som	skapats	av	

ledande	inredningsarkitekter.	lägg	märke	till	hur	detaljerna	gör	helheten,	t.ex.	alla	anslutningsrör	

är	osynliga.	Är	det	inte	fantastiskt	att	någonting	praktiskt	kan	se	så	här	bra	ut?

HÖjd	
Horisontell:		387,	437,487,	537	mm	
vertikal:	490	eller	540	mm

lÄngd
Horisontell:		
1850,	2150,	2350,	2850	och	3150	mm	
	
vertikal:		
1100,	1300	och	1500	mm

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	Ral-färger	och	metallfärger	
fås	på	beställning
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delta	COlumn	BenCH
SeKTiOnSRaDiaTOReR



DelTa	baR
vÄRme	i	fORm	av		
aRkitektuR
precis	som	delta	Column	Bench	gör	även	delta	Bar	din	radiator	till	ett	

arkitektoniskt	konstverk.	Resultatet	är	inte	bara	en	elegant	designprodukt,	

utan	en	möbel	som	skapats	för	att	fungera	i	verkliga	livet.	föreställ	dig	att	

du	äter	frukost	vid	en	bardisk	som	håller	dig	härligt	varm.	en	naturlig	

samlingspunkt	på	tex.	konferenscenter,	caféer	eller	kontor.	de	vertikala	

sektionerna	kan	beställas	i	vilken	färg	du	vill	som	tillval	och	kompletteras	

av	en	bordsskiva	gjord	av	glas,	trä	eller	marmor.

HÖjd
940	eller	1090	mm

lÄngd
800,	1000,	1200	mm

kulÖR
vit	Ral	9016.		
Övriga	metall-	och	Ral-färger	som	tillval.

 37	|| 36

delta	BaR
SeKTiOnSRaDiaTOReR
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tOtal	PeRSOnliG	
KOmfORT

det	viktigaste	rummet	i	hemmet	att	hålla	varmt	är	badrummet	där	vi	

duschar	och	förbereder	oss	för	den	väntande	dagen.	det	är	också	en	plats	

för	reflektion,	ett	långt	avkopplande	bad	efter	en	hård	dags	arbete.	det	är	

helt	enkelt	en	plats	där	komfort	är	ett	absolut	måste.	Så	att	välja	radiator	

för	detta	oumbärliga	utrymme	är	ett	viktigt	beslut.	

din	badrumsradiator	ska	självklart	komplettera	ditt	badrum	och	heminred-

ning.	den	kan	också	vara	en	detalj	i	sin	egen	rätt,	en	källa	till	lyxigt	varma	

handdukar	och	ett	uttryck	för	din	egen	unika	stil.	vi	är	säkra	på	att	du	på	

följande	sidor	kommer	att	hitta	den	perfekta	återspeglingen	av	din	stil	och	

de	idealiska	badrumsradiatorerna	för	ditt	hem.	

 39	|
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aPOlima		

fantaSi	mÖteR	innOvatiOn

dubbla	mittsektioner	bär	upp	en	effektfull	design	i	denna	iögonfallande	badrumsradiator.	apolima,	

vars	släta	element	böjer	sig	mjukt	och	enhetligt	bakåt,	är	innovativ	och	praktisk	i	lika	hög	grad.	denna	

tilltalande	design	är	perfekt	för	alla	moderna	badrum	och	har	dessutom	gott	om	plats	för	handdukarna.	

apOlima	
Badrumsradiator

HÖjd
830,	1130,	1430	,	
1730	mm

lÄngd
650,	800	mm	

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	
Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning
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apOlima	
baDRUmSRaDiaTOReR



flOReS
Badrumsradiator

HÖjd
547,	862,	1222,	1537	mm

BRedd
500,	600	mm

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	
Ral-färger	och	metall-
färger	fås	på	beställning

flOReS	viSuellt	
kOmfORtaBel

flores	är	en	populär	badrumsklassiker	med	en	rördragning	

som	håller	badrummet	varmt	och	skönt	och	med	gott	om	

plats	för	handdukar.	tillgänglig	i	vitt,	fyra	höjder	och	två	

olika	bredder.	
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flOReS
baDRUmSRaDiaTOReR



flOReS	CH		

CHaRmfull	eleganS

med	sina	rundade	rör	kombinerar	flores	sortimentet	elegans	och	grace	i	

en	charmfull	klassisk	design.	flores	CH,	tillgänglig	i	krom,	levereras	med	

tillbehör	som	hjälper	dig	att	med	stil	få	ut	det	mesta	av	ditt	badrum.	

flOReS	CH
(CH	=	krom)
Badrumsradiator	

HÖjd
770,	1150,	1430	mm

BRedd
500,	600	mm

fÄRg
krom

flOReS	C	&	flOReS	C	CH
baDRUmSRaDiaTOReR
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flOReS	CH	
baDRUmSRaDiaTOReR



flOReS	C	
kOmfORtaBla	
kuRvOR
med	rundade	rör	som	böjer	sig	mjukt	mot	väggen	kombinerar	flores	

sortimentet	elegans	och	grace	i	en	charmfull	klassisk	design.	flores	C,	

som	finns	i	vitt	och	en	mängd	andra	kulörer,	levereras	med	stilfulla	

tillbehör	som	hjälper	dig	att	göra	det	mesta	av	ditt	badrum.

flOReS	C	
(C	=	böjd)
Badrumsradiator

HÖjd
547,	862,	1222,		
1537	mm

BRedd
500,	600	mm

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	
Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning
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flOReS	C	
baDRUmSRaDiaTOReR



flOReS	C	CH	
BeHagfullt	
BÖjda

med	rundade	rör	som	böjer	sig	mjukt	mot	väggen	

kombinerar	flores	C	CH	sortimentet	elegans	och	

grace	i	en	charmfull	klassisk	design.	flores	C	CH	är	

tillgänglig	i	krom	som	på	ett	stilfullt	sätt	hjälper	

dig	att	göra	det	mesta	av	ditt	badrum.	

flOReS	C	CH
(C	=	böjd,	
CH	=	krom)
Badrumsradiator

HÖjd
770,	1150,	1430	mm

BRedd
500,	600	mm

fÄRg
krom
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flOReS	C	CH	
baDRUmSRaDiaTOReR



flOReS	Cm	|	Cm	CH	
StRÖmlinjefORmad	
eleganS	
fint	rundad	rördragning	i	en	design	som	tilltalar	ögat	

samtidigt	som	den	värmer	rummet.	flores	Cm	och	flores	

Cm	CH	är	designade	med	en	mittkoppling	med	rundade	

rör	som	böjer	sig	mjukt	mot	väggen.	

flOReS	Cm
(C	=	böjd,
m	=	mittkoppling)
Badrumsradiator

HÖjd
	862,	1222	mm

BRedd
500	mm

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	
Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning

flOReS	Cm	CH
(C	=	böjd,
m	=	mittkoppling,	
CH	=	krom)
Badrumsradiator

HÖjd
	770,	1150	mm

BRedd
500	mm

fÄRg
krom
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leROS	m	peRfekt	
fÖRfining
det	täta	arrangemanget	av	smala	rundade	rör	gör		

leros	till	en	naturlig	fokuseringspunkt	i	badrummet.	

med	upp	till	22	individuella	rör	koncentrerade	i	ett	

symmetriskt	arrangemang,	är	denna	radiator	perfekt	

för	dem	som	uppskattar	rena	avskalade	linjer.	vit	eller	

halvmatt,	leros	m	finns	också	i	andra	färger	och	ytor	

samt	i	två	olika	höjder.	

leROS	m
(m=	mittkoppling)
Badrumsradiator	

HÖjd
1224,	1812	mm

BRedd
600	mm

fÄRg
Ral	9016	vit,	halvmatt,	
andra	Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning
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leROS	m
baDRUmSRaDiaTOReR



minORca	utfORmad		
fÖR	att	SkÄnka	glÄdje

Böjda	ovala	rör	som	böjer	sig	mjukt	bakåt	gör	minorca	till	en	glädje	i	dubbel	

bemärkelse.	tillgänglig	i	tre	höjder	och	en	bredd	samt	en	mängd	olika	kulörer	

inklusive	metallfärger,	är	denna	badrumsradiator	det	perfekta	valet	för	dem	

som	verkligen	vill	njuta	av	sitt	badrum.

minORCa
Badrumsradiator

HÖjd
849,	1220,	
1750	mm

BRedd
495	mm

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	
Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning
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minORCa
baDRUmSRaDiaTOReR



java	den	mOdeRna	
tRaditiOnen

jämnt	placerade	grupper	av	elliptiska	värmerör	karaktäriserar	javas	

självsäkra	design.	en	badrumsradiator	som	går	mot	det	traditio-

nella	och	behåller	vissa	moderna	kännetecken,	som	det	faktum	att	

rören	är	monterade	i	vinkel,	snarare	än	lodrätt.	tillgänglig	i	fyra	

höjder	och	två	bredder.	välj	mellan	ett	stort	urval	av	färger	och	ytor.	

java	
Badrumsradiator

HÖjd
700,	912,	1336,	
1548	mm

BRedd
400,	500	mm

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	
Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning
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java
baDRUmSRaDiaTOReR



iOS	m		
fRiStÅende	kOmfORt

Som	ett	avsteg	från	den	traditionella	synen	på	design	för	badrum	

framhäver	ios	m	termostaten	och	integrerar	den	i	höljet.	

värmerören	är	breda	och	böjda	och	den	gedigna	bottenpanelen	

betonar	det	starka	och	stabila	intryck	som	ios	m	ger.	

iOS	m
(m=	mittkoppling)
Badrumsradiator

HÖjd
1185,	1698	mm

BRedd
595	mm

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	
Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning
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iOS	m
baDRUmSRaDiaTOReR



linOSa		
SammanlÄnkad	kOmfORt

Badrumsradiatorn	linosa	hyllar	detaljens	kraft	i	designen.	notera	hur	

de	vågräta	rören	förenar	sig	med	de	lodräta	sektionerna:	istället	för	

den	traditionella	vinkelräta	kontakten	sammanlänkas	rören	varsamt	

på	plats.	Resultatet	är	ett	vackert	organiskt	utseende	och	uttryck,	och	

en	elegans	som	du	kan	skräddarsy	efter	din	egen	design,	i	rostfritt	stål	

eller	wenge-yta.	

linOSa
Badrumsradiator	

HÖjd
776,	1154	mm

BRedd
504	mm

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	
Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning
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linOSa
baDRUmSRaDiaTOReR



anDROS	m

kOntuReR	OCH	
kOntRaSteR	

Rörens	mjuka	kurvor	i	andros	m	stiger	varsamt	upp	från	

väggen	och	fortsätter	genom	de	avsmalnande	vertikala	

sektionerna.	Resultatet	är	en	elegant	badrumsradiator	som	

nästan	ligger	platt	mot	väggen.	mittanslutningen	och	ett	

diskret	värmereglage		fullbordar	denna	eleganta	design,	

som	är	tillgänglig	i	alla	populära	färger,	storlekar	och	ytor.	

andROS	m
(m=	mittkoppling)
Badrumsradiator

HÖjd
776,	1154,	1742	mm

BRedd
595	mm

fÄRg
Ral	9016	vit,	andra	
Ral-färger	och	
metallfärger	fås	på	
beställning
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andROS	m
baDRUmSRaDiaTOReR



anDROS	CH		

ljuSt	vaCkeR	

med	den	eleganta	rörformen	har	andros	CH	all	elegans	

som	hos	andros	m,	med	mjuka	kurvor	och	avsmalnande	

samlingsrör	som	kompletterar	den	rena,	rundade	designen.	

med	en	blank	kromyta	är	andros	CH	ett	måste	för	alla	

badrum	där	ljus	och	värme	är	lika	viktigt.	

andROS	CH
(CH=	krom)
Badrumsradiator

HÖjd
776,	1154,	1742	mm

BRedd
595	mm

fÄRg
krom
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andROS	CH
baDRUmSRaDiaTOReR



purmos	radiatorer	är	perfekta	för	att	ge	varje	rum	i	ditt	hem	

en	behaglig	inomhuskomfort.	utbudet	av	valmöjligheter	

när	det	gäller	stil	och	form,	storlek	och	färg	gör	att	det	alltid	

finns	en	perfekt	radiator	som	passar	just	dig.	för	en	extra	

känsla	av	luxuös	kontaktvärme	kanske	du	vill	inkludera	

purmos	golvvärme	när	du	väljer	ett	komfortsystem	för	

inomhusbruk.	

Som	namnet	föreslår	är	purmos	golvvärme	osynligt	när	

det	väl	är	installerat.	det	kopplas	samman	med	samma	

rörsystem	som	värmer	dina	radiatorer	och	ger	en	behaglig	

värme	i	alla	rum	där	det	är	installerat.	det	är	perfekt	för	

badrum,	som	ofta	har	vatten	på	golvet	efter	någon	har	

duschat	eller	badat.	purmos	golvvärme	torkar	golvet	snabbt,	

samtidigt	som	det	ger	en	sensuell	känsla	under	fötterna.	för	

bästa	resultat	och	mest	energieffektiva	uppvärmning	ska	du	

alltid	välja	det	bästa	av	två	värmekällor.	välj	därför	purmos	

golvvärme	tillsammans	med	de	radiatorer	som	du	valt.	

vÄlj	det	BÄSta	av	tvÅ	vÄRmekÄllOR	
inkludeRa	PURmO	GOlvvÄRme
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pROduktSORtiment
GOlvvÄRme
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purmo	har	över	50	års	erfarenhet	av	golvvärme.	det	innebär	att	vi	kan	

erbjuda	det	mest	lämpliga	systemet	för	just	dina	behov.	när	purmos	

golvvärmeexperter	arbetar	med	din	värmeinstallatör	rekommenderar	

och	tillhandahåller	de	det	perfekta	systemet	för	ditt	hem	eller	kontor.	

när	det	har	installerats	har	varje	system	en	10-årig	garanti	som	ger	dig	

trygghet	och	som	tillsammans	med	den	nyvunna	komforten	gör	att	du	

kan	njuta	av	våra	golvvärmeprodukter.

mÅnga	SYStem,	
fleRa	föRDelaR

 57	|| 56

pROduktSORtiment
GOlvvÄRme



ingjutning	|	modul	rörhållarskena
idealiskt	golvvärmesystem	för	nybyggnation.	Rören	förläggs	i	rörhållarskenor	på	isoleringen	som	
säkerställer	att	värmen	kommer	huset	till	godo.	Rören	gjuts	sedan	in	i	betong	och	distribuerar	värmen	
behagligt	genom	betongplattan.

chipjet	|	Spårad	spånskiva
idealiskt	för	både	nybyggnation	och	renovering.	golvvärmerören	förläggs	i	värmefördelningsplåtar	i	
spånskivor	försedda	med	färdigfrästa	spår.	detta	sätt	passar	bra	för	till	exempel	en	ovanvåning	i	
träbjälklag	eller	i	ett	befintligt	träbjälklag	som	skall	förses	med	golvvärme.	Bygghöjden	blir	endast	22	mm.

epsjet	|	Spårad	cellplastskiva
idealiskt	för	renovering.	golvvärmerören	förläggs	i	värmefördelningsplåtar	i	epsskivor	försedda	med	
färdigfrästa	spår.	Cellplastskiva	epsjet	är	anpassad	för	att	läggas	på	en	befintligt	bärande	golvkonstruk-
tion.	Cellplasten	ger	isolering	mot	underlaget	så	att	värmen	distruberas	upp	i	övergolvet.	finns	i	
utförande	30	eller	50	mm	beroende	på	tillgänglig	bygghöjd.

clickjet	/	clickjet	S
idealiskt	för	renovering.	golvvärmerören	fästs	på	patenterat	infästningssystem	för	snabb	och	säker	
installation.	Rören	gjuts	sedan	in	i	avjämningsmassa.	endast	20	mm	bygghöjd	och	idealiskt	för	
eftermontering	på	befintliga	golvkonstruktioner.	

 57	|| 56



cleveR	cOlOUR
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pROduktSORtiment
cleveR	cOlOUR



definieRa	fÄRgen		
HOS	KOmfORT

Här	följer	ett	intressant	test:	fråga	den	första	person	du	träffar:	“vilken	färg	

har	radiatorer?”	Och	när	de	svarar	“vit”,	fråga	dem	varför.	underligt	nog	

finns	det	en	god	chans	att	de	kanske	tänker	att	det	beror	på	att	de	blir	mer	

effektiva	som	värmekällor.	detta	är	fortfarande	ett	vanligt	svar,	troligen	

eftersom	radiatorer	traditionellt	sätt	har	varit	vita	ända	sedan	de	började	

tillverkas.	eftersom	de	värmer	våra	hem	antar	många	att	färgen	på	deras	

radiatorer	måste	ha	något	med	värme	att	göra.	men	den	verkliga	orsaken	

till	varför	radiatorer	målas	vita	är	att	de	passar	den	neutrala	färgen	på	

många	inomhusväggar.	men	smaken	förändras,	inredningsstilar	utvecklas	

och	idag	vågar	många	vara	annorlunda.

	

just	nu,	i	hem	och	kontor	av	alla	former	och	storlekar	över	hela	världen,	kan	

du	se	väggar	i	djärva	färger	av	alla	de	slag.	Slående	röda,	svala	blå,	djärvt	

svarta,	milt	gröna	och	varje	färg	där	emellan	-	och	bortom.	purmo	

thermopanel	anser	att	denna	äventyrliga	heminredning	bör	kompletteras	

med	exakt	den	rätta	nyansen	av	värme.	vare	sig	du	är	en	professionell	

inredare,	arkitekt	eller	husägare	är	purmo	thermopanel	precis	bakom	dig	

när	du	väljer	färg.	det	är	därför	som	det	finns	imponerade	224	alternativ	för	

dig	när	du	ska	välja	färg,	struktur,	matta	ytor	och	anodiska	färger.	

Så	när	du	frågar	purmo	thermopanel	“vilken	färg	har	radiatorer?”	kommer	

vi	alltid	att	säga	“vilken	färg	du	vill.”	

inklusive	vitt,	förstås.
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SektiOnSRadiatOReR

dekORativa	RadiatOReR

tp	plan	v4

ventil	COmpaCt

delta	laSeRline

tp	RamO	v4

RamO	ventil	COmpaCt

kOS	v

COmpaCt

plan	ventil	COmpaCt

delta	twin	m delta	COlumn	BenCH delta	BaR

faRO	v

planORa

tinOS

veRtiCal

paROS tHeRmOCOnkOn
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pROduktSORtiment
öveRSiKT

panelRadiatOReR



BadRumSRadiatOReR

minORCa	

flOReS	C	CH flOReS	Cm	CHflOReS	C	 flOReS	Cm	

linOSaleROS	m

java	

andROS	CHandROS	m

apOlima	 flOReS	CH flOReS	

iOS	m

tillBeHÖR
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Stor noggrannhet har lagts ned vid skapandet av detta dokument.  
Ingen del av detta dokument får mångfaldigas utan skriftligt 
medgivande av Rettig ICC. Rettig ICC tar inget ansvar för eventuella 
felaktigheter eller konsekvenser som uppstår av användning eller 
missbruk av informationen i dokumentet.

PURmO	THeRmOPanel
Rettig	Sweden	aB
florettgatan	29	C
250	22	Helsingborg
tel:	042-15	30	00
info@rettig.se
www.purmo.se
www.thermopanel.se


