
Fan coil unitsFan coil unitsΔιακοσμητικά Διακοσμητικά 
θερμαντικά σώματαθερμαντικά σώματα

Θερμαντικά σώματα Θερμαντικά σώματα 
λουτρούλουτρού

Θερμαντικά σώματα Θερμαντικά σώματα 
PanelPanel

ΕνδοδαπέδιαΕνδοδαπέδια
θέρμανσηθέρμανση

Ηλεκτρικά θερμαντικά Ηλεκτρικά θερμαντικά 
σώματασώματα

Σωληνωτά Σωληνωτά 
θερμαντικά σώματαθερμαντικά σώματα

Κατάλογος προϊόντων 2023



Εισαγωγή 4

Fan Coil 6
Optimo   6

Θερμαντικά σώματα panel 8
Ramo Ventil Compact | M Flex 10
Ramo Compact 10
Plan Ventil Compact | M Flex 12
Ventil Compact | M Flex 14
Compact 14
Plint – Ventil Compact BH 200 mm 16
Plint R – Ramo Ventil Compact BH 200 mm 16
Plint P – Plan Ventil Compact BH 200 mm 16
Vertical  17

Διακοσμητικά θερμαντικά σώματα 18
Arran  20
Kos H  22
Kos V  23
Faro H  24
Faro V  25
Tinos  26
Paros  27
Narbonne  28
Narbonne V 29

Σωληνωτά θερμαντικά σώματα 30
Delta Loft Edition 32
Delta Laserline 34
Delta Column Bench | V 36
Delta Bar 37

Θερμαντικά σώματα λουτρού 38
Figuresse Design-Σώματα Λουτρού 40
Apolima  42
Elato   43
Evia  44
Flores M 45
Flores | A 45
Flores CH 45
Flores C | CM 45
Flores C CH 45
Santorini M | CM 46
Apia  47 
Leros  48

Ηλεκτρική θέρμανση 50
Figuresse Design-Σώματα Λουτρού 52
Yali Ramo 56
Yali Parada 58
Yali Digital 59
Delta E H  60
Delta E V 61
Tinos E  62
Paros E  63
Elato E | ET 64
Milos E  65
Flores E 66

Ενδοδαπέδια θέρμανση 68
Εισαγωγή 68
Πλήρες σύστημα από την Purmo 70
Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης 72
Έλεγχος συστήματος 74

Χρωματολόγιο θερμαντικών σωμάτων 76

Συντομογραφίες
A  =  Σώματα αντικατάστασης     C  =  καμπυλωτό     CH = χρωμέ      E = ηλεκτρικό     H = οριζόντιας διάταξης      

M = σύνδεση στο κέντρο     S = ασύμμετρη καμπύλη     T = „Turbo“     V = κάθετη διάταξη     VT = εξαεριστική βαλβίδα

ΣΥΜΒΟΛΑ
 οικολογικός σχεδιασμός,      το θερμαντικό σώμα είναι συμβατό με τον ασύρματο κεντρικό ελεγκτή θερμοκρασίας δωματίου TempCo Touch E3

 με βύσμα Schuko 230 V,          καλώδιο έτοιμο για ηλεκτρολογική σύνδεση 230 V

Fan coil unitsFan coil units

Διακοσμητικά Διακοσμητικά 
θερμαντικά σώματαθερμαντικά σώματα

Θερμαντικά σώματα Θερμαντικά σώματα 
λουτρούλουτρού

Θερμαντικά σώματα Θερμαντικά σώματα 
PanelPanel

ΕνδοδαπέδιαΕνδοδαπέδια
θέρμανσηθέρμανση

Ηλεκτρικά θερμαντικά Ηλεκτρικά θερμαντικά 
σώματασώματα

Σωληνωτά Σωληνωτά 
θερμαντικά σώματαθερμαντικά σώματα

2 3



Η θερμική άνεση είναι η υπόσχεσή μας. Στην Purmo αναπτύσσουμε 
λύσεις για θερμική άνεση. Σήμερα οι άνθρωποι ζούν αλλά και 
εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη: Η θερμική άνεση είναι μείζονος 
σημασίας για μια καλή ζωή. Συχνά τα υπάρχοντα συστήματα δεν 
λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Η Purmo προσφέρει 
ολοκληρωμένες λύσεις για το μέγιστο επίπεδο θερμικής άνεσης και 
την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.

Με τα συστήματα μας συμβάλλουμε στην καλύτερη ποιότητα ζωής με 
λιγότερη κατανάλωση πόρων. Τα εξελιγμένα συστήματά μας και οι 
καινοτόμες λύσεις προϊόντων εξασφαλίζουν θερμική άνεση και καλή 
ζωή. 

Για αυτό το “comfort delivered” είναι η υπόσχεσή μας στους πελάτες 
μας.

Comfort delivered
Η υπόσχεσή μας

Δωμάτια.
Μεγαλώνουμε εδώ. Ζούμε και εργαζόμαστε εδώ.

Φτιαγμένα για μια ζωή.
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Οταν το θερμαντικό σώμα 
εμποδίζει - Θερμαντικός 
κονβέκτορας με 
ανεμιστήρα OPTIMO
Σε πολλές κουζίνες, το υπάρχον θερμαντικό σώμα εμποδίζει το σχεδιασμό του 

ελεύθερου δωματίου. Συνήθως γίνεται αποδεκτό ως αναπόσπαστο μέρος του 

συστήματος θέρμανσης. Αλλά όταν απαιτούνται καινοτομίες, έχετε σκεφτεί πόσο 

συχνά τα θερμαντικά σώματα μας εμποδίζουν να χρησιμοποιήσουμε πραγματικά και 

λογικά τον χώρο στην κουζίνα; 

Τις περισσότερες φορές από όσο θα θέλαμε, τα θερμαντικά σώματα τοποθετούνται 

άβολα και καταλαμβάνουν ακριβώς τον χώρο που χρειάζεται επειγόντως για πάγκους 

ή ντουλάπια. Σκεφτείτε μόνο τι ελευθερία θα είχατε χωρίς θερμαντικό σώμα στον 

τοίχο! Ο πρόσθετος χώρος ανοίγει εντελώς διαφορετικές σχεδιαστικές επιλογές στην 

κουζίνα σας. Κερδίζετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης, επιπλέον χώρο για οικιακές 

συσκευές και αποθηκευτικό χώρο για τα έπιπλα που πάντα θέλατε. 

Το OPTIMO λύνει το πρόβλημά σας. Ανοίγει μια εντελώς νέα προοπτική για εσάς στο 

σχεδιασμό της κουζίνας χωρίς να θυσιάζει την άνεση και τη θαλπωρή. Συμπαγές και 

εξαιρετικά αποδοτικό, το OPTIMO αντικαθιστά το προηγούμενο θερμαντικό σώμα στο 

σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στις αχρησιμοποίητες 

πλίνθους κάτω από τα ντουλάπια, δίνοντάς σας ελευθερία στο σχεδιασμό της 

κουζίνας σας. Διατίθενται τρία μοντέλα OPTIMO με διαφορετική απόδοση 

θερμότητας.

OPTIMO

ΥΨΟΣ
101 mm

ΠΛΑΤΟΣ
496 mm (OPTIMO 500)
550 mm (OPTIMO 600)
603 mm (OPTIMO 800) 

Η σωστή διακοσμητική σχάρα για κάθε 
πρόσοψη κουζίνας: υπάρχουν 
εκδόσεις σε λευκό, μαύρο, 
βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι και 
χρώμιο για να διαλέξετε.
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Purmo Flex θερμαντικό σώμα μεσαίας σύνδεσης – Σύνδεση 
μέσω του χρυσού μέσου με ελεύθερα επιλέξιμη θέση βαλβίδας
Βασισμένο στην αποδεδειγμένη τεχνολογία 6 υποδοχών, το Purmo 

Flex διαθέτει ένα ενσωματωμένο σετ βαλβίδων σε κεντρική 

τοποθεσία που επιτρέπει την εναλλαγή της βαλβίδας από τη δεξιά 

στην αριστερή πλευρά. 

Το Purmo Flex διατίθεται επίσης σε τρία διαφορετικά σχέδια, πολλές 

διαστάσεις και διαφορετικά χρώματα. Έτσι βρίσκετε ακριβώς το 

θερμαντικό σώμα που ταιριάζει αρμονικά στο σαλόνι: προφίλ, 

επίπεδο και λεπτό προφίλ. Μέχρι στιγμής αυτό δεν είναι κάτι 

καινούργιο, γιατί το γνωρίζατε εδώ και πολύ καιρό από τη Purmo. 

Στην πραγματικότητα, η επανάσταση γίνεται στο θερμαντικό σώμα: 

η ελεύθερα επιλέξιμη θέση βαλβίδας! Το Purmo Flex 

αντιπροσωπεύει τις υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά την 

εμφάνιση, την ευελιξία, τις επιδόσεις και την ευκολία εγκατάστασης 

σε ιδιωτικές κατασκευές κατοικιών. 

Ventil Compact σε RAL 9016 
(η θερμοστατική κεφαλή 
δεν περιλαμβάνεται στην 
παράδοση)

Ramo Ventil Compact σε RAL 9016 (η 
θερμοστατική κεφαλή δεν 
περιλαμβάνεται στην παράδοση)

Vertical σε RAL 9016
(Ο εξοπλισμός σύνδεσης παρέχεται 
ξεχωριστά)

Θερμαντικά σώματα για 
κάθε εφαρμογή
Γιατί τα θερμαντικά σώματα κερδίζουν την προσοχή;
Τα θερμαντικά σώματα panel της 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 πράγματα απλά και απέριττα. Το εύρος των προσφορών 

μας καλύπτει όλες τις επιθυμίες σας: από το κλασικό μοντέλο μέχρι τα 

κομψά σχέδια με επίπεδη πρόσοψη.

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, μεγεθών και 

διαστάσεων.

Ό,τι κι αν επιλέξετε έχετε: ομορφιά με υψηλή απόδοση..
Με την ελεύθερα επιλέξιμη θέση 
βαλβίδας (δεξιά ή αριστερά), το Flex 
εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία στο 
σχεδιασμό και στην εγκατάσταση. Η ίδια η 
τοποθέτηση είναι ιδιαίτερα εύκολη χωρίς 
προβλήματα, εξοικονομεί χρόνο και είναι 
φθηνή, χάρη στην τεχνολογία που έχει 
δοκιμαστεί και δοκιμαστεί εκατομμύρια 
φορές.

NEA
σειρά
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RAMO VENTIL COMPACT
Σύνδεση από κάτω (δεξιά)

ΥΨΟΣ
200, 300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

TΥΠΟΣ
11, 21S, 22, 33, 44*

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα 
χρώματα RAL κατόπιν παραγγελίας.

*  μόνο για ύψη 200 mm

Ramo
Κομψή θέρμανση

RAMO VENTIL COMPACT M FLEX
Σύνδεση από κάτω στη μέση του 
θερμαντικού σώματος

ΥΨΟΣ
300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

TΥΠΟΣ
11, 21S, 22, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα 
χρώματα RAL κατόπιν παραγγελίας.
.

Ramo Ventil Compact M σε 
RAL 9016 (η θερμοστατική 
κεφαλή και ο εξοπλισμός 
σύνδεσης παρέχονται χωριστά)

Στο πάνω μέρος είναι χαρακτηριστική
η καλαίσθητη συνεχόμενη γρίλλια.. 

RAMO COMPACT
Εξωτερική σύνδεση είτε από 
αριστερά είτε από δεξιά.

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

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

TΥΠΟΣ 
11, 21S, 22, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα 
χρώματα RAL κατόπιν παραγγελίας.

* ίδια απόσταση σωλήνων κατά DIN 
(θερμαντικό σώμα ανακαίνισης)
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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 

κεφαλή είναι κατόπιν παραγγελίας.



Plan 
Η διακριτική κομψότητα

Με τη σειρά PLAN, η Purmo προσφέρει το κομψό θερμαντικό σώμα 

με εντελώς επίπεδη πρόσοψη. To διαίτερο χαρακτηριστικό του είναι

η απολύτως επίπεδη πρόσοψη με γυαλιστερή επίστρωση. Η μονα-

δικά σχεδιασμένη πρόσοψη δεν παρεμβαίνει στις κυρτές άκρες και 

των πλαϊνών πλαισίων, απλά εξαφανίζονται πίσω από αυτό. Όχι

μόνο εντυπωσιάζουν με τον ελκυστικό σχεδιασμό τους, αλλά και 

μέσω της ευκολίας φροντίδας της επιφάνειας. Η σειρά σχεδίων περι-

λαμβάνει τρία μοντέλα με διαφορετικές συνδέσεις. 

Το Plan Ventil Compact έχει τις συνδέσεις του, εργοστασιακά,

στην κάτω δεξιά γωνία, αλλά μπορεί προαιρετικά να παραγγελθεί και 

με συνδέσεις στην κάτω αριστερή γωνία. Από την ίδια πλευρά, η θερ-

μοστατική κεφαλή, που παρέχεται ξεχωριστά, τοποθετείται στην ήδη 

ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Ο συνδυασμός επίπεδης

πρόσοψης, απευθείας σύνδεσης κάτω και θερμοστατικής κεφαλής 

που συνδέεται απευθείας επάνω, το κάνει ένα θερμαντικό σώμα με 

διακριτική κομψότητα.

PLAN VENTIL COMPACT 
σύνδεση από κάτω (standard: δεξιά)

ΥΨΟΣ
200, 300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

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

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL 
κατόπιν παραγγελίας.

*  διαθέσιμο μόνο σε ύψη 200 mm

Φυσικά Plan Ventil Compact M Flex, είναι επίσης διαθέσιμο και με

μεσαία σύνδεση. 

Με το Plan Compact  να συνδέεται πλευρικά, η σειρά

των θερμαντικών σωμάτων συμπληρώνεται τέλεια τόσο για τη νέα 

κατασκευή όσο και για ανακαίνιση, στην αντικατάσταση

των ήδη υπάρχοντων σωμάτων. Έτσι, για πρώτη φορά και με μονα-

δικό τρόπο, η πλήρης ελευθερία επιλογής των θερμαντικών

σωμάτων για εκσυγχρονισμό είναι πλέον διαθέσιμη και για τα 

υψηλά πρότυπα χωρίς να χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στα υφιστά-

μενα δίκτυα σωλήνων. Όπου δίνεται έμφαση στις σαφείς μορφές, 

το Plan Compact πληρεί ακριβώς τις απαιτήσεις των αρχιτεκτόνων 

και των κατασκευαστών. 

PLAN VENTIL COMPACT M FLEX
σύνδεση από κάτω

ΥΨΟΣ
300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

TΥΠΟΣ 
11, 21S, 22, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL 
κατόπιν παραγγελίας.

PLAN COMPACT
εξωτερική σύνδεση δεξιά ή αριστερά.

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

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

TΥΠΟΣ 
10, 11, 20, 21S, 22, 30, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL 
κατόπιν παραγγελίας.

* ίδια απόσταση σωλήνων κατά DIN 
(θερμαντικό σώμα ανακαίνισης)

Ασύρματη θερμοστατική κεφαλήTempCo 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. 

Εύκολος καθαρισμός
Η πρόσοψη του θερμαντικού σώματος 
είναι εύκολο να καθαριστεί. Όμως ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να 
καθαρίζεται και η σκόνη από το 
εσωτερικό του σώματος. Το βοηθητικό 
βουρτσάκι καθαρισμού σας επιτρέπει να 
καθαρίσετε το θερμαντικό σώμα 
εσωτερικά δίχως να αφαιρέσετε τη 
γρίλια. 

Γάντζος πετσέτας „Knob“
Ο όμορφος γάντζος πετσετών, το
„κουμπί“ είναι διαθέσιμο σε διαφορετικά 
χρώματα. Παραγγέλνεται ως εξάρτημα. Η 
προσάρτηση στο θερμαντικό σώμα είναι 
πολύ απλή και επίσης μπορεί να γίνει 
οποιαδήποτε στιγμή.

Plan Ventil Compact σε RAL 9016
(Η θερμοστατική κεφαλή δεν 
συμπεριλαμβάνεται)

Κρεμάστρα για πετσέτες
Διατίθενται επίσης ως αξεσουάρ οι
ράβδοι πετσετών σε διάφορα μήκη.
Οι κρεμάστρες πετσετών μπορούν να
τοποθετηθούν και εκ των υστέρων..

  κατάλληλο για όλα τα θερμαντικά σώματα    κατάλληλο για όλα τα θερμαντικά σώματα εσωτερικού βρόγχου    κατάλληλο για Plan και Ramo   
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VENTIL COMPACT 
σύνδεση από κάτω (Standard: δεξιά)

ΥΨΟΣ
200, 300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

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

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL 
κατόπιν παραγγελίας.

*  διαθέσιμο μόνο σε ύψη 200 mm

VENTIL COMPACT M FLEX
σύνδεση από κάτω στο κέντρο του σώματος

ΥΨΟΣ
300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ 
11, 21S, 22, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL 
κατόπιν παραγγελίας.

COMPACT
εξωτερική σύνδεση δεξιά 
ή αριστερά

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

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ 
10, 11, 20, 21S, 22, 30, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL 
κατόπιν παραγγελίας.

* ίδια απόσταση σωλήνων κατά DIN 
(θερμαντικό σώμα ανακαίνισης)

Ventil Compact σε 
RAL 9016
(η θερμοστατική 
κεφαλή
παρέχεται 
ξεχωριστά)

Compact 
Θερμαντικά σώματα
Αξιοπρεπή κλασικά
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.
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Vertical
Σκέψου κάθετα 

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 εντυπωσιάζουν με τη

λεπτή αισθητική. Οι σαφείς, κομψές γραμμές και το μικρό πάχος δίνουν μια

κάθετη και ευχάριστη εμφάνιση. Παρόλο που καταλαμβάνει εκπληκτικά μικρό 

VERTICAL

ΥΨΟΣ
1500, 1800, 1950, 2100, 
2300 mm

ΠΛΑΤΟΣ
300, 450, 600, 750 mm

ΤΥΠΟΣ 
10, 20, 21, 22 

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα RAL 
και υγιεινής κατόπιν 
παραγγελίας.

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

διατίθεται, προαιρετικά μία κρεμάστρα για πετσέτες.

Πετσετοκρεμάστρα
(προαιρετικά)

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.

RAMO VENTIL COMPACT ΥΨΟΣ
200 mm

ΜΗΚΟΣ
600 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ 
22, 33, 44

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.

PLAN VENTIL COMPACT ΥΨΟΣ
200 mm

ΜΗΚΟΣ
600 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ 
22, 33, 44

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας..

VENTIL COMPACT ΥΨΟΣ
200 mm

ΜΗΚΟΣ
600 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ 
22, 33, 44

Θερμαντικά σώματα με ύψος 200 mm –
Οι εναλλακτικές λύσεις υψηλής απόδοσης
για τζαμαρίες
Για ειδικούς χώρους, σχεδιάστηκε το σώμα με εξαιρετικά χαμηλό

ύψος 200 χιλιοστά. Αυτά τα θερμαντικά σώματα είναι διαθέσιμα με

τρεις προσόψεις Ramo, Plan (επίπεδο) και κλασικό προφίλ,

αντίστοιχα στους τύπους 22 και 33 καθώς και στον τύπο υψηλής

απόδοσης 44.

Η μπροστινή επιφάνεια του Ramo Ventil Compact έχει μια λεπτή

εμφάνιση με ρίγες. Υπογραμμίζοντας το οριζόντιο αποτέλεσμα, αυτό

το θερμαντικό σώμα στο χαμηλό ύψος κατασκευής δείχνει ακόμηπιο 

χαριτωμένο.Όχι μόνο τεχνικά και ποιοτικά αλλά και αισθητικά το

Ramo 200 mm δεν αφήνει κανένα περιθώριο για συμβιβασμούς!

Η μπροστινή όψη του Plan Ventil Compact παρουσιάζεται πλήρως

και χωρίς ενοχλήσεις ως συνέχεια του δωματίου, χωρίς να

διαταράσσει το χώρο.

Το κλασικό σώμα Ventil Compact είναι επίσης διαθέσιμο για

παράθυρα από το δάπεδο έως την οροφή στο εξαιρετικά χαμηλό

ύψος κατασκευής 200 mm.

Ramo Ventil Compact σε RAL 
9016 (η θερμοστατική κεφαλή 
δεν συμπεριλαμβάνεται)

Vertical σε RAL 9016
(Εξοπλισμός σύνδεσης
παρέχεται ξεχωριστά) 
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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 για να σας βοηθήσουν να φτάσετε στο 
επιθυμητό αποτέλεσμα.

Διακοσμητικά σώματα  
Θέρμανση με
κομψότητα και στυλ

Narbonne V σε RAL 9016 Kos V σε ειδικό χρώμα Metal Black (S0104)
(εξοπλισμός σύνδεσης παρέχεται ξεχωριστά)

Tinos σε ειδικό χρώμα Anodic Natura (S0149)
(εξοπλισμός σύνδεσης παρέχεται ξεχωριστά)

Faro H σε RAL 9016 
(H θερμοστατική κεφαλή παρέχεται ξεχωριστά)

Paros σε ειδικό χρώμα Black Textured (S0141)
(εξοπλισμός σύνδεσης παρέχεται ξεχωριστά)
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Κρεμάστρα για πετσέτες   
διατίθενται ως αξεσουάρ σε κλειστή ή
ανοιχτή έκδοση. Εδώ σε ειδικό χρώμα RAL
9006 λευκό αλουμίνιο

Σύνδεση στο κέντρο  
Σετ σύνδεσης στο κέντρο
συμπεριλαμβανομένης της
θερμοστατικής κεφαλής.

Το λεπτό πλαίσιο   
περικλείει το Arran παντού. Προαιρετικά
μπορεί να παραγγελθεί σε αντίθετο 
χρώμα..

Arran σε RAL 9016
(Πετσετοκρεμάστρα ως
ειδικός εξοπλισμός σε
ειδικό χρώμα RAL 7015
Slate Grey)

20 21

Arran 
Η επίπεδη κάθετη

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

ΠΛΑΤΟΣ
514 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατόπιν
παραγγελίας



Kos H
Η λεπτή κομψότητα

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

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

KOS H ΥΨΟΣ
420, 620, 770, 920 mm

ΜΗΚΟΣ
470 - 1970 mm

ΤΥΠΟΣ 
20, 21, 22, 33

Kos V 
Ψηλό, λείο και υπέροχο.

Η σειρά KOS V έχει επίπεδη

εμπρόσθια επιφάνεια για να

δημιουργήσει μια όψη 

διαχρονικής κομψότητας. Με το 

εξαιρετικό φινίρισμα και τα κυρτά 

πλευρικά καλύμματα, 

δημιουργείται ένα κάθετο 

θερμαντικό σώμα με οπτική 

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

περιορισμένοι χώροι έχουν πλέον

την δική τους καλαίσθητη λύση.

KOS V

ΥΨΟΣ
1500*, 1800, 1950,  
2100 mm

ΠΛΑΤΟΣ
320, 470, 620, 770 mm

ΤΥΠΟΣ 
21, 22

* Μόνο για πλάτη 320, 470 
und 620 mm

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

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΡ
Με επιπλέον χρέωση 
διατίθενται 
πετσετοκρεμάστρα από 
ανοξείδωτο ατσάλι.

KOS σε RAL 9016 
(ο εξοπλισμός σύνδεσης 
παρέχεται ξεχωριστά)

Kos H in RAL 9016
(H θερμοστατική κεφαλή
παρέχεται ξεχωριστά)
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Faro H  
Καθαρές γραμμές
Κυρτές πλευρές.

Η οριζόντια έκδοση του Faro είναι ιδανική για τους λάτρεις των

καθαρών γραμμών. Δημιουργούν μια διακριτική παρουσία αλλά

ταυτόχρονα παρέχουν και υψηλή απόδοση θερμότητας.

FARO H

ΥΨΟΣ
420, 620, 770, 920 mm

ΜΗΚΟΣ
470 - 1970 mm

ΤΥΠΟΣ 
20, 21, 22, 33

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

Faro V 
Εξαιρετικό όχι 
μόνο στο
σχεδιασμό του

Το Faro V δείχνει τα δυνατά του σημεία

οπουδήποτε ο διαθέσιμος χώρος είναι

περιορισμένος. Ο σχεδιασμός της πρόσοψης

αναδεικνύεται με 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.

FARO V

ΥΨΟΣ
1500*, 1800, 1950,, 2100 mm

ΠΛΑΤΟΣ
320, 470, 620, 770 mm

ΤΥΠΟΣ 
21, 22

* Μόνο για πλάτη 320, 470 και  620 mm

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

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΡ
Με επιπλέον χρέωση διατίθενται 
πετσετοκρεμάστρα από 
ανοξείδωτο ατσάλι.

Faro V σε ειδικό χρώμα Brown Grey (S0144).
(ο εξοπλισμός σύνδεσης παρέχεται
ξεχωριστά

Faro H σε RAL 9016
(η θερμοστατική κεφαλή
παρέχεται ξεχωριστά)

Η προαιρετική
πετσετοκρεμάστρα από 
ματ ή γυαλισμένο ανοξεί-
δωτο χάλυβα είναι εξαιρε-
τικά πρακτική στο μπάνιο, 
στην κουζίνα ακόμα και 
στον διάδρομο. Μπορεί να
τοποθετηθεί εκ‘ των
υστέρων.
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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

ΥΨΟΣ
1800*, 1950, 2100** mm

ΠΛΑΤΟΣ
325, 475, 625, 775 mm

ΤΥΠΟΣ
11, 21

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

*  Μόνο για πλάτη 325, 475 και 625 mm
**  Μόνο για πλάτη 625 και 775 mm

Paros
Διάχυτη κομψότητα
Με καθαρές γραμμές και απαλές καμπύλες, το Paros 

φέρνει στυλ και τάξη σε κάθε δωμάτιο. Με την έκδοση „11“ 

η απόσταση από τον τοίχο έως το μπροστινό μέρος του

θερμαντικού σώματος είναι μόνο 83 mm. Τα κάθετα 

θερμαντικά σώματα είναι ιδανικά για οποιαδήποτε 

ελεύθερη επιφάνεια τοίχου τόσο στο σαλόνι όσο στην 

κουζίνα και στο μπάνιο.

PAROS

ΥΨΟΣ
1800*, 1950, 2100** mm

ΠΛΑΤΟΣ
Typ 11: 380, 530, 680, 830 mm
Typ 21: 405, 555, 705, 855 mm

ΤΥΠΟΣ
11, 21

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

*  Μόνο για πλάτη 380, 530 και 
680 mm (Τύπος 11) καθώς και για 405,
555 και 705 mm (Τύπος 21))
**  Μόνο για πλάτη 680 και 830 mm
(Τύπος 11) καθώς και για 705 και 
855 mm (Τύπος 21))

Η καμπυλωτή
πετσετοκρεμάστρα από
ανοξείδωτο ατσάλι ταίριαζει
τέλεια με το θερμαντικό
σώμα 

Paros σε RAL 9016
(ο εξοπλισμός σύνδεσης
και η πετσετοκρεμάστρα
παρέχονται ξεχωριστά)

Η πετσετοκρεμάστρα από ματ ή
γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα
προσδίδει επιπλέον αξία στο Tinos

Tinos σε RAL 9016
(ο εξοπλισμός σύνδεσης
παρέχεται ξεχωριτά)
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Narbonne 
Μια νέα γενιά κονβέκτορες

KΟι κονβέκτορες είναι ιδανικοί για χρήση μπροστά από πολύ μεγάλα

παράθυρα: ελκυστικός σχεδιασμός και εμφάνιση. Χάρη στην εμφάνισή

του, το Narbonne ενσωματώνεται τέλεια στους μοντέρνους

εσωτερικούς χώρους. Ο σχεδιασμός του το καθιστά εύκολο να το

εγκαταστήσετε οπουδήποτε. Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επιλογών

σύνδεσης - συμπεριλαμβανομένης μιας ενσωματωμένης βαλβίδας -

που του επιτρέπουν τη σύνδεσή του και από τις δύο πλευρές και από

κάτω. Η επίπεδη μπροστινή όψη και η άνω διακοσμητική μάσκα

κρύβουν κομψά τα φύλλα του θερμαντήρα. Μια πηγή θερμότητας που

θα σας ευχαριστήσει για πολλά χρόνια.

NARBONNE,
NARBONNE VT
(VT = Εξαεριστική βαλβίδα)

ΥΨΟΣ
70 - 790 mm
(κάθε στοιχείο έχει ύψος 
72 mm)

ΜΗΚΟΣ
500 - 4000 mm

ΤΥΠΟΣ 
11, 22, 23, 34, 35, 46,
47, 58

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

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL και ειδών 
υγιεινής κατόπιν 
παραγγελίας.

NARBONNE V,
NARBONNE V VT
(V = κάθετη διάταξη,
VT = εξαεριστική βαλβίδα)

ΥΨΟΣ
1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 
2200 mm

ΠΛΑΤΟΣ
142 - 1510 mm
(κάθε στοιχείο έχει πλάτος 72 mm)
ΤΥΠΟΣ
10, 11, 20, 21

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα 
χρώματα RAL και ειδών υγιεινής 
κατόπιν παραγγελίας.

Narbonne VT
σε RAL 9016
(η θερμοστατική 
κεφαλή δεν 
συμπεριλαμβάνεται)

Οι οριζόντιες επίπεδες σωλήνες έχουν
ύψος 70 mm. Ανάμεσά τους υπάρχει
ένα κενό 2 mm.

Narbonne V σε RAL 9016
(ο εξοπλισμός σύνδεσης
παρέχεται ξεχωριστά)

Narbonne V  
Σε ύψος, όχι σε
πλάτος

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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Θέλετε μια κλασική, διαχρονική εμφάνιση; Αναλύσαμε το παραδοσιακό

σχήμα του θερμαντικού σώματος - και το ερμηνεύσαμε με σύγχρονο

τρόπο. Η σύγχρονη τεχνολογία λέιζερ μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα

και την αντοχή τους. Με τα σωληνωτά θερμαντικά σώματά μας μπορείτε

να προσφέρετε κλασική γοητεία σε μοντέρνα δωμάτια ή να

αντικαταστήσετε τα παλιά θερμαντικά σώματα με το σωστό στυλ και στο

χρώμα που θέλετε.

Σωληνωτά σώματα  
Παραδοσιακά αλλά
διαφορετικά

Delta Laserline Ventil σε RAL 9016
(η θερμοστατική κεφαλή παρέχεται
ξεχωριστά)

Delta Laserline Ventil σε RAL 9016
(η θερμοστατική κεφαλή παρέχεται
ξεχωριστά)
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Εμπνευσμένο από 100 χρόνια Bauhaus, η Loft Edition υιοθετεί
τα σχεδιαστικά μινιμαλιστικά στοιχεία του μοντερνισμού. Η
μορφή τους ακολουθεί τη λειτουργικότητα. Κάθε λεπτομέρεια
εξυπηρετεί έναν σκοπό - από το προφίλ D βελτιστοποιημένης
απόδοσης έως τις ακριβείς συγκολλήσεις με λέιζερ αλλά και
καινοτόμες επιφάνειες, όπως για παράδειγμα σε εμφάνιση
σκουριάς, χαλκού ή ακατέργαστου χάλυβα. Ο συγκρατημένος
σχεδιασμός τους ταιριάζει αρμονικά σε κάθε δωμάτιο.

Η κύρια έμπνευση για το Loft Edition ήταν η αισθητική της

αρχιτεκτονικής Bauhaus. Ο εσωτερικός σχεδιασμός τότε είχε πολλά

χαρακτηριστικά που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα σε τυπικές σοφίτες.

Η σοφίτα ενσωματώνει έναν συνδυασμό άνεσης και δημιουργικού

χώρου εργασίας. Μια εντυπωσιακή βιομηχανική ικανότητα υποστηρίζει

το άνοιγμα και την ευρυχωρία. Με την έκδοση Loft, η Purmo

προμηθεύει πλέον σωληνωτά θερμαντικά σώματα με καινοτόμες

επιφάνειες που πληρούν τις απαιτήσεις τέτοιων εννοιών δωματίου.

Ένα κλασικό σχέδιο. 
Για κάθε τοίχο.

100 ΧΡΟΝΙΑ BAUHAUS
Το 1919 είναι το έτος ίδρυσης του Staatliche Bauhaus Weimar.

Το Bauhaus έχει τις ρίζες του σε πολλά ρεύματα όπως το Art

Nouveau, το Arts and Crafts και, πάνω απ ‚όλα, το γερμανικό

Werkbund. Ο ιδρυτής, Walter Gropius ήταν πεπεισμένος ότι η

τέχνη έπρεπε να απελευθερωθεί από τη βιομηχανοποίηση και

ότι οι τέχνες και η αρχιτεκτονική πρέπει να αναβιώσουν. Ο

στόχος του ήταν να αναπτυχθεί μια νέα σχεδιαστική γλώσσα

πειραματικά και πρακτικά που θα ταιριάζει με τη βιομηχανική

διαδικασία κατασκευής. Όλα τα επαγγέλματα και οι κλάδοι, οι

τεχνικοί, οι τεχνίτες, οι καλλιτέχνες και οι αρχιτέκτονες πρέπει

να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα πλήρες έργο

τέχνης. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα της εποχής που

βρέθηκαν στο Bauhaus εξακολουθούν να επηρεάζουν την

τέχνη, τα γραφικά, το σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική σε όλο

τον κόσμο.

Delta Laserline σωληνωτά 
θερμαντικά σώματα, η Loft Edition 

Η έκδοση Loft περιλαμβάνει τις επιφάνειες από ακατέργαστο χάλυβα με διαφανή 
λάκα (S0074)  σκουριά „Patina Brown“ (S0239)  και σε χρώμα χαλκού 

(RAL 8029)  Επίσης σε στάνταρ λευκό (RAL 9016)   το 
σωληνωτό θερμαντικό σώμα Delta ταιριάζει 

απόλυτα σε κτίρια με αρχιτεκτονική 
βιομηχανικού

τύπου.
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ΣΤΗΛΕΣ

Το προφίλ D
Delta Laserline σε RAL 9016
(η θερμοστατική κεφαλή παρέχεται 
ξεχωριστά)

Delta Laserline σε ειδικό χρώμα
Rostoptik “Patina Braun” (S0239) 

Εύκολος καθαρισμός: Το
Delta Laserline μπορεί
να καθαριστεί εύκολα
με τη διπλή βούρτσα
καθαρισμού που
διατίθεται ως αξεσουάρ. 

DELTA LASERLINE ΥΨΟΣ
Από 155 - 3000 mm.
Οποιοδήποτε ύψος 
από 300 - 3000 mm 
κατόπιν παραγγελίας.

ΜΗΚΟΣ
Ελεύθερα επιλέξιμο
(50 mm x Αριθμός
συνδέσμων)

ΤΥΠΟΣ
2-στήλες, 3-στήλες,
4-στήλες, 5-στήλες,
6-στήλες 

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα
RAL και ειδών υγιεινής
κατόπιν παραγγελίας.

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

διαφορετικά ύψη μεταξύ 300 mm έως 3000 mm.

Delta Laserline  
Υψηλή τεχνολογία για 
τέλειο φινίρισμα
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Delta Bar 
Η θέρμανση ως 
αρχιτεκτονική

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 των αξεσουάρ μας ή δημιουργήστε μια

εντελώς ξεχωριστή λύση από γυαλί, ξύλο ή μάρμαρο.

DELTA BAR 

ΥΨΟΣ
940 (750*) ή 1090
(900*) mm (*θερμαντικό σώμα)

ΜΗΚΟΣ
800 (700*) ή 1200
(1100*) mm (*θερμαντικό σώμα)

ΤΥΠΟΣ 
4 ή, 5 στήλες

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα 
RAL, ειδών υγιεινής, ειδικά και 
μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας. 
Πάγκος από ξύλο οξιάς(συγκόλληση 
πολλαπλών στρώσεων) ως πρόσθετος 
εξοπλισμός

Delta Column Bench | V 

Σχέδιο και
λειτουργικότητα τέλεια
σε ένα

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!!

DELTA COLUMN BENCH

ΥΨΟΣ
422, 472, 522, 572 mm
(4, 5, 6 ή 7 στιχεία)

ΜΗΚΟΣ
1500 - 2800 mm  
(επιπλέον 350 mm με τον 
προαιρετικό πάγκο)

TYPEN 
6-στήλες

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα
RAL είδων υγιεινής, ειδικά και
μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.
Υποστήριξη πάγκου από ξύλο οξιάς
(συγκόλληση πολλαπλών στρώσεων)
ως πρόσθετος εξοπλισμός.

Delta Column Bench σε ειδικό
χρώμα RAL 9005
μαύρο (πλαϊνά) και σε RAL 3000
κόκκινο (θερμαντικό σώμα)

DELTA COLUMN BENCH V

ΥΨΟΣ
490 και 540 mm

ΜΗΚΟΣ
1100, 1300, 1500 mm

TΥΠΟΣ 
4 ή 5 στήλες 

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

Delta Bar σε RAL 9016
με ξύλο οξιάς
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Σας προσφέρουμε τη βέλτιστη άνεση σε κάθε δωμάτιο - ακόμη και στο

μπάνιο. Με διπλή επίστρωση, τα θερμαντικά σώματα λουτρου αντέχουν σε

υψηλά επίπεδα υγρασίας και παρέχουν μόνιμη, ισχυρή θερμότητα. Είτε

μοντέρνο είτε κλασικό, είτε ως σώμα με υδραυλική σύνδεση είτε ως

ηλεκτρικό, τα θερμαντικά σώματα λουτρού μας δίνουν σε κάθε μπάνιο μια

πινελιά πολυτέλειας για να απολαύσετε κάθε μέρα.

Θερμαντικά σώματα λουτρού
Κάντε την άνεση 
προσβάσιμη σε όλους

Flores CH χρωμέ Apolima σε RAL 9016 Rasp σε μαύρο ματ (RAL 9005)Elato σε ειδικό χρώμα 
Light Grey (S0143)

Gate σε RAL 9016Santorini σε RAL 9016
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GATE RASP TWIST ELLIPSE IMPULSE SQUASY SQUARA SLIM

Τα μοντέλα Ellipse, Impulse και Slim διαθέτουν το καθένα ξεχωριστή κρεμάστρα για πετσέτες

Squasy σε μαύρο mat (RAL 9005)  
(ο εξοπλισμός σύνδεσης παρέχεται ξεχωριστά)

Διατηρούμε όλα τα 
θερμαντικά σώματα 
λουτρού Figureesse σε 3 
χρώματα:
• λευκό RAL 9016,
• μαύρο ματ RAL 9005 και 
• γκρι ματ ανθρακί RAL 7016) 
σε απόθεμα

Ανάλογα με την εγκατάσταση και το θερμαντικό σώμα, η 
γκάμα των αξεσουάρ προσφέρει διάφορα εξαρτήματα 
σύνδεσης. Για παράδειγμα, το εξάρτημα που φαίνεται στα 
αριστερά είναι διαθέσιμο σε λευκό RAL 9016, μαύρο ματ 
RAL 9005, ματ γκρι ανθρακί RAL 7016 και επιχρωμιωμένο, 
το καθένα σε γωνιακή ή ίσια σύνδεση. Το ειδικό εξάρτημα 
για το Slim (δεξιά) διατίθεται σε λευκό και επιχρωμιωμένο.

Gate σε RAL 9016 (ο εξοπλισμός σύνδεσης παρέχεται ξεχωριστά)

NEA
σειρά
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Figuresse
Ο σχεδιασμός του μπάνιου 
στα καλύτερά του

Περισσότερο από ποτέ αναζητούμε την αίσθηση της ευεξίας και 

της έμπνευσης στο άμεσο περιβάλλον διαβίωσής μας. Το μπάνιο, 

στο οποίο η άνεση και ο σχεδιασμός είναι απόλυτα προσαρμοσμένα 

στον χρήστη, είναι το δωμάτιο στο οποίο μπαίνουμε πρώτο πράγμα 

το πρωί.

Με τη νέα σειρά Figuresse, ο επαγγελματίας θέρμανσης λαμβάνει 

ασυνήθιστες λύσεις για τον πελάτη που προσανατολίζεται στο 

σχεδιασμό. Μια πλήρης σειρά πετσετών καλοριφέρ με βάση το 

νερό και ηλεκτρικά επώνυμα, καλά μελετημένες λύσεις 

εγκατάστασης και φιλικά προς το χρήστη ηλεκτρικά χειριστήρια 

είναι μερικές μόνο από τις ανέσεις που προσφέρει η Figuresse. 

Επιπλέον, έχουμε πάντα τρία trend χρώματα σε απόθεμα.



Ειδικό χρώμα
Metal Grey (S0102)

ELato σε ειδικό χρώμα Anodic
Natura (S0149) (ο εξοπλισμός
σύνδεσης παρέχεται 
ξεχωριστά)

Apolima 

Τέλειες καμπύλες
για το μπάνιο σας

Οι κομψές καμπύλες του Apolima αποτελούν

πλεονέκτημα για κάθε δωμάτιο. Το Apolima

αναπτύχθηκε ως ένα πολύπλευρο θερμαντικό

σώμα για πετσέτες. Και μπορεί να κρατήσει

πολλές πετσέτες. Το κλασσικό πεδίο

εφαρμογής του είναι το μπάνιο - αλλά στις

μεγαλύτερες διαστάσεις του είναι αρκετά

ισχυρό, ακόμα και για την κουζίνα.

APOLIMA ΥΨΟΣ
800, 1100, 1400,  
1700 mm

ΠΛΑΤΟΣ
650, 800 mm 

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

Apolima σε RAL 9016
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Elato 
Αριστερή ή δεξιά
τοποθέτηση.
Δική σας
επιλογή

ELATO

ΥΨΟΣ
800, 1100, 1400,  
1700 mm

ΠΛΑΤΟΣ
450, 600 mm 

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

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. 



Evia
Όμορφη και πρακτική

Το θερμαντικό σώμα λουτρού Evia προσφέρει μια άνετη ζεστασιά

στο μπάνιο. Ο συνδυασμός πετσετοκρεμάστρας με επίπεδο

θερμαντικό σώμα είναι πρακτικός και φαίνεται όμορφος. 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, 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

ΥΨΟΣ
1357, 1657 mm

ΠΛΑΤΟΣ
600 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
Διαφορετικοί συνδυασμοί
χρωμάτων διαθέσιμοι
προαιρετικά.

Τα κινούμενα στοιχεία για πετσέτες είναι
το ατού αυτού του εξαιρετικού σώματος.
Η μικρή Evia διαθέτει δύο στοιχεία, η
μεγάλη Evia έχει  τρία στοιχεία.

Evia σε ειδικό χρώμα 
από συνδυασμό 
χρωμάτων  
Metal Black (S0104) και  
Metal Alu (S0201)

FLORES A 
(A = Σώματα αντικατάστασης)

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600, 750 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα χρώματα
RAL και ειδών υγιεινής κατόπιν
παραγγελίας

Flores | M | C | CM | A | CH | C CH 
Η πολύπλευρη
κλασική

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, ίσια 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, FLORES M
(M = μεσαία σύνδεση

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500, 
1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
450, 500, 600, 750 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα χρώματα
RAL και ειδών υγιεινής κατόπιν
παραγγελίας.

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

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600, 750 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα χρώματα
RAL και ειδών υγιεινής κατόπιν
παραγγελίας.

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

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600 mm

ΧΡΩΜΑ
Χρωμέ

Flores M in RAL 9016

Flores A Flores CHFlores C
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Santorini M | CM 
Η κλασική αξία

Οι στρογγυλεμένες σωληνώσεις του Santorini M είναι τοποθετημένες

σε ευθείες γραμμές, δημιουργώντας έτσι ένα καθαρό, κλασικό στυλ,

που αναδεικνύεται εξαιρετικά σε λουτρά κάθε ύφους. Το Santorini CM
αποτελεί μια ανεπαίσθητη παρουσία σε νεοκλασικές

κατοικίες και εναρμονίζεται με μοντέρνους εσωτερικούς χώρους. Το

σχεδόν αόρατα στηρίγματα αποτελούν ένα πρόσθετο πλεονέκτημα.

Santorini M σε RAL 9016

Santorini CM  
καμπυλωτή

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 κατόπιν
παραγγελίας.

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 κατόπιν
παραγγελίας.

Apia
Η διπλή ευχαρίστηση

Με την πρώτη ματιά, το Apia μοιάζει με τη

Σαντορίνη με τους ίσιους σωλήνες. Όμως με μια

δεύτερη ματιά οι πρόσθετοι οριζόντιοι σωλήνες

το κάνουν να ξεχωρίζει. Αυτό εξασφαλίζει ισχυρή

θερμότητα με μικρή απαίτηση χώρου.

APIA

ΥΨΟΣ
700, 1100, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600, 750, 900 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατόπιν
παραγγελίας.

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

LEROS ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
BLACK TEXTURED (S0141)

Leros  
Κλασικό με μια πινελιά υπερβολής

Το θερμαντικό σώμα λουτρού Leros εντυπωσιάζει με τον κλασικό σχεδιασμό του και με την 

προσεγμένη λειτουργικότητά του. Οι σωλήνες, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα συμπαγείς, με τις

μεγάλες διαμέτρους τους, διατάσσονται συμμετρικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι

οριζόντιοι σωλήνες φαίνεται να επιπλέουν μπροστά από το θερμαντικό σώμα, στο οποίο

δίνουν οπτικά ένα βάρος.

Το Leros αφήνει άφθονο χώρο μεταξύ των σωλήνων για να τοποθετήσετε εύκολα μια

πετσέτα πάνω του. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το ότι καθαρίζεται εύκολα: τα κενά ύψους 50

mm μεταξύ των σωλήνων εξασφαλίζουν τη βέλτιστη προσβασιμότητα. Κάθε επίπεδο είναι

καθαρό με ένα σκούπισμα. 

LEROS

ΥΨΟΣ
1200, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
600 mm

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

Leros σε RAL 9016 (ο 
εξοπλισμός σύνδεσης
παρέχεται ξεχωριστά
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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.

Απολαύστε μια προθερμασμένη πετσέτα όλο το χρόνο!

ΝΕΟ: Με τη σειρά Figuresse, έχετε πλέον εννέα επιπλέον διακοσμητικά 

ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα λουτρού για να διαλέξετε. 

Ηλεκτρικά Σώματα 
Ευέλικτη Θέρμανση

Impulse E σε RAL 9016 
matt

Yali Ramo σε RAL 9016Paros E σε RAL 9016 Flores E σε RAL 9016
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GATE E RASP E TWIST E ELLIPSE E IMPULSE E SQUASY E SQUARA E SLIM E BAR E

Τα μοντέλα Ellipse E, Impulse E και Slim E το καθένα συνοδεύονται από ασορτί κρεμάστρα για πετσέτες.

Ellipse E σε μαύρο mat (RAL 9005)

Σε όλες τις εκδόσεις, εκτός 
από τα μοντέλα Slim E και 
Bar E, η μονάδα ελέγχου 
του σώματος και ο 
θερμοστάτης χώρου 
περιλαμβάνονται κατά την 
παράδοση. 

Slim E σε μαύρο mat (RAL 9005)

Figuresse
Ο σχεδιασμός του μπάνιου 
στα καλύτερά του

Σε ορισμένα δωμάτια, όπως π.χ. στο εφεδρικό μπάνιο, μερικές 

φορές υπάρχει ανάγκη για γρήγορη και ανεξάρτητη θέρμανση. Σε 

αυτή την περίπτωση, η ηλεκτρική θέρμανση είναι η πιο ενεργειακά 

αποδοτική λύση. Τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα συχνά λύνουν 

προβλήματα σε έργα ανακαίνισης ή σε σημεία όπου η εργασία είναι 

εντελώς ανεξάρτητη από ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης.

Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα με μια ματιά:

• Η ήπια θερμότητα που ακτινοβολεί δημιουργεί ένα ευχάριστο 

κλίμα στο δωμάτιο για να αισθάνεστε καλά.

• Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση – ανεξάρτητα από το σύστημα 

θέρμανσης.

• Η αυτοπαραγόμενη ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

συνδυασμό με ηλιακούς συλλέκτες ή φωτοβολταϊκά.

• Ιδανικό για χρήση εκτός περιόδου θέρμανσης.

Με τη νέα σειρά προϊόντων Figuresse, υπάρχουν τώρα ακόμη πιο 

κομψά μοντέλα διαθέσιμα για καθαρά ηλεκτρική χρήση!

Ο υπέρυθρος 
θερμοστάτης που 
φαίνεται παραπάνω και η 
design κρεμάστρα για 
πετσέτες 
περιλαμβάνονται στο 
Slim E. 

NEA
σειρά
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Τα θερμαντικά σώματα της σειράς YALI διαθέτουν ένα „έξυπνο“

θερμοστάτη έτσι ώστε να έχετε άμεση πρόσβαση στη  

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

αποτελεί ένα αυτόνομο κλειστό σύστημα με αθόρυβη λειτουργία

που μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες.

 Χωρίς την παρουσία σκόνης ο αέρας παραμένει καθαρός κατά τη

διάρκεια λειτουργίας του. Οι δοκιμές από ανεξάρτητο φορέα

πιστοποίησης επιβεβαιώνουν την υψηλή ενεργειακή απόδοση της

σειράς YALI η οποία χαρακτηρίζεται από τον μοντέρνο και καινοτόμο

σχεδιασμο.

Τα πλεονεκτήματα
της νέας γενιάς 

ΑΚΡΙΒΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Η θερμοκρασία που εμφανίζεται στην οθόνη μπορεί να

ρυθμιστεί με βήμα 0,2 °C.

ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Η θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να περιοριστεί στους

75 ή τους 60 °C.

ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Με άψογη εμφάνιση και υψηλή θερμική απόδοση το Yali

είναι τέλειο για το σύγχρονο σπίτι.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Επειδή το Yali είναι κλειστό σύστημα μπορεί σε σύντομο

χρονικό διάστημα να αποδόσει την επιθυμητή 

θερμοκρασία

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.

ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
KΔεν υπάρχουν κινούμενα στοιχεία, δεν μετακινείται νερό

μέσα στο θερμαντικό σώμα. Αποτέλεσμα απόλυτη ησυχία

ΑΡΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Με τρείς διαφορετικές προσόψεις, ο επιθυμητός σχεδιασμός

είναι διαθέσιμος για κάθε στυλ επίπλωσης

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Η μονάδα ελέγχου TempCo E3 επιτρέπει τη λειτουργία και

τον έλεγχο πολλών θερμαντικών σωμάτων ταυτόχρονα

ακόμα και απομακρυσμένα με wifi μέσω της εφαρμογής

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

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Προσαρμογή με χρονοπρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται πολύ εύκολα με το πάτημα 

ενός κουμπιού και το κουμπί για 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.

Yali Parada

Yali Ramo

Yali Digital

54 55



Yali Ramo 
Κομψή και ευέλικτη
χρήση

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 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

ΤΥΠΟΣ
11, 21

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016

Yali Ramo 
 σε RAL 9016
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Yali Digital  
Μοντέρνα τεχνική με
κλασικό ένδυμα
Το Yali Digital, με τις γραμμώσεις σε απόσταση 50 mm

προφίλ, από την πρώτη ματιά δείχνει πώς είναι αρκετά

κλασικό. 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 και Yali Parada.

YALI DIGITAL

ΥΨΟΣ
300, 500 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 2000 mm

TΥΠΟΣ
11, 21

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016

Yali Parada σε RAL 9016 Yali Digital σε RAL 9016

58 59

Yali Parada  
Θέρμανση στη 
μοντέρνα της μορφή
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. 

 

Yali Parada – πόσο άνετη είναι η θέρμανση σήμερα.

YALI PARADA

ΥΨΟΣ
300, 500 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 2000 mm

TΥΠΟΣ 
11, 21

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016



Delta E H 

Καθαρά ηλεκτρικό και 
πανίσχυρο

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 πλήρως με ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα. Επίσης μπορούν

να χρησιμοποιηθούν για ανακαίνιση ή ακόμα και να τοποθετηθούν αργότερα

αφού έχει ολοκληρωθεί το δωμάτιο. 

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016

DELTA E H
(E = καθαρά ηλεκτρικής 
λειτουργίας  
H = οριζόντια διάταξη)

ΥΨΟΣ
600 mm

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

TΥΠΟΣ
3 στοιχεία

Με το στήριγμα πετσετών
διαθέσιμο ως ειδικό
εξοπλισμό, το Delta
Laserline γίνεται μια ισχυρή
πετσετοκρεμάστρα.

Delta E V 
Η θερμότητα 
τοποθετείται ελεύθερα
Το Delta E και Delta E V μπορούν να ελεύθερα να

τοποθετηθούν, ανεξάρτητα απο το κεντρικό σύστημα

θέρμανσης. 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
(E = καθαρά ηλεκτρικής 
λειτουργίας  
V = κάθετη διάταξη

ΥΨΟΣ
1800, 2000 mm

ΠΛΑΤΟΣ
400, 450, 550, 600, 
800  mm

TΥΠΟΣ
2 στοιχεία, 3 στοιχεία

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016

Delta E H σε RAL 9016

Delta E V σε RAL 9016
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Tinos E 
Το πραγματικά κάθετο 
ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα

Οι πετσετοκρεμάστρες
από ανοξείδωτο χάλυβα
ειδικά προσαρμοσμένες
στο θερμαντικό σώμα
είναι διαθέσιμες σε ματ ή
γυαλιστερό

Paros E 
Διακριτικό
ηλεκτρικό

Ισχυρή, ηλεκτρικά παραγόμενη

θερμότητα κομψά συσκευασμένη -

αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του

Paros E. Οι απαλά στρογγυλεμένες

πλευρές και η εντελώς επίπεδη

πρόσοψη σχηματίζουν ένα αρμονικό

θερμαντικό σώμα. 

PAROS E

ΥΨΟΣ
1800*, 1950**, 2100*** mm

ΠΛΑΤΟΣ
380, 530, 680, 830 mm

TΥΠΟΣ
11

ΧΡΩΜΑ
ΛΕΥΚΟ RAL 9016,. υπόλοιπα χρώματα 
RAL,ειδών υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά 
κατόπιν παραγγελίας.

*  Για πλάτος 380, 530 και 680 mm
** Για πλάτος 680 mm
*** Για πλάτος 680 και 830 mm

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 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

ΠΛΑΤΟΣ
325, 475, 625, 775 mm

TΥΠΟΣ
11

ΧΡΩΜΑ
ΛΕΥΚΟ RAL 9016,. 
υπόλοιπα χρώματα RAL,
ειδών υγιεινής, ειδικά και
μεταλλικά κατόπιν
παραγγελίας

*  Για πλάτος 325, 475 
και 625 mm

**  Για πλάτος 625 mm
***  Για πλάτος 625 και 

775 mm

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

Paros E σε ειδικό
χρώμα Brown Grey 
(S0144)

Tinos E σε RAL 9016
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MILOS E
(E = rκαθαρά ηλεκτρικής
λειτουργίας)

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα 
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατόπιν
παραγγελίας

Milos E 
‘Ανεση για όλο το χρόνο

Τα θερμαντικά σώματα της σειράς Milos Ε χαρακτηρίζονται από την ανοιχτή όψη 

τους τοποθετημένους στρογγυλούς σωλήνες και τον ελεγκτή θέρμανσης με 

σύγχρονη τεχνολογία PTC.

Elato E | ET 
Ηλεκτρική
θέρμανση με τεχνική 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 σας 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 ενσωματωμένο
ανεμιστήρα θέρμανσης 950 W

(ειδικό χρώμα Metal Grey S0102)

ELATO E 

ΥΨΟΣ
1100, 1400, 1700 mm

ΠΛΑΤΟΣ
450, 600 mm

ELATO ET

ΥΨΟΣ
1100, 1400, 1700 mm

ΠΛΑΤΟΣ
550, 600 mm

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

Χάρη στην κατασκευή
σωλήνα σε σωλήνα το 
Milos E καθαρίζεται 
ιδιαίτερα εύκολα

Η στερέωση βρίσκεται
πίσω από τους σωλήνες. 
Αυτό βελτιώνει τον 
διαθέσιμο χώρο για
πετσέτες!

Milos E σε RAL 9016
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Flores  E 
Όλο το χρόνο ζεστό 
μπάνιο

Το θερμαντικό σώμα λουτρού Flores E είναι ανεξάρτητο από ένα υπάρχον

σύστημα θέρμανσης. Έτσι, ακόμα και στο δροσερό πρωινό του φθινοπώρου, 

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, γεγονός που το κάνει κατάλληλο για ανακαίνιση. 

Το Flores E διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη - χρονοδιακόπτη με τον οποίο

μπορείτε απλά να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου. Μια τέλεια

λύση για μπάνιο που χρησιμοποιείτε συχνά!

FLORES E
(E = rκαθαρά ηλεκτρικής
λειτουργίας)

ΥΨΟΣ
500, 800, 1200, 1500, 
1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600, 750 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016

Flores E σε RAL 9016
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Η απόλυτη άνεση θέρμανσης
Η ενδοδαπέδια θέρμανση δεν είναι πια μακρυά από την καθημερινό-

τητά μας. Περισσότερο από το 65% των εγκαταστάσεων θέρμανσης 

σε νεόδμητες μονοκατοικίες αποτελούνται από ενδοδαπέδια 

συστήματα.

Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού Purmo εξα-

σφαλίζουν ευχάριστες θερμοκρασίες σε όλα τα δωμάτια, τόσο το 

καλοκαίρι όσο και το χειμώνα.Τα πλεονεκτήματα της ενδοδαπέδιας 

θέρμανσης Purmo ξεπερνούν την αντίληψη μιας ομοιόμορφης, αξι-

όπιστης και άνετης ζεστασιάς. Ως κορυφαίος κατασκευαστής θερμι-

κών 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 προ-

σφέρουμε 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 γνώ-

σεις του εμπορίου είναι το μόνο που χρειάζεστε για να αποκτήσετε 

μια τέλεια λύση θέρμανσης για ένα απόλυτο εσωτερικό κλίμα. 

Με την ενδοδαπέδια
θέρμανση περνάτε σε 
νέο επίπεδο άνεσης.

Σύστημα εδοδαπέδιας θέρμανσης ts14 R
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Ένα ολοκληρωμένο σύστημα

Η Purmo είναι ο προμηθευτής ολοκληρωμένων συστημάτων ενδο-

δαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού. Έχουμε τη σωστή, εξατομικευ-

μένη λύση για κάθε εφαρμογή. Από τους σωλήνες και την πλάκα 

μόνωσης, μέχρι τους συλλέκτες και το σύστημα ελέγχου. Σε ειδικά 

συστήματα όπως το βιομηχανικό δάπεδο και η θέρμανση εξωτερι-

κών χώρων και σε συνδυασμό με τα θερμαντικά σώματα, δεν υπάρ-

χει σχεδόν καμία απαίτηση για την οποία δεν προσφέρουμε λύσεις. 

Ανεξάρτητα από ποια λύση χρησιμοποιείται, η ασφάλεια του συστή-

ματος έρχεται πάντα πρώτη. Αυτό εξασφαλίζεται με την πάνω από 

40 χρόνια εμπειρίας και τη χρήση εξαρτημάτων που ελέγχονται και 

πιστοποιούνται με βάση την ποιότητα. Η ολοκληρωμένη εγγύησή 

μας σας παρέχει την ασφάλεια που χρειάζεστε για την πολύτιμη ιδι-

οκτησία σας με επιστολή και σφραγίδα.

Ασφάλεια
Μια αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή όσο ο ασθενέστερος κρίκος της. Αυτή η 

αρχή ισχύει ιδιαίτερα για οποιοδήποτε σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμαν-

σης και δροσισμού και εξαρτάται από κάθε επιμέρους συνιστώσα έτσι 

ώστε ολόκληρο το σύστημα να μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα για 

δεκαετίες και να παρέχει την επιθυμητή άνεση ανά πάσα στιγμή. 

Το σύστημα βασίζεται πάνω στη μόνωση
Η βάση ενός συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού 

είναι η πλάκα μόνωσης. Η θερμομόνωση εξασφαλίζει ότι η θερμό-

τητα που παράγεται από το σύστημα θέρμανσης δεν θα χαθεί σε 

μεγάλο βαθμό στο υποκείμενο δάπεδο. Προαιρετικά, μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί μονωτικό υλικό, το οποίο ταυτόχρονα παρέχει ηχομό-

νωση επιπλέον της θερμομόνωσης. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, διά-

φορα πάχη μόνωσης και υλικά είναι διαθέσιμα για διαφορετικά φορ-

τία βάρους.

Σωλήνας θέρμανσης Purmo
Οι σωλήνες υψηλής ποιότητας αποτελούν τη βασική προϋπόθεση 

για ένα μακροπρόθεσμο ασφαλές συνολικό σύστημα. Από τη μία 

πλευρά, ο σωλήνας θέρμανσης πρέπει να εξασφαλίζει ότι το νερό 

δεν μπορεί να διαφύγει σε κανένα σημείο, ακόμη και μετά από δεκα-

ετίες και μετά από πολλές περιόδους θέρμανσης. Από την άλλη 

πλευρά, ο σωλήνας δεν πρέπει να επιτρέπει την εισαγωγή οξυγόνου 

στο σύστημα θέρμανσης από έξω. Οι σωλήνες θέρμανσης που προ-

σφέρει η Purmo χαρακτηρίζονται από μακροπρόθεσμη σταθερότητα 

και υψηλή στεγανότητα. Η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας 

από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης, εξασφαλίζει ότι μόνο το 

100% ασφαλές υλικό σωλήνων εγκαταλείπει το εργοστάσιο.

Πλήρως κεντρικά – ο συλλέκτης Purmo
Τα ξεχωριστά κυκλώματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης συγκεντρώ-

νονται στο συλλέκτη κυκλωμάτων και ρυθμίζονται εκεί. Οι συλλέ-

κτες Purmo είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ανθε-

κτικό στη διάβρωση. Οι συλλέκτες προσαγωγήςεπιστροφής τοποθε-

τούνται ο ένας πάνω στον άλλο σε μια ηχομονωμένη βάση στήριξης.

Με μεγέθη από 2 έως 12 κυκλώματα θέρμανσης, ο κατάλληλος 

συλλέκτης μπορεί να επιλεγεί για κάθε εφαρμογή. Κάθε συλλέκτης 

ελέγχεται εργοστασιακά σε πίεση και στεγανότητα. Η υδραυλική εξι-

σορρόπηση γίνεται παιχνίδι χάρη στα ενσωματωμένα παροχόμετρα, 

τα οποία σας επιτρέπουν να διαβάζετε απευθείας την ποσότητα 

νερού κάθε κυκλώματος θέρμανσης για υδραυλική εξισορρόπηση.

Τέλεια ρύθμιση για μέγιστη άνεση
Η ενδοδαπέδια θέρμανση πρέπει να προσαρμόζεται στον χρήστη και 

όχι ο χρήστης σε αυτήν. Σύμφωνα με αυτό, η Purmo ανέπτυξε ένα 

ευρύ φάσμα των εξαρτημάτων ελέγχου. Κοινή σε όλα είναι η ευκο-

λία χρήσης. Συνδυάζοντας τις διάφορες μονάδες, ο έλεγχος της 

ενδοδαπέδιας θέρμανσης μπορεί να προσαρμοστεί ακριβώς στις 

ανάγκες των χρηστών. Ταυτόχρονα, ο συνδυασμός εξασφαλίζει ότι η 

ενδοδαπέδια θέρμανση μπορεί να προσαρμοστεί σε μια μεταγενέ-

στερη χρήση μεμονωμένων δωματίων.

1. Μόνωση 

Οι διαφορετικές 

εφαρμογές και οι δομές 

δαπέδων απαιτούν 

πολλαπλές λύσεις 

μόνωσης. Μπορείτε να 

είστε σίγουροι ότι σας 

παρέχουμε την ιδανική 

μόνωση για τις ανάγκες 

σας.

2. Σωλήνες 

Μακροχρόνια ασφάλεια 

με πάνω από 45 

χρόνια εμπειρίας - 

με 3 διαφορετικούς 

τύπους σωλήνων 

και 6 διαστάσεις, 

προσφέρουμε τον 

κατάλληλο σωλήνα για 

κάθε σύστημα.

3. Συλλέκτης 

Το κέντρο ελέγχου 

για την ενδοδαπέδια 

θέρμανση σας - 

διανείμετε, ταιριάξτε και 

ρυθμίστε, όλα σε ένα.

4. Θερμαντικά σώματα 

Για τη βέλτιστη 

λύση θέρμανσης 

σας προσφέρουμε 

μια πλήρη γκάμα 

θερμαντικών σωμάτων. 

Συμπληρώνουν 

τέλεια τα συστήματα 

ενδοδαπέδιας 

θέρμανσης.

5. Έλεγχος 

Με τους θερμοστάτες 

μας έχετε πλήρη 

έλεγχο στα συστήματα 

θέρμανσης δαπέδου.

Συστήματα τοποθέτησης και
μόνωση
-  noppjet σύστημα
-  rolljet σύστημα με Tacker
-  klettjet / klettjet R σύστημα 

με Velcro
-  ts14 S / ts14 R σύστημα 

ξηρής δόμησης
- clickjet πλέγμα

Πρόσθετη μόνωση
-  Σε διάφορες αντοχές και 

ποιότητες

Τύποι σωλήνων
-  PexPenta (PE-Xc)
-  Objekt line (PE-RT) 
-  SKR (πολυστρωματικός 

σωλήνας)

Εξαρτήματα
-  Βέλτιστα προσαρμοσμένα
 στα στοιχεία σύνδεσης των
 σωλήνων
-  Εκτυλίκτριες

Συλλέκτης
- Κατασκευασμένος από
 ανοξείδωτο χάλυβα
-  Από 2 έως 12 κυκλώματα

Πίνακες συλλεκτών
-  6 Μεγέθη
- Μοντέλα για επίτοιχη ή
 κρυφή τοποθέτηση

Θερμαντικό σώμα
-  Compact
- Σώμα λουτρού
- Σωληνωτό
- Δακοσμητικά 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

Αυτονομία χώρου
-   Πολλές παραλλαγές
συμπεριλαμβανομένης
 της δυνατότητας εναλλαγής
 λειτουργίας για θέρμανση
και δροσισμό
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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.

Διαφορετικά συστήματα, 
ίδια πλεονεκτήματα

rolljet / rolljet S
• Για διαστάσεις σωλήνων 14, 16, 17 και 20 mm
•    Ταχύτερη εγκατάσταση σε οποιαδήποτε 

διάσταση δωματίου και απόσταση μεταξύ των 
σωλήνων

•    Η σωστή μόνωση για κάθε εφαρμογή
•    Ελάχιστα ρετάλια, που μειώνουν το κόστος

noppjet 
• Για διαστάσεις σωλήνων 14 και 16 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 με Velcro PexPenta 

Klett και SKR Klett 16 mm
• Εγκατάσταση με ταχύτητα Sprint
• Χάρη στην αρχή Velcro, μπορεί να αποκολληθεί 

ξανά από τη μόνωση μετά την εγκατάσταση
• Ατομική προσαρμογή της μορφής 

τοποθέτησηςκαι της απόστασης σε σχεδόν 
κάθε διάσταση δωματίου

klettjet R
• Για σωλήνες θέρμανσης με Velcro PexPenta 

Klett και SKR Klett 16 mm
• Διπλό όφελος ως σύστημα μεταφοράς ή 

ανακαίνησης
• Αυτοκόλλητο για μόνιμη σύνδεση με το 

υπόστρωμα
• Τελικό ύψος τοποθέτησης 30-40 mm όταν 

χρησιμοποιείται ως σύστημα ανακαίνησης σε 
υφιστάμενο δάπεδο

ts14 S
• Για διαστάσεις σωλήνων 14 mm
•  Χαμηλό ύψος κατασκευής 43-50 mm 

συμπεριλαμβανομένης της ξηρής 
τσιμεντοσανίδας

•  Για υγρή τσιμεντοκονία και ξηρή 
τσιμεντοσανίδα

•  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 ανακαίνηση
• Μέγιστη ανεξαρτησία από τη 

χρησιμοποιούμενη βάση μόνωσηςn
•  Γαλβανισμένα πατάκια στήριξης σωλήνων από 

χάλυβα
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Δέκα λόγοι για να επιλέξετε 
ενδοδαπέδια Purmo

1. Άνεση όλο το χρόνο  
Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού Purmo 

εξασφαλίζουν ευχάριστες θερμοκρασίες χώρου καθ’όλη τη διάρκεια 

του έτους. Ζεσταθείτε το χειμώνα και δροσιστείτε το καλοκαίρι με 

ένα μόνο σύστημα!

2. Ιδανικό για οποιοδήποτε δάπεδο 

Ανεξάρτητα από το δάπεδο που επιλέγετε, η ενδοδαπέδια Pur-

mo αποτελεί την ιδανική λύση. Είτε χαλί, πλακάκια,  laminate ή 

πατητή τσιμεντοκονία, η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι εντελώς 

ενσωματωμένη στην κατασκευή του δαπέδου, ώστε να μπορείτε να 

επιλέξετε το δάπεδο της επιλογής σας - σύμφωνα με το γούστο σας. 

3. Ιδανική για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  
Στα σύγχρονα κτίρια, η ενδοδαπέδια θέρμανση Purmo απαιτεί 

χαμηλές θερμοκρασίες νερού θέρμανσης. Ως εκ τούτου, είναι 

ιδανικό για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας. 

Το αποτέλεσμα είναι ένα ενεργειακά αποδοτικό σύστημα που 

εξασφαλίζει άνετο εσωτερικό κλίμα.

4. Ατομικός έλεγχος θερμοκρασίας 

Το εύρος των διαφόρων αξεσουάρ ελέγχου επιτρέπει μια ακριβή και 

φιλική προς το χρήστη άνεση, σε κάθε δωμάτιο, ανά πάσα στιγμή. 

Η Purmo προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ελέγχου ασύρματες ή 

ενσύρματες.

5. Χαρείτε περισσότερο το μπάνιο σας  
Με μια ενδοδαπέδια θέρμανση στα πόδια σας, το μπάνιο γίνεται 

ένα από τα αγαπημένα σας μέρη. Επειδή η ευχάριστη ζεστασιά στα 

γυμνά πόδια αποπνέει μια αίσθηση πολυτέλειας.

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, τη μούχλα και τα ακάρεα 

όλα εκείνα τα  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. Αυτό αποτρέπει 

αποτελεσματικά τους τραυματισμούς. Ειδικά οι γονείς των μικρών 

παιδιών θα εκτιμήσουν αυτό το πλεονέκτημα.

8. Εύκολη εγκατάσταση 

Η ομάδα σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων της Purmo σχεδίασε 

την ενδοδαπέδια θέρμανση Purmo με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα 

εξαρτήματα να μπορούν εύκολα και γρήγορα να εγκατασταθούν. Τα 

ευνόητα στοιχεία και το αρθρωτό σύστημα επιτρέπουν στον τεχνίτη 

να κάνει τη δουλειά του γρήγορα, καθαρά και με ασφάλεια ανά πάσα 

στιγμή.

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

της. Διαθέτουμε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, επίπεδα 

θερμαντικά σώματα, λουτρού και διακοσμητικά. Είμαστε ο 

αναγνωρισμένος προμηθευτής λύσεων θέρμανσης υψηλής 

ποιότητας σε όλη την Ευρώπη. Το μεγάλο δίκτυο διανομής μας 

επιτρέπει αξιόπιστες παραδόσεις πάντα στον χρόνο που επιθυμείτε. 

Σας προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα υλικά για το έργο σας από ένα 

χέρι!

10. Λύσεις υψηλής ποιότητας 

Η Purmo είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ανήκει στον Ομιλο 

Rettig, το μεγαλύτερο προμηθευτή λύσεων θέρμανσης στον κόσμο. 

Μόνο το 2015, η Rettig διέθεσε 7 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα 

ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Λόγω των δεκαετιών εμπειρίας μας, 

έχουμε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στα προϊόντα μας που όλα τα 

συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης Purmo έχουν εγγύηση 10 

ετών (ο σωλήνας θέρμανσης PexPenta ακόμα και 30 χρόνια!). 

Ψηφιακός
θερμοστάτης χώρου

Αναλογικός
θερμοστάτης χώρου

Δέκτης
(“(Πίνακας Ελέγχου”)

Ψηφιακός 
θερμοστάτης 
χώρου με WiFi

Συλλέκτης με 
ηλεκτροθερμικούς κινητήρες

Άνετο κλίμα  
εξαιρετικά ελεγχόμενο
Unisenza: ενοποιημένοι θερμοστάτες για θέρμανση και ψύξη με ακτινοβολία
Με τον σωστό έλεγχο ενδοδαπέδιας θέρμανσης, μπορείτε να διατηρήσετε μια άνετη θερμοκρασία σε όλους τους χώρους χωρίς να σπαταλάτε 

ενέργεια. Οι καλύτεροι θερμοστάτες της αγοράς φροντίζουν γι’ αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηστικότητα και την ευκολία εγκατάστασης. Αυτό 

είναι το πιο σημαντικό επιχείρημα πίσω από τη νέα σειρά θερμοστάτη Unisenza της Purmo. Αυτή η σειρά ενσωματωμένων προϊόντων επιτρέπει τη 

διαισθητική και ακριβή θέρμανση και ψύξη με ακτινοβολία που δεν κοστίζει μια περιουσία – και, το πιο σημαντικό – δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.

Ομοιόμορφες λύσεις θερμοστάτη
Το Unisenza είναι μια ολοκληρωμένη, ενοποιημένη λύση θερμοστάτη που συνδυάζει μια μοναδική αίσθηση άνεσης και αποτελεσματικότητας με 

προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η σειρά περιλαμβάνει τρεις διαφορετικούς θερμοστάτες συν μια σειρά από κέντρα μεταγωγής και θερμικούς 

ενεργοποιητές. Όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν ένα αρθρωτό σύστημα που μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί τόσο σε 

οικιακά όσο και σε εμπορικά περιβάλλοντα.

Δεδομένου ότι η σειρά έχει δημιουργηθεί ως ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα, όλα τα εξαρτήματα 

είναι τέλεια προσαρμοσμένα μεταξύ τους. Αυτό 

όχι μόνο απλοποιεί την εγκατάσταση, αλλά και 

αυξάνει την ακρίβεια του συστήματος για να 

διευκολύνει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και να 

βελτιστοποιήσει την ενεργειακή απόδοση.

Ενδοδαπέδια θέρμανση και ψύξη
Οι τρεις θερμοστάτες προσφέρουν 

διαφορετικούς τύπους εμπειρίας χρήστη: από 

έναν απλό και οικονομικό θερμοστάτη με κουμπί 

ρύθμισης έως την ευέλικτη ρύθμιση 

θερμοκρασίας με ψηφιακό θερμοστάτη ή έλεγχο 

εφαρμογής plug-and-play για όλα τα δωμάτια με 

θερμοστάτη WiFi. Σε συνδυασμό με το κέντρο 

μεταγωγής, κάθε θερμοστάτης μπορεί να ελέγξει 

τόσο τη θέρμανση όσο και την ψύξη. Επιπλέον, 

όλες οι μονάδες συνδυάζονται μεταξύ τους. 

Ανεξάρτητα από το αν προτιμάτε να 

χρησιμοποιείτε μόνο τον θερμοστάτη με κουμπί 

ρύθμισης ή να συνδυάζετε θερμοστάτη με 

κουμπί, ψηφιακό θερμοστάτη και θερμοστάτη 

WiFi στο ίδιο σύστημα, οι θερμοστάτες θα 

λειτουργούν εξίσου με ακρίβεια και 

Η Purmo προσφέρει 10 έτη εγγύηση   
στα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης 
...και περισσότερα απο 45 έτη εμπειρίας!

αποτελεσματικότητα.

Κέντρο μεταγωγής
Στην καρδιά του συστήματος Unisenza βρίσκεται ένα κέντρο 

μεταγωγής με 10 ζώνες που επιτρέπει τη συναρμολόγηση έως και 20 

ενεργοποιητών, έτσι ώστε 10 κυκλώματα θέρμανσης να μπορούν να 

ελέγχονται εύκολα χωρίς προεκτάσεις. Μια ράγα DIN και ένας 

προκαλωδιωμένος ηλεκτρικός σύνδεσμος διευκολύνουν την 

εγκατάσταση, ενώ η έξοδος ενεργού αντλίας επιτρέπει την απευθείας 

σύνδεση της αντλίας. Επιπλέον, η λειτουργία άσκησης αντλίας 

εμποδίζει την αντλία να κολλήσει λειτουργώντας την για πέντε λεπτά 

κάθε είκοσι τέσσερις ώρες, ακόμη και όταν δεν υπάρχει ζήτηση 

θερμότητας. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία όλο το χρόνο, το 

κέντρο μεταγωγής είναι εξοπλισμένο με εισόδους και εξόδους για 

εξωτερικά σήματα, ώστε να μπορείτε εύκολα να κάνετε εναλλαγή 

μεταξύ θέρμανσης και ψύξης μέσω του θερμοστάτη δωματίου.

Μέγιστη άνεση και ενεργειακή απόδοση
Η σειρά θερμοστάτη Unisenza είναι συμβατή με όλους τους τύπους 

συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης και όλες τις γεννήτριες 

θέρμανσης/ψύξης (αντλίες θερμότητας, λέβητες κ.λπ.) που διατίθενται 

στην αγορά. Ανεξάρτητα από την πηγή θερμότητας, το σύστημα 

ελέγχου αντιδρά γρήγορα σε κάθε αλλαγή και προσαρμόζεται εύκολα 

για να εγγυηθεί αποτελεσματική θέρμανση και ψύξη.

10 χρόνια εγγύηση
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Όλα όσα επιθυμείτε 
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 αισθη-

τική αλλά και να τονίσετε σημεία του χώρου σας. Μπορείτε επίσης να επι-

λέξετε 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 χρώ-

ματα RAL, ειδών υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά μπορούν να παραδοθούν 

κατόπιν αιτήματος. 

Plan Ventil Compact σε ειδικό χρώμα 
RAL 3015 Hellrosa
(η θερμοστατική κεφαλή και ο 
εξοπλισμός σύνδεσης παρέχονται 
ξεχωριστά)

Βάλτε χρώμα στη 
ζωή σας

Το σωστό χρώμα στο σωστό μέρος 
Η υψηλή ποιότητα αποτελεί προτεραιότητα για την Purmo. Αυτό σημαί-

νει ότι κάθε θερμαντικό σώμα θέλουμε να φαίνεται αλλά και να λειτουρ-

γεί 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 κατά-

λογος περιέχει πολλές φωτογραφίες σωμάτων σε ειδικά χρώματα. Τα 

χρώματα που εμφανίζονται εδώ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ (αναζητήστε 

τον οδηγό RAL σε κατάστημα).

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

*  Οι αποχρώσεις των χρωμάτων είναι ενδεικτικές!

Jasmin 
(S0075) 

Pergamon 
(S0091) 

Natura 
(S0094) 

Bahamabeige 
(S0087) 

Anemone 
(S0084) 

Magnolia 
(S0077) 

Banana 
(S0164) 

Manhattan 
(S0088)

RAL 1004 
Golden Yellow 
(R1004)

RAL 1012 
Lemon Yellow 
(R1012)

RAL 1023 
Traffic Yellow 
(R1023)

RAL 1027 
Curry 
(R1027)

RAL 1033 
Dahlia Yellow 
(R1033)

RAL 2003 
Pastel Orange 
(R2003)

RAL 2004 
Pure Orange 
(R2004)

RAL 3000 
Flame Red 
(R3000)

RAL 3005  
Wine Red 
(R3005)

RAL 3014  
Antique Pink 
(R3014)

RAL 3015  
Light Pink 
(R3015)

RAL 4002  
Red Violet 
(R4002)

RAL 4007  
Purple Violet 
(R4007)

RAL 4008  
Signal Violet 
(R4008)

RAL 4009  
Pastel Violet
(R4009)

RAL 5001 
Green Blue 
(R5001)

RAL 5002 
Ultramarine Blue 
(R5002)

RAL 5009 
Azure Blue 
(R5009)

RAL 5014 
Pigeon Blue 
(R5014)

RAL 5015 
Sky Blue 
(R5015)

RAL 5017 
Traffic Blue 
(R5017)

RAL 5022 
Night Blue 
(R5022)

RAL 6004  
Blue Green 
(R6004)

RAL 6019  
Pastel Green 
(R6019)

RAL 6033  
Mint Turquoise 
(R6033)

RAL 6034 
Pastel Turquoise 
(R6034)

RAL 7001  
Silver Grey 
(R7001)

RAL 7013  
Braun Grey 
(R07013)

RAL 7015  
Slate Grey 
(R7015)

RAL 7016  
Anthracite Grey 
(R7016)

RAL 7021 
Black Grey 
(R7021)

RAL 7024  
Graphite Grey 
(R7024)

RAL 7030  
Stone Grey 
(R7030)

RAL 7035  
Light Grey 
(R7035)

RAL 7037  
Dusty Grey 
(R7037)

RAL 7040 
Window Grey 
(R7040)

RAL 8017 
Chocolate Brown 
(R8017)

RAL 8019  
Grey Brown 
(R8019)

RAL 9001
Creme White
(R9001)

RAL 9005 
Jet Black
(R9005)

RAL 9006  
White Aluminium 
(R9006)

RAL 9007  
Grey Aluminium 
(R9007)

RAL 9010 
Pure White 
(R9010)

 
 

RAL 040 80 05  
Caffé Latte 
(S0222) 

RAL 120 70 70  
E-Green 
(S0221)

RAL 120 80 60  
Modern green 
(S0220)

RAL 150 60 60  
Green Apple 
(S0219)

RAL 250-2 
Lemon Glow 
(S0182)

RAL 290 40 45  
Mystic Purple 
(S0185)

RAL 290 70 20  
Mauve Haze 
(S0178)

Χρώματα Purmo *
Χρώματα RAL (κλίμακα 1)*

Χρώματα RAL (κλίμακα 2)*

Χρώματα ειδών υγιεινής (κλίμακα 1)*

Ειδικά Χρώματα*

Με ανάγλυφη επιφάνεια
Με τραχεία επιφάνεια

Μεταλλικά Χρώματα*

Chrome  

Anodic Brown  
(S0147) 

Anodic Black 
(S0148) 

Anodic Natura 
(S0149) 

(S0201) 

(S0102) 

(S0104)

(S0141) 

(S0142) 

Light Grey 
(S0143) 

Brown Grey  
(S0144) 

Creme White *** 
(S0145)  

Anodic Bronze 
(S0146)

 Συνδυασμοί χρώματων ανά τύπο

Κλίμακα 1

√

√

Κλίμακα 2 Ειδικά Chrome

Panel: 

Διακοσμητικά: Kos V, Kos H, Faro V, Faro H ,Tinos V, Paros V, Narbonne, 

Delta, Delta Twin, Arran

Λουτρού: Flores

Santorini, Apia, Leros, Elato, Apolima

Evia

√

√ √

√

√√ √
√√ √

√√ √

√

Ηλεκτρικά: Elato E, Milos E

Compact, Ventil Compact, Ventil Plan, Ventil Ramo, H200, Vertical

RAL 1012 
Lemmon Yellow 
(R1012)

RAL 3015  
Light Pink 
(R3015)

RAL 4002  
Red Violet 
(R4002)

RAL 6004  
Blue Green
(R6004)

RAL 7016  
Anthracite Grey
(R7016)

RAL 7035  
Light Grey 
(R7035)

RAL 9005 
Jet Black
(R9005)

RAL 9010 
Pure White 
(R9010)

RAL 2001 
Red Orange 
(R2001)

RAL 3017  
Rose 
(R3017)

RAL 5003  
Sapphire Blue 
(R5003)

RAL 5020  
Ocean Blue 
(R5020)

RAL 5024  
Pastel Blue
(R5024)

RAL 6005  
Moss Green 
(R6005)

RAL 7005 
Mouse Grey
(R7005)

RAL 7006 
Beige Grey
(R7006)

RAL 7016 
Anthracite Greymatt 
(S0022)

RAL 7023  
Concrete Grey
(R7023)

RAL 7039 
Quartz Grey
(R7039)

RAL 7044 
Silk Grey
(R7044)

RAL 8002 
Signal Brown
(R8002)

RAL 8004 
Copper Brown
(R8004)

RAL 8015 
Chestnut Brown
(R8015)

RAL 9005 
Jet Black matt  
(S0029)

Χρώματα για σώματα λουτρού Purmo Figuresse*
Χρώματα RAL (κλίμακα 1)* Χρώματα RAL (κλίμακα 2)*

*  Οι αποχρώσεις των χρωμάτων είναι ενδεικτικές!
Εξαιρούνται τα Ellipse/ Ellipse E και Impulse/ Impulse E τα οποία διατίθενται μόνο σε RAL 9016 matt, RAL 9005 matt και RAL 7016 matt.
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Flores E 
σελίδα 66

Delta Laserline 
σελίδα 34

Narbonne V 
σελίδα 29

Flores 
σελίδα 45

Evia 
σελίδα 44

Santorini M/CM 
σελίδα 46

Apia 
σελίδα 47

Apolima 
σελίδα 42

Elato
σελίδα 43

Delta E H 
σελίδα 60

Kos H 
σελίδα 22

Faro H 
σελίδα 24

Delta Column Bench  
σελίδα 36

Narbonne V 
σελίδα 29

Faro V 
σελίδα 25

Faro H 
σελίδα 24

Compact 
σελίδα 14

Vertical 
σελίδα 17

Ramo Ventil 
Compact 
σελίδα 10

Plan Ventil Com-
pact M Flex 

σελίδα 12

Delta Laserline 
σελίδα 34

Narbonne V 
σελίδα 29

Kos V 
σελίδα 23

Delta Bar 
σελίδα 37

Milos E 
σελίδα 65

Delta Laserline 
σελίδα 34

Delta E V 
σελίδα 61

Delta E V 
σελίδα 61

Delta E V 
σελίδα 61

Tinos  
σελίδα 26

Paros  
σελίδα 27

Tinos / Paros 
σελίδα 26/27

Κάντε τη σωστή
επιλογή

Υπ
νο

δω
μά

τι
ο

Μ
πά

νι
ο

Κα
θι

στ
ικ

ό

Η Purmo είναι προμηθευτής θερ-

μαντικών σωμάτων και συστημά-

των μεταφοράς θερμότητας. Η σειρά 

των προϊόντων είναι τεράστια παρέ-

χοντας έτσι λύσεις για οποιοδήπο-

τε χώρο. Μερικές φορές η αισθητι-

κή σας καθοδηγεί στην επιλογή σας, 

μερικές φορές πιο πρακτικοί λόγοι. 

μπορούν να είναι καθοριστικοί παρά-

γοντες. Ένα πράγμα που δεν πρέπει 

ποτέ να ξεχάσετε - η θερμική απόδο-

ση να είναι ο αποφασιστικός παράγο-

ντας. Πόσο μεγάλο είναι το δωμάτιο; 

Χρειάζεται να το θερμάνετε γρήγορα 

ή πιο ομοιόμορφα; Πρέπει να εξετα-

στούν ορισμένα προβλήματα όπως 

π.χ. αλλεργίες; Ένα άλλο κρίσιμο 

σημείο είναι ο εξοπλισμός του ίδιου 

του δωματίου. Μπάνια και κουζίνες, 

για αράδειγμα, έχουν υψηλότερη 

υγρασία - και είναι ταυτόχρονα, χώ-

ροι όπου πρέπει να στεγνώνετε κα-

θημερινά τα ρούχα σας. Έτσι, για να 

είστε ικανοποιημένοι πολλά χρόνια 

με τις λύσεις της Purmo, έχουμε τα 

πιο δημοφιλή μοντέλα θερμαντικών 

σωμάτων με τυπικά παραδείγματα 

εφαρμογής σε αυτήν την επισκόπη-

ση. Φυσικά, μπορείτε πάντα να επι-

κοινωνήσετε με τον τεχνικό της θέρ-

μανσης για λεπτομέρειες.

Ρωτήστε για πληροφορίες

Compact 
σελίδα 14

Vertical 
σελίδα 17

Ramo Ventil 
Compact 
σελίδα 10

Plan Ventil 
Compact 
σελίδα 12

Kos H 
σελίδα 22

Faro H 
σελίδα 24

Narbonne V 
σελίδα 29

Tinos / Paros 
σελίδα 26/27

Compact 
σελίδα 14

Vertical 
σελίδα 17

Ramo Ventil 
Compact 
σελίδα 10

Plan Ventil Com-
pact M Flex 

σελίδα 12

Delta E H 
σελίδα 60

Delta Laserline 
σελίδα 34

Kos H 
σελίδα 22

Faro V 
σελίδα 25

Faro H 
σελίδα 24

Narbonne V 
σελίδα 29

Tinos / Paros 
σελίδα 26/27 

Compact 
σελίδα 14

Vertical 
σελίδα 17
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THERMOVENT HELLAS A.E.
Κ. Μεταξά 5
17455, Άλιμος
Tηλ. κέντρο: +30 210 9887400
info@thermovent.gr

www.thermovent.gr

Αυτό το φυλλάδιο δημιουργήθηκε με τη μεγαλύτερη προσοχή.  Κανένα μέρος αυτού του 
φυλλαδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Ομίλου 
Purmo.  Ο Όμιλος Purmo δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή για 
τιςσυνέπειες της χρήσης ή της κατάχρησης των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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