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ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΓΙΑ ΕΣΑΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 1Ο ΕΤΩΝ 

Επειδή έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στα θερμαντικά μας 

σώματα, είμαστε μεταξύ των ελάχιστων κατασκευαστών που 

παρέχουμε γραπτή δεκαετή εγγύηση για πιθανές αστοχίες. 

Πιθανώς να μην τη χρειαστείτε ποτέ, αλλά για εμάς είναι σημα-

ντικό ότι την έχετε. 

ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ Γ ΙΑ ΕΣΑΣ 

Θέλουμε να σας δώσουμε το καλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι σας 

παρέχουμε την καλύτερη θερμική απόδοση, σε συνδυασμό με 

τον καλύτερο σχεδιασμό. Επιλέγουμε και εγκρίνουμε την ποιό-

τητα των υλικών μέσα από μια διαδικασία πολυετούς μελέτης 

και έρευνας. Το αποτέλεσμα είναι ένα θερμαντικό σώμα με 

υψηλή θερμαντική απόδοση. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Γνωρίζετε όσο και εμείς ότι η θερμική απόδοση δεν είναι από 

μόνη της αρκετή. Εμείς στην pURmo, απαιτούμε η απόδοση 

θερμότητας να συνοδεύεται από άριστο φινίρισμα και κομψή 

εμφάνιση. 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ

Δοκιμάζουμε στο εργοστάσιό μας κάθε θερμαντικό σώμα υπό 

συνθήκες που υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές που θα υφίστα-

νται στο σπίτι σας, για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα παρου-

σιαστούν διαρροές. Όταν παραδίδονται, εγγυόμαστε ότι θα 

αντέξουν την πίεση. 
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ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΕΜΠΝΕΥΣΗ

plan Ventil compact anoDic 
bRonZe (0320)

Delta laseRline  
Ral 9016 

anDRos cH  
(cHRome=stanDaRD)
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ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΜΠΝΕΥΣΗ



FaRo H  
Ral 9016

paRos  
blacK textUReD (9305)

Θέλετε το σπίτι σας να είναι το προσωπικό σας αριστούργημα, μια έκθεση του 

γούστου σας, με κάθε τοίχο και πάτωμα να αντικατοπτρίζει το ποιοι είστε. Έτσι 

οι επιλογές σας είναι προσεκτικές, εξετασμένες, σωστές. Παίρνετε τον χρόνο 

σας πριν προσθέσετε το οτιδήποτε στον περίγυρό σας, όπως ακριβώς θα 

έπρεπε να είναι. Για παράδειγμα, η επιλογή του θερμαντικού σώματος. Είστε 

από αυτούς που βλέπουν την πηγή θερμότητας ως κάτι που θα πρέπει να 

θαυμαστεί και να γιορταστεί? Ένα αντικείμενο συζήτησης ίσως, σε τολμηρές 

καμπύλες εκτεινόμενες εγκαρσίως ενός τοίχου όπως ένας καμβάς άνεσης? Η 

προτιμάτε ίσως ένα πιο φίνο και εκλεπτυσμένο στοιχείο, που να εκπέμπει 

διακριτικά τη θερμότητα κάτω από το παράθυρο με την αγαπημένη σας θέα.

Είτε βλέπετε τον εαυτό σας ως πρωτοποριακό είτε παραδοσιακό, 

αναγεννησιακό ή νεωτεριστή, ή ίσως μια μίξη μιας τελείως νέας περιγραφής, 

υπάρχει πάντα μια εμπνευσμένη επιλογή για το σπίτι σας. Τα θερμαντικά 

σώματα purmo είναι τόσο ζωηρά όσο τα θέλετε να είναι, τόσο τολμηρά όσο 

χρειάζεται η φαντασία σας και όσο τέλεια συνδυασμένα με το εσωτερικό σας 

που θα μπορούσατε ποτέ να βρείτε. 

Εμπνευστείτε από τη ζεστασιά – φανταστείτε το σπίτι σας με purmo.

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΖΕΣΤΑΣΙΑ
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ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚ0Σ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Τα θερμαντικό σώματα pURmo panel παρουσιάζουν την τέλεια σύνθεση 
υψηλής τεχνολογίας, λειτουργικότητας και ελκυστικού σχεδιασμού. Πιστεύου-
με ότι ένα θερμαντικό σώμα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι του σπιτιού 
σας ώστε σε κάθε περίπτωση να αξίζει την επιλογή σας. Πιστεύουμε ότι πρέπει 
να προσφέρουμε περισσότερο. Σε όλη τη σειρά θερμαντικών σωμάτων panel 
από τα κλασσικά σχέδια μέχρι τα σύγχρονα επίπεδης πρόσοψης, κάθε θερμα-
ντικό σώμα pURmo panel έχει την αίσθηση υπεροχής.

ME Ή ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
Επιλέγοντας ένα όμορφο θερμαντικό σώμα, θα επιθυμούσατε να το παρουσιά-
σετε όσο το δυνατόν πιο τέλεια. Για αυτό προσφέρουμε διαφορετικούς τύπους 
σύνδεσης:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ
- Αυτή η κλασική επιλογή αφήνει τις σωληνώσεις ορατές. Τα θερμαντικά σώμα-
τα αυτού του τύπου είναι ιδανικά για αντικαταστάσεις παλαιών θερμαντικών 
σωμάτων. 
- Είναι εύκολο να βρεθεί ένας τύπος που θα ταιριάξει τέλεια στο χώρο σας 
χωρίς την ανάγκη σημαντικών επεμβάσεων. 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝ0Υ ΒΡΟΓΧ0Υ
- Για εκείνους που επιθυμούν να κρύψουν τις σωληνώσεις, η σειρά compact 
Ventil ενσωματώνει το βρόγχο βαλβίδας στο θερμαντικό σώμα. Αυτό σημαί-
νει ότι οι σωλήνες διέρχονται μέσα από το θερμαντικό σώμα, δημιουργώντας 
μια απολύτως λιτή όψη. 

H ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ PURMO ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ 
- Προσεκτικό φινίρισμα σε όλο το σώμα. Η λεία επιφάνεια δεν παρεμποδίζεται 
από τα πλευρικά καλύμματα ή το σχαράκι.
- Απολύτως επίπεδη και λεία επιφάνεια.
- Ανθεκτικό στις εκδορές χρώμα.
- Οι επιλογές σύνδεσης σας επιτρέπουν να κρύψετε όλους τους σωλήνες.
- Ευρεία επιλογή διαστάσεων ώστε να ταιριάζει στον χώρο σας. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
ΤΩΝ panel 
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cOMPAct  
Ένα γνήσιο κλασικό, 
υψηλής ποιότητας.

Ο τύπος compact είναι ένα κλασικό θερμαντικό σώμα panel, 

κατασκευασμένο να ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτή-

σεις ποιότητας και αποδοτικότητας. Ενώ όλες οι σωληνώσεις 

είναι ορατές με τον παραδοσιακό τρόπο, το κομψό σχαράκι και 

τα πλαϊνά καλύμματα προσδίδουν στο θερμαντικό σώμα μια 

ευχάριστη, διακριτική παρουσία. Διατίθεται ένα πλούσιο τυπο-

ποιημένο πρόγραμμα επιλογών, συνδυάζοντας τύπους και δια-

στάσεις. 

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, υπόλοιπα χρώματα Ral 
κατόπιν παραγγελίας

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

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ 
10, 11, 21s, 20, 22,  
30, 33
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VENtiL cOMPAct   
Κλασική επιλογή.  
Χωρίς σωληνώσεις.

Το θερμαντικό σώμα compact Ventil είναι διαθέσιμο σε διάφο-

ρες ξεχωριστές εκδόσεις, που σας επιτρέπουν να εγκαταστήσετε 

το κατάλληλο θερμαντικό σώμα στον χώρο σας. Το compact 

Ventil είναι μια παραλλαγή του κλασσικού compact μοντέλου. Η 

ειδικά σχεδιασμένη εμπρόσθια όψη του καλύπτει τα συστήματα 

σωληνώσεων και συνδέσεων δημιουργώντας ένα όμορφο και λιτό 

προφίλ.

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, υπόλοιπα 
χρώματα Ral κατόπιν 
παραγγελίας

Ventil compact ΥΨΟΣ
200, 300, 400, 500, 
600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

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

*  διαθέσιμο μόνο σε ύψη  
200 και 300 mm
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PLAN VENtiL cOMPAct 
Επίπεδη πρόσοψη.  
Χωρίς σωληνώσεις.

Το θερμαντικό σώμα plan διακρίνεται από την απαλή επίπεδη εμπρόσθια όψη του, η οποία 

του προσδίδει ένα διακριτικό και κομψό στυλ. Το plan ήταν ένα από τα πρώτα θερμαντικά 

σώματα που απέδειξαν ότι είναι δυνατόν να θερμαίνονται επαρκώς οι χώροι χωρίς συμβιβα-

σμούς στην εμφάνιση. Διατίθεται σε πολλά μεγέθη επιλογών για να καλύψει όλους τους χώ-

ρους μιας κατοικίας. 

plan Ventil compact 

ΥΨΟΣ
200, 300, 400, 500,  
600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

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

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, υπόλοιπα 
χρώματα Ral κατόπιν 
παραγγελίας

*  διαθέσιμο μόνο σε ύψη 200 
και 300 mm
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RAMO VENtiL cOMPAct  
Διακριτική επίπεδη πρόσοψη 
με διαχωριστικό οριζόντιο 
περίγραμμα. Κρυφή σύνδεση. 
Η επίπεδη λεία πρόσοψη με τις οριζόντιες γραμμώσεις αναβαθμίζουν το compact 

Ventil σε ένα τέλειο μοντέρνο κομψό σώμα  panel. Το Ramo, με την αισθητική εμφάνι-

ση και με τα πλεονεκτήματα της κρυφής εσωτερικής σύνδεσης μαζί με την ενσωματω-

μένη θερμοστατική βαλβίδα,  ταιριάζει απόλυτα στην αρχιτεκτονική του κάθε χώρου. 

Η διακριτική πρόσοψη του Ramo με τις διαχωριστικές γραμμές συνδυάζεται αρμονι-

κά με τα λεία πλευρικά καλύμματα και το διακοσμητικό σχαράκι στο πάνω μέρος. 

Ramo Ventil compact

ΥΨΟΣ
200, 300, 400, 500, 600,  
900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 2000 mm

ΤΥΠΟΣ
11, 21s, 22, 33, 44*

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, υπόλοιπα 
χρώματα Ral κατόπιν 
παραγγελίας

*  διαθέσιμο μόνο σε ύψη 200 και 
300 mm 
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H 200
Χαμηλά οριζόντια  
θερμαντικά σώματα panel 
για ειδικές εφαρμογές

Τα ιδιαίτερα χαμηλού ύψους σώματα Η200 αντικαθιστούν εν 

μέρει τους παραδοσιακούς κονβέκτορες με αισθητά 

χαμηλότερο κόστος. Διατίθενται σε κλασικές ή επίπεδες όψεις, 

με ενσωματωμένο βρόγχο. Παραδίδονται σε τύπους 21, 22, 33 

και 44 και τοποθετούνται σε τοίχο ή δάπεδο (τύπος 44 

τοποθέτηση μόνο σε δάπεδο). 

Ramo Ventil compact
plan Ventil compact
Ventil compact

ΥΨΟΣ
200 mm

ΜΗΚΟΣ
600 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ 
22, 33, 44 

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, 
υπόλοιπα χρώματα Ral 
κατόπιν παραγγελίας
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VERticAL 
Κάθετα θερμαντικά σώματα 
panel για περιορισμένους 
χώρους. 

Τα VeRtical θερμαντικά σώματα σας δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιή-

σετε και τον ελάχιστο ελεύθερο χώρο στον τοίχο σας, ώστε να επιτύχετε το 

καλύτερο δυνατό επίπεδο άνεσης και θέρμανσης. Διαθέσιμο σε μήκη από 

300mm και ύψη έως 2100mm τα κάθετα θερμαντικά σώματα VeRtical σας 

καλούν να ξεπεράσετε κάθε οριζόντιο περιορισμό. 

VeRtical

ΥΨΟΣ
1500, 1800, 1950, 2100, 
2300 mm

ΜΗΚΟΣ
300, 450, 600, 750 mm

ΤΥΠΟΣ 
10, 20, 21, 22 

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, 
υπόλοιπα χρώματα Ral 
κατόπιν παραγγελίας

ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
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OPtiMO
Ειδικοί θερμαντικοί κονβέκτορες με 
ανεμιστήρα για κουζίνες

Οι θερμαντικοί κονβέκτορες pURmo slK προσφέρουν υπέροχες λύσεις θέρμανσης και άνεσης σε όλες 

τις κουζίνες χωρίς συμβιβασμούς ή δεσμεύσεις χώρου. 

•	  Σχεδιάστε την κουζίνα σας με ελευθερία και άνεση χωρίς θερμαντικά σώματα 

•	  Ευπροσάρμοστος εντοιχισμένος σε ντουλάπες, εύκολη τοποθέτηση και απλή εγκατάσταση. 

•	  Ειδικός σχεδιασμός κονβέκτορα με ανακυκλοφορία αέρα δύο ταχυτήτων για θέρμανση κουζίνας 

χωρίς περιορισμούς.

•	  Για εγκατάσταση σε δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης.

optimo

ΥΨΟΣ
101 mm

ΜΗΚΟΣ
496 mm (optimo 500)
550 mm (optimo 600)
603 mm (optimo 800) 

ΧΡΩΜΑ
white, black, chrome, 
steel
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cLEVER DESiGN

FaRo V  
bRown gRey  (9407)
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Νέα κατοικία? Ανακαίνιση? Οι νέες ιδέες είναι όπου και αν κοιτάξεις, εμπνέοντάς 

σε με σχήματα και μεγέθη, μορφή και χρώμα, μήκος και υφή, οπουδήποτε. Αν 

αισθάνεσαι έτσι ακριβώς τώρα, τότε ίσως καταλάβεις πώς είναι να είσαι ένας 

από τους σχεδιαστές προϊόντων στην purmo. Σχηματίζουν μια επίλεκτη ομάδα 

από έμπειρους επαγγελματίες σχεδιαστές, επιλεγμένοι για τις ικανότητες, 

καινοτομίες και όραμά τους. Ο ρόλος τους? Να καθορίσουν τον ηγετικό ρόλο 

στο σχεδιασμό θερμαντικών σωμάτων, ώστε τα προϊόντα μας να πληρούν τα 

υψηλότερα πρότυπα εσωτερικού σχεδιασμού – τα δικά σας πρότυπα. 

Καμπύλες, επίπεδες επιφάνειες,  προσόψεις, γωνίες, υφές, χρώματα και μεγέθη: 

αυτές είναι κάποιες παράμετροι που πιθανώς να είναι στην λίστα σας τις 

εβδομάδες και μήνες που χρειάζονται για να δημιουργήσετε το ιδανικό 

εσωτερικό χώρο. Αν είναι έτσι, σκεφτείτε μια στιγμή την ομάδα σχεδιασμού μας: 

έχουν εφαρμόσει την ίδια λίστα παραμέτρων για τον σχεδιασμό σωμάτων από 

τότε που άρχισαν να εργάζονται στην purmo. Έχουν αφιερώσει ολόκληρη την 

επαγγελματική ζωή τους στο να συνδυάσουν μορφές και να αναθεωρήσουν 

σχήματα που προσδίδουν θερμότητα στο σπίτι, αποδοτικά και όμορφα. Στην 

πραγματικότητα, μερικοί από την ομάδα έχουν χαρακτηρίσει τη δουλειά τους 

ως δημιουργία „λεπτών γλυπτών εσωτερικού χώρου“. Οπότε αν δεν έχετε ακόμη 

αποφασίσει για κάποιο έργο τέχνης για το σπίτι σας, έχουν αυτοί μερικές ιδέες. 

Εκατοντάδες, για την ακρίβεια. 

ΑΝΑΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΤΟ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Τα διακοσμητικά θερμαντικά σώματα μπορούν να προσθέσουν πραγματικό 

χαρακτήρα στο σπίτι σας. Είτε επιλέγοντας μια τελείως διαφορετική 

διακόσμηση είτε αναζητώντας τρόπους να συμπληρώσετε και να αναδείξετε το 

υπάρχον στυλ, βασιστείτε στα σώματα purmo να σας βοηθήσουν να φτάσεετε 

στο επόμενο επίπεδο. 

Τολμηρά και κομψά, τοποθετημένα σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο, σε 

γυαλιστερό μεταλλικό ή σε μαύρο μεταλλικό ματ, με καμπύλες ή γωνίες… 

Υπάρχουν τόσες επιλογές για να σας ικανοποιήσουν. Ενταχθείτε στον ολοένα 

αυξανόμενο αριθμό απαιτητικών και ικανοποιημένων πελατών, 

απολαμβάνοντας ένα νέο τρόπο εκτίμησης της ζεστασιάς – με ένα σύστημα 

θερμαντικών σωμάτων που ξεχωρίζει με το στυλ του. 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ  
ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΣΤΥΛ
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kOS H 
Λεπτή κομψότητα. 

Η σειρά Kos είναι επίσης διαθέσιμη και σε οριζόντια 

θερμαντικά σώματα. Όλα τα Kos είναι από τα ομορφό-

τερα 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
Ral 9016 Λευκο, υπόλοιπα χρώματα Ral 
κατόπιν παραγγελίας

Kos H ΥΨΟΣ
420, 620, 770, 920 mm

ΜΗΚΟΣ
470 - 1970 mm

ΤΥΠΟΣ 
20, 21, 22, 33
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Kos H
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ 
ΣΩΜΑΤΑ



kOS V 
Ψηλό. Λείο. 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 υπέροχες γραμμές. 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 και FaRo 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

ΜΗΚΟΣ
320, 470, 620, 770 mm

ΤΥΠΟΣ 
21, 22

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, υπόλοιπα 
χρώματα Ral και ειδικά 
μεταλλικά κατόπιν 
παραγγελίας, επίσης 
διαθέσιμο σε inox-RVs

* Μήκη 320, 470 και 620 mm 
μόνο

 
ligHt gRey  (9406)
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Kos V
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ 

ΣΩΜΑΤΑ



fARO H  
Καθαρές  γραμμές. Κυρτές 
πλευρές.

Για εκείνους που επιθυμούν να επιλέξουν τις καθαρές 

γραμμές της σειράς FaRo με ένα πιο συμβατικό τρόπο, αυ-

τά τα οριζόντια θερμαντικά σώματα είναι η ιδανική πρότα-

ση. Έχοντας τον ίδιο σχεδιασμό πρόσοψης και διάτρητα 

πλευρικά καλύμματα, δημιουργούν μια διακριτική παρου-

σία αλλά ταυτόχρονα παρέχουν και υψηλή απόδοση θερ-

μότητας. Τοποθετημένο σε ειδικά μη ορατά στηρίγματα, τα 

οποία περιλαμβάνονται στην συσκευασία, το FaRo Η απο-

τελεί μια εξαιρετική επιλογή. 

FaRo H

ΥΨΟΣ
420, 620, 770, 920 mm

ΜΗΚΟΣ
470 - 1970 mm

ΤΥΠΟΣ 
20, 21, 22, 33

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, 
υπόλοιπα χρώματα Ral 
κατόπιν παραγγελίας

| 24

FaRo H
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ 
ΣΩΜΑΤΑ



fARO V 
Εξαιρετικός σχεδιασμός. 
Υπερήφανο ανάστημα.

Αυτό το κάθετο θερμαντικό σώμα δεν «φοβάται να σταθεί στο ύψος 

του». Ο σχεδιασμός της πρόσοψης αναδεικνύει τις κάθετες γραμμές ενώ 

τα κυρτά πλευρικά καλύμματα δίνουν μια λεία και καλαίσθητη εμφάνιση 

από όλες τις γωνίες. Ο σχεδιασμός όχι μόνο δημιουργεί μια αίσθηση του 

ύψους, αλλά ταυτόχρονα το καθιστά μια ισχυρή πηγή θερμότητας εκεί 

όπου ο τοίχος είναι περιορισμένος. 

FaRo V

ΥΨΟΣ
1500*, 1800, 1950,  
2100 mm

ΜΗΚΟΣ
320, 470, 620, 770 mm

ΤΥΠΟΣ 
21, 22

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, υπόλοιπα 
χρώματα Ral και ειδικά 
μεταλλικά κατόπιν 
παραγγελίας, επίσης 
διαθέσιμο σε inox-RVs

* Μήκη 320, 470 και 620 mm 
μόνο

bRown gRey  (9407)
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FaRo V
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ 

ΣΩΜΑΤΑ



tiNOS  
Μια ισχυρή 
προσωπικότητα. 

Μια μοναδική αισθητική στην επιλογή κάθετου 

θερμαντικού σώματος με έμφαση στο ορθογώνιο 

σχήμα. Με καθαρές λείες επιφάνειες και με έντο-

νες ακμές χωρίς ορατούς αρμούς ή ραφές. 

Ταιριάζουν ιδανικά για όλους τους χώρους, προ-

σφέροντας μικρό πάχος, αφού η συνολική από-

στασή από το τοίχο είναι μόλις 83mm.

tinos

ΥΨΟΣ
1800*, 1950, 2100** mm

ΜΗΚΟΣ
325, 475, 625, 775 mm

ΤΥΠΟΣ
11, 21

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, υπόλοιπα 
χρώματα Ral και ειδικά μεταλλικά 
κατόπιν παραγγελίας, επίσης 
διαθέσιμο σε inox-RVs

* Μήκη 325, 477 και 625 mm μόνο
** Μήκη 625 και 775 mm μόνοmetal gRey  (0102)
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tinos
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ 
ΣΩΜΑΤΑ



PAROS 
Διάχυτη απαλή 
κομψότητα.

Με τις καθαρές γραμμές και τις απαλές καμπύλες πλευρές τα 

paRos V προφέρουν το διακοσμητικό στυλ με την διάχυτη αρ-

μονία σε οποιοδήποτε δωμάτιο. Όπως και με το tinos V, η 

απόσταση από τον τοίχο έως το άκρο του σώματος είναι μόνο 

83mm. Το μικρό πάχος και ο αισθητικός σχεδιασμός του σώ-

ματος το καθιστούν ιδανική κάθετη επιλογή για κάθε τοίχο - 

στο σαλόνι, στην κουζίνα και στο μπάνιο.

paRos

ΥΨΟΣ
1800*, 1950, 2100** mm

ΜΗΚΟΣ
Τύπος 11: 380, 530, 680, 
830 mm
Τύπος 21: 405, 555, 705, 
855 mm

ΤΥΠΟΣ 
11, 21

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, υπόλοιπα 
χρώματα Ral και ειδικά μεταλλικά 
κατόπιν παραγγελίας

* Μήκη 380, 530 και 680 mm 
(Τύπος 11) καθώς και 405, 555 και 
705 mm (Τύπος 21) μόνο
** Μήκη 680 και 830 mm (Τύπος 
11) καθώς και 705 και 855 mm 
(Τύπος 21) μόνο
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paRos
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ 

ΣΩΜΑΤΑ



NARbONNE 
Κονβέκτορες, μια νέα γενιά 
θερμαντικών σωμάτων. 
Υπέροχη οριζόντια επιλογή. 

Μια ελκυστική και συμπαγής σχεδίαση θερμαντικών σωμάτων με 

χαμηλό ύψος για οριζόντια τοποθέτηση. Όταν απαιτείς τη μέγιστη 

θερμότητα αλλά διαθέτεις περιορισμένο χώρο ο κονβέκτορας 

ΝΑRΒΟΝΝΕ είναι η απόλυτη λύση. Ένας κονβέκτορας με εξαιρετική 

εμφάνιση, κομψότητα και λιτές γραμμές προσφέρεται για μέγιστη 

θερμική άνεση δημιουργώντας ένα ευχάριστο και ζεστό περιβάλ-

λον. Ιδανική λύσή για χρήση σε χώρους με τζαμαρίες. 

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

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, υπόλοιπα 
χρώματα Ral και ειδικά μεταλλικά 
κατόπιν παραγγελίας

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

ΜΗΚΟΣ
500 - 4000 mm

ΤΥΠΟΣ 
11, 22, 23, 34, 35, 46,
47, 58
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naRbonne
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ 
ΣΩΜΑΤΑ



naRbonne V

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

ΜΗΚΟΣ
142 - 1510 mm
(κάθε στοιχείο έχει μήκος 
72 mm)

ΤΥΠΟΣ 
10, 11, 20, 21

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, υπόλοιπα 
χρώματα Ral και ειδικά 
μεταλλικά κατόπιν 
παραγγελίας
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naRbonne V
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ 

ΣΩΜΑΤΑ
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Καμία συλλογή θερμαντικών σωμάτων δεν είναι πλήρης χωρίς τα κλασσικά 

σωληνωτά και η purmo είναι υπερήφανη να κρατάει ζωντανή την παράδοση, με 

τρεις τύπους που κοιτάνε πίσω στην ιστορία πριν από την σύγχρονη ζωή. 

Ορμόμενοι από αυτή τη σύγχρονη προοπτική προσφέρουμε την γκάμα 

σωληνωτών σωμάτων Delta. Το κάθε ένα κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας μια 

μοναδική διαδικασία συγκόλλησης με laser που πρακτικά εξαλείφει τις ορατές 

ραφές που υπάρχουν με τον συμβατικό σχεδιασμό. Το αποτέλεσμα, ένα καθαρό 

λείο φινίρισμα που ενισχύει σημαντικά την αισθητική δύναμη του Delta.

Επομένως, είτε ανακαινίζετε μια παλαιότερη ιδιοκτησία και επιθυμείτε να 

παραμείνετε πιστοί στα αρχικά χαρακτηριστικά, ή θέλετε να προσθέσετε ορισμένα 

«ρετρό» στοιχεία στην μοντέρνα διακόσμηση σας, η γκάμα της Delta είναι για σας. 

Επιλέξτε το χρώμα, το μέγεθος και το μήκος, είτε σε κάθετη ή οριζόντια 

κατεύθυνση. Και απολαύστε την άνεση της σύγχρονης ζεστασιάς με την αισθητική 

της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΣΩΜΑΤΑ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΕ 
ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΦΗ
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DELtA LASERLiNE  
Συγκόλληση με laser για 
λεία εμφάνιση και υψηλή 
ποιότητα.

Η σειρά Delta laseRline κατασκευάζεται με την πιο σύγχρονη και εξελιγμένη τε-

χνολογία. 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 σχή-

ματος D στήλες, που δίνουν στο Delta laseRline την ονομασία του, δεν επιδιώ-

κουν 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 οριζό-

ντιο, και στον χρωματισμό της επιλογής σας. Είναι ιδανικό τόσο για ανακαινίσεις 

όσο και για νέα κτίρια και διατίθεται σε 28 διαφορετικό ύψη μεταξύ 300mm έως 

3000mm. 

Delta laseRline

ΥΨΟΣ
155 - 3000 mm.

ΜΗΚΟΣ
Απεριόριστο
(50 mm x αριθμό 
στοιχείων)

ΤΥΠΟΣ 
2, 3, 4, 5 ή 6 στήλες

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, 
υπόλοιπα χρώματα Ral 
και ειδικά μεταλλικά 
κατόπιν παραγγελίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ΤΟΜΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ D ΤΩΝ 
Delta laseline
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Delta  laseRline
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ 

ΣΩΜΑΤΑ



DELtA twiN M 
Το ασυναγώνιστο δίδυμο 
για το λουτρό και την 
κουζίνα. 

Τα Delta twin αποδίδουν άμεση θερμότητα στα δωμάτια που τη 

χρειάζεστε περισσότερο, όπως το λουτρό και η κουζίνα. Η μεγάλη 

επιφάνεια έχει υψηλή και άμεση θερμική απόδοση! Αυτό σας επι-

τρέπει να κρεμάτε τις πετσέτες σας στο Delta twin χωρίς να μειώ-

νετε την απόδοση του. Η ρυθμιζόμενη πετσετοκρεμάστρα περιλαμ-

βάνεται στην συσκευασία και τα πρότυπα υγιεινής είναι τόσο υψη-

λά όσο και στα καθιερωμένα μοντέλα laseRline. 

Delta twin m ΥΨΟΣ
1000, 1200, 1500, 1800, 
2000

ΜΗΚΟΣ
500 , 600 mm

ΤΥΠΟΣ 
2 στήλες

ΧΡΩΜΑ 
Ral 9016 Λευκο, 
υπόλοιπα χρώματα Ral 
και ειδικά μεταλλικά 
κατόπιν παραγγελίας
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Delta twin m
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ 
ΣΩΜΑΤΑ
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Το λουτρό είναι ο πιο σημαντικός χώρος στο σπίτι για να διατηρηθεί ζεστός, 

εκεί όπου κάνουμε ντους και προετοιμαζόμαστε για την μέρα μπροστά μας. 

Είναι επίσης ένας χώρος χαλάρωσης, με ένα καλό μούλιασμα στην μπανιέρα 

μετά από μια δύσκολη μέρα στην δουλειά. Γενικά, είναι ένας χώρος όπου η 

άνεση είναι απολύτως απαραίτητη. Επομένως η επιλογή του θερμαντικού 

σώματος για τον ουσιώδη αυτό χώρο είναι μια σημαντική απόφαση. 

Το θερμαντικό σώμα λουτρού θα πρέπει φυσικά να συμπληρώνει την 

διακόσμηση του λουτρού. 

Μπορεί επίσης να αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο από μόνο του, μια πηγή 

για πολυτελώς ζεστές πετσέτες και μια δήλωση του μοναδικού σας γούστου. 

Στις επόμενες σελίδες είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε την τέλεια αντανάκλαση 

του στυλ σας και τα ιδανικά θερμαντικά σώματα για το σπίτι σας. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΕΣΗ
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FinisH metal gRey (0102)
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ELAtO 
Αριστερή ή δεξιά τοποθέτηση.  
Δική σας επιλογή.
Η σειρά elato προσφέρει ένα ασύμμετρο ευάερο στυλ με γραμμικό 

σχεδιασμό, που επιτρέπει μια εύκολη και καθημερινή τάξη στις πολλές 

πετσέτες του μπάνιου ή της κουζίνας σας. Παρέχεται δυνατότητα 

επιλογής διεύθυνσης και σύνδεσης από αριστερά ή δεξιά, με απλή 

περιστροφή κατά την εγκατάσταση. 

elato ΥΨΟΣ
800, 1100, 1400,  
1700 mm

ΜΗΚΟΣ
450, 600 mm

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, 
υπόλοιπα χρώματα Ral 
κατόπιν παραγγελίας
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elato
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

ΛΟΥΤΡΟΥ



 
metal alU (s0201)
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apolima
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
ΛΟΥΤΡΟΥ



APOLiMA 

Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Δίδυμες κεντρικές σωληνώσεις υποστηρίζουν ένα εντυπωσιακό κατακόρυφο σχεδιασμό σε 

αυτό το ελκυστικό θερμαντικό σώμα λουτρού. Καινοτόμο και πρακτικό ταυτόχρονα, οι 

οριζόντιες επίπεδες σωληνώσεις του apolima καμπυλώνουν προς τα πίσω ελαφρά και 

ομοιογενή. Ιδανικό για σύγχρονα λουτρά, η ελκυστική σχεδίαση παρέχει επίσης άφθονο χώρο 

για πετσέτες. 

apolima ΥΨΟΣ
800, 1100, 1400,  
1700 mm

ΜΗΚΟΣ
650, 800 mm 

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, 
υπόλοιπα χρώματα Ral 
κατόπιν παραγγελίας
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EViA  – ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΞΗ

Το θερμαντικό σώμα λουτρού evia προσφέρει άνετη ζεστασιά στο μπάνιο. Ο 

συνδυασμός θερμαντικού σώματος λουτρού με επίπεδο θερμαντικό σώμα είναι 

πρακτικό και φαίνεται όμορφο. Ειδικά χαρακτηριστικά είναι τα προαιρετικά στοιχεία 

που περιστρέφονται προς τα έξω όταν χρειαστεί να κρεμαστούν εύκολα οι πετσέτες. 

Το μπάνιο είναι ένα μέρος οικειότητας και άνεσης. Μετά το μπάνιο ή το ντους δεν 

αρκεί να είναι ζεστός μόνο ο χώρος, θέλει επίσης και ο άνθρωπος την αίσθηση της 

ζεστασιάς στο δέρμα. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: Με μια προθερμασμένη 

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

ΜΗΚΟΣ
600 mm

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, υπόλοιπα 
χρώματα Ral κατόπιν 
παραγγελίας

Προαιρετικό στοιχείο που 
περιστρέφεται προς τα 
έξω για κρέμασμα 
πετσέτας. Η μικρή evia 
προσφέρει δύο στοιχεία, 
η μεγάλη evia έχει τρία 
στοιχεία. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ metal blacK 
(s0104) Kai metal alU 
(s0201)
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eVia
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
ΛΟΥΤΡΟΥ



FloRes

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500, 
1800 mm

ΜΗΚΟΣ
450, 500, 600, 750 mm

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, υπόλοιπα 
χρώματα Ral κατόπιν 
παραγγελίας

fLORES | c  
Κλασικό ή μοντέρνο και 
όχι μόνο για το μπάνιο.
Ένα θαυμάσιο κλασικό σχέδιο με αρμονική κομψότητα που 

προσφέρεται ιδανικά για κάθε μπάνιο. Είναι διαθέσιμο σε 

δύο τύπους, FloRes με οριζόντιες ευθύγραμμες στρογγυλές 

σωληνώσεις και το FloRes c με τις οριζόντιες σωληνώσεις σε 

κυρτό καμπύλο σχεδιασμό. Κοινό και στα δύο σχέδια είναι οι 

δύο κάθετοι συλλέκτες σχήματος D, ένα λείο και απαλό 

προφίλ με μικρό βάθος.

FloRes FloRes c

FloRes c 

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500, 
1800 mm

ΜΗΚΟΣ
500, 600, 750 mm

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, υπόλοιπα 
χρώματα Ral κατόπιν 
παραγγελίας
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FloRes | c
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

ΛΟΥΤΡΟΥ



SANtORiNi m   

Η σταθερή αξία.

Οι στρογγυλεμένες σωληνώσεις του santoRini είναι τοποθετημένες σε ευ-

θείες γραμμές, δημιουργώντας έτσι ένα καθαρό, κλασικό στυλ, που αναδει-

κνύεται εξαιρετικά σε λουτρά κάθε ύφους. Το santoRini αποτελεί μια ανε-

παίσθητη παρουσία σε νεοκλασικές κατοικίες και εναρμονίζεται με μοντέρ-

νους εσωτερικούς χώρους. Το σχεδόν αόρατα στηρίγματα αποτελούν εάν 

πρόσθετο πλεονέκτημα. 

santoRini m

ΥΨΟΣ
700, 1100, 1800 mm

ΜΗΚΟΣ
400, 500, 600, 750, 
900 mm

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, 
υπόλοιπα χρώματα Ral 
κατόπιν παραγγελίας
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santoRini m
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
ΛΟΥΤΡΟΥ



APiA 
ΕΚΛΕΠΤΙΣΜΕΝΗ ΖΩΗ

Οι πυκνές συστοιχίες των λεπτών σωλήνων κάνει την apia 

ένα φυσικό σημείο εστίασης στο λουτρό. Με έως και 36 

ξεχωριστούς σωλήνες συγκεντρωμένούς σε συμμετρικές 

συστοιχίες, αυτό το θερμαντικό σώμα είναι ιδανικό για 

όσους εκτιμούν τις φίνες και καθαρές γραμμές. 

apia

ΥΨΟΣ
700, 1100, 1800 mm

ΜΗΚΟΣ
500, 600, 750, 900 mm

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκό, υπόλοιπα 
χρώματα Ral κατόπιν 
παραγγελίας
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apia
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

ΛΟΥΤΡΟΥ



LEROS  – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το leros εντυπωσιάζει με το σύγχρονο ύφος και τον καλά μελετημένο σχεδιασμό σε 

ένα παραδοσιακό σώμα. Η μεγάλη διάμετρος των σωληνώσεων (28 mm) παρέχει μια 

συμπαγή και κομψή εμφάνιση. Τα μεγαλύτερα κενά όχι μόνο παρέχουν ένα 

μινιμαλιστικό σχεδιασμό αλλά δίνουν και μια πρακτική λύση στην τοποθέτηση των 

πετσετών και τον καθαρισμό του ίδιου του θερμαντικού σώματος. 

leRos

ΥΨΟΣ
1200, 1800 mm

ΜΗΚΟΣ
600 mm

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκό, υπόλοιπα 
χρώματα Ral και ειδικά 
μεταλικά χρώματα κατόπιν 
παραγγελίας

Οι οριζόντιες σωληνώσεις 
φαίνεται να εφάπτονται 
οριακά μπροστά από τις 
κάθετες σωληνώσεις. Ο 
ειδικός χρωματισμός 
«black textured» 
προσδίδει ένα φίνο 
αποτέλεσμα.

blacK textUReD (s0141)
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leRos
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
ΛΟΥΤΡΟΥ



ANDROS m

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ 

Οι ήπιες καμπύλες στις οριζόντιες σωληνώσεις του andros m 

εκτείνονται ελαφρά προς τον τοίχο και συνεχίζουν μέσω των 

κωνικών κάθετων σωληνώσεων. Το αποτέλεσμα είναι ένα 

κομψό θερμαντικό σώμα λουτρού σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με 

τον τοίχο. Ο κεντρικός διακόπτης και ο διακριτικός 

θερμοστάτης συμπληρώνουν τον φίνο σχεδιασμό, που είναι 

διαθέσιμο σε όλα τα δημοφιλή χρώματα, μεγέθη και 

φινιρίσματα. 

anDRos m
(m= Μεσαία σύνδεση)

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1700 mm

ΜΗΚΟΣ
600, 750 mm

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο, 
υπόλοιπα χρώματα Ral 
κατόπιν παραγγελίας
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anDRos m 
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

ΛΟΥΤΡΟΥ



ANDROS cH

ΕΚΤΥΦΛΩΤΙΚΑ ΟΜΟΡΦΟ
Το andros cH έχει όλη την κομψότητα του andros m, με ήπιες 

καμπύλες και κωνικούς κάθετους σωλήνες ολοκληρώνοντας 

την απέριττο, καμπύλο σχεδιασμό. Με ένα ζωηρό φινίρισμα 

χρωμίου, το andros cH είναι απαραίτητο για κάθε λουτρό 

όπου το φως και η ζεστασιά είναι εξίσου σημαντικά. 

anDRos cH
(cH = chrome

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1700 mm

ΜΗΚΟΣ
600, 750 mm

ΧΡΩΜΑ
chrome
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anDRos cH
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

ΛΟΥΤΡΟΥ



LiNOSA 
Ανοξείδωτο ή βέγκε? Δώσε 
έκφραση στο δικό σου στυλ.

Τα διακοσμητικά σώματα linosa δίνουν μια μοναδική 

ευκαιρία για να εκφράσεις το προσωπικό σου στυλ. Ο 

σχεδιασμός τους ξεχωρίζει για δυο λόγους. Πρώτον, οι 

οριζόντιοι σωλήνες στο εμπρόσθιο μέρος είναι λεπτότεροι 

στην πρόσοψη, δίνοντας μια ευάερη αίσθηση στον όλο 

σχεδιασμό. Δεύτερον, η κομψότητα τους πλαισιώνεται από 

κατακόρυφες στήλες που ολοκληρώνονται με προφίλ σε 

ανοξείδωτο ή ξύλο βέγκε.

linosa

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1700 mm

ΜΗΚΟΣ
500, 600, 750 mm

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο,
υπόλοιπα χρώματα Ral
κατόπιν παραγγελίας
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linosa
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
ΛΟΥΤΡΟΥ



iOS 
Ενάντια στα συνηθισμένα. 
Ποιος είπε ότι οι σωλήνες πρέπει να είναι στρογγυλοί; Η σειρά ios 

διαθέτει ορθογώνιους οριζόντιους σωλήνες δημιουργώντας μια 

αυστηρότητα που εξισορροπείται από μια εξωτερική καμπυλότητα. 

Χαρακτηρίζεται από την αίσθηση του καλού γούστου αν και δείχνει να 

είναι αρκετό συγκρατημένο. Οι συνδέσεις του ios είναι στο κέντρο 

κάνοντας την υδραυλική σύνδεση τελείως κρυφή. 

ios

ΥΨΟΣ
1200, 1700 mm

ΜΗΚΟΣ
600 mm

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο,
υπόλοιπα χρώματα Ral
κατόπιν παραγγελίας
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ios
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

ΛΟΥΤΡΟΥ
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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. 

Ρίξτε μια ματιά στην ευρεία συλλογή στις επόμενες σελίδες και φανταστείτε τα 

πλεονεκτήματα της κομψής θέρμανσης στο σπίτι ή το γραφείο σας. Από 

κλασικά θερμαντικά σώματα πάνελ έως σύγχρονα διακοσμητικά θερμαντικά 

σώματα και θερμαντικά σώματα λουτρού, η purmo τα έχει όλα. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
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kAbA   
Ένα υπέροχο κλασικό panel 
για όλες τις περιπτώσεις 

Το ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα ΚΑΒΑ είναι μια προσιτή λύση θέρμανσης χω-

ρίς συμβιβασμούς και αποτελεί μια τέλεια επιλογή panel κύριας ή συμπληρω-

ματικής πηγής θέρμανσης. Διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με διακόπτη on/

off για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και για εξοικονόμηση ενέργειας. Επειδή 

και οι δύο πλευρές του είναι πανομοιότυπες μπορεί το ΚΑΒΑ να τοποθετηθεί 

με το θερμοστάτη στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά. Γυρίζετε απλά το σώμα 

στην πλευρό που σας ταιριάζει. Διατίθεται σε δύο ύψη 300 και 600 mm και σε 

4 μήκη από 700 έως 1500 mm. Ο τύπος Kaba Ρ παρέχεται με βύσμα ηλεκτρι-

κής σύνδεσης 230V και μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή στο δάπεδο χρη-

σιμοποιώντας τα δύο αφαιρούμενα πόδια στήριξης. 

Kaba

ΥΨΟΣ
300, 500 mm

ΜΗΚΟΣ
600 - 1750 mm

ΤΥΠΟΣ 
10

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο
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Kaba
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
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JaRl
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ



JARL
Αποδοτική θέρμανση 

Σε κάθε μπάνιο ή στην κουζίνα όπου υπάρχουν πολλές πετσέτες το JaRl αποτελεί την ιδανική λύση 

θέρμανσης. Χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό του, λειτουργεί τόσο ως θερμαντικό σώμα όσο και για 

θερμαινόμενη κρεμάστρα για στέγνωμα πετσετών. Είναι μία γενναιόδωρη πετσετοκρεμάστρα που 

πάντα σας παρέχει μια στεγνή πετσέτα στο χέρι ανεξάρτητα από το πόσες χρησιμοποιείτε. Το JaRl 

παρέχεται με ένα ηλεκτρονικό θερμοστάτη που επιπρόσθετα ενσωματώνει ένα χρονοδιακόπτη ο 

οποίος σας επιτρέπει να θέσετε την πετσετοκρεμάστρα σε πλήρη ισχύ για διάστημα δυο ωρών κάθε 

μέρα. Διατίθεται σε 3 μεγέθη. Είναι μια τέλεια λύση για τα μπάνια με πολλές επισκέψεις! 

JaRl

ΥΨΟΣ
953, 1313,  1628 mm

ΜΗΚΟΣ
500, 600 mm

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο

 57 |



NiLA 
Έχετε τον έλεγχο

Το nila παρέχει ένα κλασικό σχεδιασμό, με στρογγυλεμένες 

γωνίες που ταιριάζει σε κάθε διακόσμηση. Διατίθεται με κρυ-

φή η ορατή σύνδεση για αυξημένη ευελιξία και μπορεί να το-

ποθετηθεί στην κουζίνα και στο μπάνιο, με την σύνδεση να 

είναι στο κάτω μέρος, δεξιά ή αριστερά. Το nila έχει  ένα 

απλό διακόπτη, ενώ το nila R διαθέτει ρυθμιζόμενο θερμο-

στάτη κα μπορείτε να έχετε πάντα την τέλεια θερμοκρασία.

nila ΥΨΟΣ
800 mm

ΜΗΚΟΣ
450, 620 mm

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο,
chrome
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nila
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
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atHena a | e
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

AtHENAa | e  
Μοντέρνο στυλ

Αν σας αρέσουν τα γεωμετρικά σχήματα επιλέξτε την 

ΑΤΗΕΝΑ. Τα καμπυλωτά σχήματα σε αντίθεση με τις ορθές 

γωνίες προσδίδουν μια οπτική αίσθηση του χώρου χωρίς 

περιορισμούς. Προσφέρει πολλές εναλλακτικές λύσεις επει-

δή είναι αναστρέψιμη και μπορεί να τοποθετηθεί ανάποδα 

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

κρυφή ή ορατή με το καλωδιωμένο φις. Διατίθενται με ένα 

διακόπτη οn/off. Η ΑΤΗΕΝΑ Ε είναι λίγο μεγαλύτερη οπό 

την ΑΤΗΕΝΑ Α.

atHena a

ΥΨΟΣ
425 mm

ΜΗΚΟΣ
450 mm

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο,
chrome

atHena e

ΥΨΟΣ
425 mm

ΜΗΚΟΣ
625 mm

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο,
chrome



AtHENA S
Σχέδια από τη φύση 

Οι καμπύλες της ΑΤΗΕΝΑ s θυμίζουν την πορεία ενός ποταμού που καταλήγει 

στην θάλασσα, δημιουργώντας στο μπάνιο μια ηρεμία και μια ευχάριστη 

ατμόσφαιρα. Πρόκειται για ένα ωραίο ντεκόρ στο μπάνιο που παρέχει 

πρακτικές λύσεις για στέγνωμα πολλών πετσετών. Η ΑΤΗΕΝΑ s είναι 

αναστρέψιμη και μπορεί να εγκατασταθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η 

σύνδεση μπορεί να γίνει κρυφή ή ορατή με το καλωδιωμένο φις. Διατίθεται με 

ένα διακόπτη οn/off.

atHena s

ΥΨΟΣ
737 mm

ΜΗΚΟΣ
450 mm

ΧΡΩΜΑ
Ral 9016 Λευκο,
chrome
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atHena s
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ



cLEVER cOLOUR
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pRoDUct Range 
cOLOURS



ΒΑΛΤΕ ΧΡΩΜΑ  
ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ! 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΝ

Δεν βάφουμε μόνο για καλαισθησία αλλά και για διάρκεια. Τα 

θερμαντικά σώματα pURmo είναι πλήρως καλυμμένα με ένα 

επίστρωμα ανθεκτικό στη θερμότητα και στις εκδορές, ώστε 

να διατηρούν την αρχική τους εμφάνιση για πολλά χρόνια με-

τά την εγκατάσταση τους. Ο χρωματισμός είναι ένα από τα πέ-

ντε βήματα της επιφανειακής επεξεργασίας του σώματος, της 

πρωτοποριακής διαδικασίας βαφής που εφαρμόζει το εργο-

στάσιο μας. 

•	  Αρχικά εκτελείται πλήρης αλκαλικός καθαρισμός και απο-

λίπανση της επιφανείας του σώματος. 

•	  Μετά ακολουθεί επιφανειακή επεξεργασία φωσφάτωσης 

κατά της διάβρωσης και φθοράς. 

•	  Συνοδεύεται από επιπρόσθετη αντισκωριακή επίχριση 

για ακόμη μεγαλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία. 

•	  Επακολουθεί μια αυστηρή ηλεκτροστατική διαδικασία 

βαφής, σύμφωνα με τη πιο προηγμένη τεχνολογία ΚΤl. Το 

αποτέλεσμα είναι μια τέλεια λάμψη του βασικού χρώμα-

τος, λευκό Ral 9016. Αλλά η τελική επιλογή του χρώμα-

τος είναι δική σας. 

naRbonne V,  Ral 2008

•	  Στο τελευταίο στάδιο το θερμαντικό σώμα τοποθετείται 

σε φούρνο στους 2ΟΟ°c για την τελική θερμική επεξερ-

γασία σκλήρυνσης και στεγνώματος. 

ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ

Στο τυποποιημένο χρώμα τους λευκό Ral 9016, τα θερμαντικά 

σώματα pURmo συνδυάζονται άριστα με οποιονδήποτε σύγ-

χρονο ή παραδοσιακό χώρο. Εάν έχετε διάθεση για κάτι πιο 

ιδιαίτερο προκειμένου να διακοσμήσετε τους εσωτερικούς χώ-

ρους σας, τα θερμαντικά σώματα pURmo διατίθενται σε μία 

πλούσια κλίμακα όμορφων χρωμάτων. Όλα τα χρώματα Ral 

είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας, καθώς και μερικά πρότυ-

πα μεταλλικά χρώματα, όπως χρωμέ, νίκελ ή και χρυσό. Τα 

θερμαντικά σώματα pURmo είναι ανθεκτικά στις εκδορές και 

τη διάβρωση για πολλά χρόνια, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες 

απαιτήσεις που τίθενται από τα πρότυπα ποιότητας όπως το 

Din 55900. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται με τις φιλι-

κότερες προς το περιβάλλον τεχνικές. Όταν αγοράζετε ένα 

θερμαντικό σώμα pURmo, ξέρετε ότι έχετε ένα προϊόν που 

έχει κατασκευαστεί για να αντέχει στον χρόνο. 
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Το πλούσιο πρόγραμμα θερμα-
ντικών σωμάτων pURmo είναι 
σχεδιασμένο για να προσφέρει 
πολλαπλές συμβατικές και εναλ-
λακτικές διακοσμητικές επιλο-
γές θέρμανσης για το σπίτι σας 
και για το χώρο εργασίας σας. 
Διατίθενται αξιόπιστες προτά-
σεις pURmo με καινοτόμα σχέ-
δια και χρώματα κατ’ επιλογήν 
που ταιριάζουν σε κάθε χώρο 
συνδυάζοντας ποιοτική κατα-
σκευή υψηλή αισθητική και μέ-
γιστη θερμική απόδοση. Για τον 

αγοραστή η επιλογή του κατα-
σκευαστή και του προμηθευτή 
είναι φυσικά μια σημαντική προ-
εργασία που καθορίζεται κυρίως 
από ποιοτικά τεχνικά και εμπο-
ρικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. 
προδιαγραφές, ποιότητα κατα-
σκευής, κύρος εργοστασίου, αξι-
οπιστία, εγγύηση κ.α. Η επιλογή 
ενός ή περισσοτέρων θερμαντι-
κών σωμάτων για χώρο είναι μια 
συνδυαστική διαδικασία αντικει-
μενικών και υποκειμενικών κρι-
τηρίων. 

Τα βασικά κριτήρια επιλογής εί-
ναι: 
- Απαιτούμενη θερμική στην χώ-
ρου 
- Δυνατότητες και περιορισμοί το-
ποθέτησης σώματος 
- Αισθητικά και διακοσμητικά χα-
ρακτηριστικά 

Τα δύο πρώτα κριτήρια είναι κα-
θαρά τεχνικά που πρέπει πάντα να 
ικανοποιούνται για κάθε επιλογή. 
Το τρίτο σημείο αξιολόγησης είναι 
ένα υποκειμενικό κριτήριο, κυρίως 

καθοριστικής σημασίας για την τε-
λική επιλογή, που στηρίζεται στην 
καθαρά προσωπική σας επιλογή 
αξιολογώντας την αισθητική αρ-
μονία του χώρου σας σε συνδυ-
ασμό με την εμφάνιση, την κατα-
σκευή, τα σχέδια, τα μεγέθη και 
φυσικά τον επιθυμητό χρωματι-
σμό που προσφέρονται στο διευ-
ρυμένο πρόγραμμα θερμαντικών 
σωμάτων pURmo. 
Ο παρακάτω πίνακας είναι ένας 
απλός οδηγός επιλογής θερ-
μαντικών σωμάτων pURmo με 
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προτεινόμενες επιλογές για κάθε 
χώρο. Προσφέρεται σαν πρώ-
το βοήθημα στη υπόδειξη δια-
φόρων εναλλακτικών επιλογών 
και προτάσεων βάσει του χώρου 
τοποθέτησης. Οι προτεινόμενες 
αυτές επιλογές θεωρούνται εν-
δεικτικές χωρίς καμία υποχρέω-
ση ή δέσμευση. Η τελική επιλο-
γή είναι φυσικά πάντα δική σας. 
Με την βοήθεια και την υποστή-
ριξη του τεχνικού σας (μηχανι-
κού, αρχιτέκτονα, διακοσμητή, 
υδραυλικού) μπορείτε σε ένα αρ-

χικό στάδιο σχεδιασμού να επι-
λέξετε σωστά τα κατάλληλα θερ-
μαντικά σώματα του σπιτιού σας 
που εσείς επιθυμείτε. Εμείς και οι 
συνεργάτες μας είμαστε πάντα 
πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε 
να κάνετε την καλύτερη δυνατή 
επιλογή που ταιριάζει σε σας και 
στο σπίτι σας. 
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