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13 GRZEJNIK I DEKORACYJNE, KONWEKTOROWE I KOLUMNOWE

Delta Column BenCh
Grzejnik kolumnowy Delta Column Bench pełni jednocześnie dwie 
funkcje – urządzenia grzewczego oraz ciekawej ławki do siedzenia. 
Wysokość grzejnika: 200-350 mm (z obudową 387-537 mm); 
długość: 1535-2835 mm; głębokość: 300 mm.

Delta laserline
Grzejnik kolumnowy łączący klasyczną formę z najnowocześniejszą 
metodą produkcji. Technologia kompletnego spawania laserowego 
zapewnia nadzwyczajną trwałość i wysokiej jakości design. 
Wysokość: 155-3000 mm; długość: 200-2500 mm; 
głębokość: 63-215 mm.
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Rettig Heating Sp. z o.o. jest częścią koncernu 
Rettig iCC Group, największego światowego 
producenta grzejników. Sztandarową marką koncernu 
jest Purmo, niekwestionowany lider na wielu 
rynkach europejskich, również w Polsce. Pod marką 
Purmo w Polsce sprzedawane są: grzejniki płytowe, 
dekoracyjne, łazienkowe, konwektorowe, kolumnowe 
oraz kanałowe, a także system wodnego ogrzewania 
podłogowego i system rurowy HKS. Grzejniki Purmo 
pracują w każdym zakresie temperatur, również 
w instalacjach nieskotemperaturowych – zapewniając 
wysoką efektywność i komfort użytkowania przy niskich 
temperaturach czynnika grzewczego.

Purmo Plan 
Ventil ComPaCt
Grzejnik płytowy z całkowicie gładką płytą przednią. Dwa 
dolne i cztery boczne otwory przyłączeniowe umożliwiają 
podłączenie od dołu a w razie potrzeby także z boku. 
Wysokość: 200-900 mm; długość: 400-3000 mm. 

imia 
Grzejnik łazienkowy z pionowymi kolektorami grzewczymi 
wygiętymi w delikatny łuk. Ze względu na dużą moc 
grzewczą polecany jest również do przedpokoju. Grzejnik 
wyposażyć można w wieszaki na ubrania. 
Wysokość: 1600, 1800 mm; szerokość: 510-1238 mm.

Faro h
Poziomy grzejnik dekoracyjny z profilowaną płytą czołową. Wysokość: 400-900 mm; długość: 450-1950 mm. 

Purmo VertiCal
Pionowy grzejnik płytowy do montażu na wąskich i wysokich ścianach. Cztery dolne i dwa górne otwory przyłączeniowe umożliwiają podłączenie od 
dołu (również środkowo) a w razie potrzeby także z góry. Wysokość: 1500-2300 mm; długość: 300-750 mm.  
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