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Det gør vi! 

Vi har skabt THE WARM SOCIETY, fordi vi mener, det er 
på høje tid, at opvarmning får den opmærksomhed, den 
fortjener. I alt for lang tid har folk haft en passiv holdning 
til opvarmningsløsninger og blot accepteret det, der nu 
måtte være installeret, eller overladt valget af en ny 
opvarmningsløsning til tredjepart. Vi mener, at det er 
på tide at gøre noget ved dette. Vi ved, at radiatorer 
handler om meget mere end bare varme. Og vi vil gerne 
fortælle folk om de næsten uendelige muligheder, de 
har, når det gælder design, farver og funktionalitet.  
Vi ønsker, at vores kunder og samarbejdspartnere skal 
engagere sig i THE WARM SOCIETY og lære mere om 
opvarmning og støtte vores sag: at befrie markedet for 
kedelige og utilstrækkelige opvarmningsløsninger.

I denne brochure finder du produkter til opvarmning, 
som er lavet med stor omhu. Hvert produkt afspejler 
vores kompromisløse indstilling til kvalitet og design, 
og de mange valgmuligheder giver dig chancen for at 
skabe netop det hjem, du ønsker dig. Nyd det store 
udvalg – og lad dig overraske.



Få mest muligt ud af din indretning 
med Purmos omfattende sortiment 
af panelradiatorer. De findes i små 
og store og er alle i smukt design og 
flotte farver. 

Tag stilling. Vælg en farve, der lige er dig. 
Uanset hvilken farve du vælger – selv hvid  
– kan du være sikker på, at overfladen  
på din Purmo-radiator forbliver smuk.  
Se hvorfor her.

FINISH
016-017

SEKTIONSRADIATORER
022-027

Sektionsradiatorer er ægte klassikere, men vi har natur ligvis sat vores 
eget præg på dem. Ud over at have forbedret kvaliteten har vi også 
forvandlet nogle af radiatorerne til stilfuldt møblement. Forbered dig  
på at blive overrasket.

At svøbe sig i et varmt og blødt håndklæde er en af livets små 
fornøjelser, og nydelsen bliver endnu større, hvis håndklædet 
tages fra en stilfuld håndklædetørrer.

036-045

Find den rigtige opvarmningsløsning 
 til dit hjem ved hjælp af denne enkle 
oversigt. Advarsel: Måske ender du 
med at ville have en af hver!

TRÆF DET  
RETTE VALG
046-047

Løsninger til opvarmning er vigtige. Det nye design 
ophøjer radiatorerne fra blot at være en funktionel 
nødvendighed til at være arkitektonisk interessante 
genstande. Visse modeller er skulpturer i sig selv, og 
de udstråler alle sammen ren og skær stil.

028-035

KONVEKTORER 
 + DEKORATIVE 
RADIATORER 

HÅNDKLÆDETØRRERE

PANEL
RADIATORER
006-015

Design er meget vigtigt for Purmo.  
Men det er mindst lige så vigtigt,  
at løsninger til opvarmning er lige  
så funktionelle, som de er smukke.  
Find ud af, hvordan det er muligt her.

EGENSKABER  
& KVALITET
018-021
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COMPACT & VENTIL COMPACT & VERTICAL
En sand klassiker. Stilren og effektiv.
PANELRADIATORER

008 009

HØJDE
1800, 1950, 2100 mm

LÆNGDE
450, 600, 750 mm

TYPE 
VR20, VR21, VR22

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige 
RAL-farver som tilvalg.

Purmo Compact er en klassisk panelradiator, som er skabt til at kunne klare selv de højeste krav, hvad angår kvalitet og effektivitet, og de 
flotte top- og sidepaneler giver den et diskret udseende. Udvalget af modeller er lige så stort, som det er for alle vores panelradiatorer.

Navnet siger det hele: Vertical er en klassisk panelradiator, som er blevet vendt lodret for at udnytte vægpladsen bedst muligt. Den er lille 
og diskret og giver dig al den varme, du måtte ønske dig, selv om pladsen er begrænset. På den profilerede front kan der praktisk fastsættes 
tilbehør som for eksempel håndklædestænger.

ANvENDELSESOmRåDER

Entré Stue

Badeværelse l l lKøkken l l l l l

l l l l l l l l l l

Soveværelse l l l l l

HØJDE
C 300, 400, 450,  
500, 600, 900 mm 
CV 200, 300, 400, 500, 
600, 900 mm

LÆNGDE
400 - 3000 mm

TYPE
11, C11, C21, C22, C33
CV11, CV21, CV22,  
CV33, CV44

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige 
RAL-farver som tilvalg.



PLANORA
En elegant radiator med plan vandførende front og integreret ventilsystem
PANELRADIATORER

Planora-radiatoren har en glat plan front, der giver den en 
minimalistisk elegance, som gør, at den passer ind i en hvilken 
som helst indretning. Planora var en af de første radiatorer, 
som beviste, at man godt kan få varme uden at skulle gå på 
kompromis med stilen. Den glatte front er ikke bare for syns 
skyld. Bag ved den to mm tykke, stærke ståloverflade løber 
der vand. Denne elegante klassiker har været med til at bane 
vej for The Warm Society, og den beviser, at stil aldrig bliver 
umoderne.

010 011

HØJDE
300, 400, 500,  
600, 900 mm

LÆNGDE
500 - 3000 mm

TYPE
PCV11, PCV21,  
PCV22, PCV33

FINISH
Hvid RAL 9016. 
Øvrige RAL-farver 
som tilvalg.

ANvENDELSESOmRåDER

Entré Stue

Badeværelse l lKøkken l l l l l

l l l l l l l l l l

Soveværelse l l l l l



PLAN VENTIL COMPACT M
Midt-tilslutning & Integreret ventilsystem.
PANELRADIATOR

Plan Ventil Compact M-radiatoren har en glat plan front.  
Bag den stilrene front skjules det integrerede ventilsystem,  
så rørene ikke ses. Tilslutningen er midt under radiatoren,  
og der er ingen rør i vejen, når du skal gøre gulvet rent.

HØJDE
300, 400, 500,  
600, 900 mm

LÆNGDE
400 - 3000 mm

TYPE
FCVM 11, 21, 22, 33

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige 
RAL-farver som tilvalg.

012 013

ANvENDELSESOmRåDER

Entré Stue

Badeværelse l l lKøkken l l l l l

l l l l l l l l l l

Soveværelse l l l l l



014 015

PuRMO AIR
EN Ny STANDARD FOR INDEKLIMA

SåledeS fungerer Purmo Air
Purmo Air er et tilbehør til din radiator. I ydervæggen bag radiatoren er der monteret en 
luftkanal, som tager udeluft ind i Purmo Air friskluftsventilen og radiatoren. Luften filtreres 
og opvarmes på samme tid. Den nødvendige sugevirkning (vacuum) kan sikres af forskellige 
udsugnings-ventilatorer. Ren og frisk luft strømmer lydløst og trækfrit ind i rummet. 
Målene på installationen af den panelradiator, du har valgt, forbliver uændret.

filtreret luft, Perfekt for Allergikere
Et godt indeklima hjælper med at forebygge 
mange potentielle helbredsproblemer og 
forbedrer livskvaliteten for alle beboere. 
Purmo Air-systemet har et luftfilter, som 
meget effektivt filtrerer partikler væk fra 
luften. Det er især en god nyhed for folk, 
der lider af allergi eller andre former for 
luftvejsbesvær, men ren frisk luft er natur-
ligvis godt for alle. Purmo Air leveres som 
standard med et højkvalitets-filter af  
klasse F7. 

inStAllAtion
Purmo Air friskluftsventil er fastgjort på 
bagsiden af Purmo panelradiatoren ved hjælp 
af Purmo Monclac-konsoller. Ventilen er 
stort set usynlig og vil ikke ændre på målene 
på installationen af din radiator. Ventila-
tionen kan reguleres efter behov, hvilket 
gør systemet meget energibesparende. 

Den varme luftstrøm fra radiatoren forhindrer 
også eventuel kold luft i at strømme ind 
gennem vinduet over radiatoren. Hvis der 
er en vindueskarm oven over installationen, 
bør den placeres sådan, at luften fra radiato-
ren kan strømme bag ved den. Din installatør 
kan hjælpe dig med at indstille frisklufts-
systemet, så det passer til dit behov og 
giver dig maksimal komfort.

fordelene ved Purmo Air

•  FRISK LUFT UDEN TRæK ELLER LARM

•  GODT INDEKLIMA GENNEM EFFEKTIV 
FILTRERING

•  EFFEKTIV OG ØKONOMISK OPVARMNING

•  BEHAGELIG SPREDNING AF LUFT OG VARME

•  LANG LEVETID

•  LET RENGØRING OG UDSKIFTNING AF FILTER

•  UAFHæNGIG AF RADIATORHØjDE

• MåLENE På INSTALLATIONEN æNDRES IKKE



016 017

SÆT KuLøR  
På DIT LIV

lige hvAd du ønSker
Purmos radiatorer er konstrueret til at sprede varme og et skær af skønhed hvor som helst. 
Radiatorernes standardfarve er en diskret hvid (RAL 9016), som nemt går i et med omgivel-
serne. Men du har måske lyst til noget mere vovet – noget, der fremhæver formen på din 
radiator? Eller du har måske bestemt dig for en farvepalet, som kræver, at radiatoren har 
en bestemt nuance, for at den skal passe til din indretning? 

Så er det rart at vide, at Purmos radiatorer fås i de fleste farver. Alle RAL-farver kan bestilles, 
og visse modeller kan tilmed fås i metalliske nuancer, krom, nikkel eller guld. Se detaljer 
under de enkelte produkter.

fArver der holder
Topkvalitet er Purmos førsteprioritet. 
Derfor er alle vores radiatorer fremstillet  
til at se lige så godt ud efter ti år, som de 
gjorde, den dag du købte dem. Det kan lade 
sig gøre i kraft af, at vi overfladebehandler 
radiatorerne ikke mindre end fem gange – 
en omhyggelighed som få andre i branchen 
kan måle sig med. Men som vi alle ved, 
kræver det en indsats at se perfekt ud  
hele tiden.

•  FØRST AFFEDTES RADIATOREN 

•  DEREFTER FØLGER FOSFATERING, Så DEN 
KAN MODSTå KORROSION OG SLID

•  EN KATAFORETISK RUSTBEHANDLING 
SAMMEN MED ENDNU EN OVERFLADE-
BEHANDLING GIVER EN ENDNU BEDRE 
BESKyTTELSE MOD KORROSION 

•  EFTER DEN GRUNDIGE OVERFLADE-
BEHANDLING MED GRUNDER MALES 
RADIATOREN – HØjGLANSHVID  
RAL 9016 ER STANDARD

•  TIL SIDST PLACERES RADIATOREN I EN 
OVN VED 200°C OG HæRDES, HVILKET 
GIVER ET HELT PERFEKT RESULTAT.

Alt dette gør vi for at få en holdbar og smuk 
overflade. Din Purmo-radiator vil kunne 
modstå ridser og korrosion i mange år.  
Faktum er, at de fastsatte minimumkrav i 
standarder som DIN 55 900 langt overstiges. 
Det kan også være godt at vide, at fremstil-
lingen foregår med de mest miljøvenlige 
metoder, der findes. Din Purmo-radiator  
er lavet med omsorg. Og den er lavet til  
at holde.

PULVERLAKERING

KTL GRUNDMALING

FOSFATERING

AFFEDTNING



018 019

PANELRADIATORERNES  
VIGTIGSTE EGENSKABER

fordi rAdiAtorer fortjener oPmærkSomhed
Purmos panelradiatorer skiller sig ud fra mængden på mange måder. De repræsenterer 
den perfekte kombination af høj teknisk standard, funktionalitet og attraktivt design. 
Vi mener, at en radiator ikke blot er en radiator, den er en væsentlig del af dit hjem. 
Derfor fortjener den at få opmærksomhed.

Enkelt og elegant design handler om at fjerne alt det unødvendige og skære ind til benet. 
Det gør vi med hele vores sortiment. Vi kan tilbyde dig alle typer panelradiatorer, fra de 
klassiske profilerede modeller til elegante modeller med flad front. Alle Purmo-radiatorer 
har lige det der lidt ud over det sædvanlige.

At få rørene til At forSvinde
En smuk front er som bekendt ikke nok. Efter at have valgt en smuk radiator vil de fleste gerne have, at installation bliver så elegant 
som mulig. Derfor tilbyder vi forskellige typer tilslutningsmuligheder.

STANDARDTILSLUTNING 
Dette er det klassiske valg med 
synlige rør.

INTEGRERET VENTILSySTEM
Til dem, der gerne vil skjule rørene, 
 er Ventil-modellen et oplagt valg, 
 da ventilsystemet sidder inde i selve 
radiatoren. Det betyder, at alle rør  
også befinder sig inde i radiatoren, 
hvilket giver et meget stilrent  
udseende. 

INTEGRERET VENTILSySTEM,  
MIDT-TILSLUTNING 
Ved at anvende en tilslutning i midten 
bliver det lettere at installere radiato-
ren. Du skal bare placere det midterste 
hul rigtigt, så vil radiatoren automa-
tisk være på det rigtige sted. Rørene  
vil desuden stort set være usynlige.  
Et ventilsystem, som er specielt vel-
egnet ved renoveringer.

fortrinlig hygiejne
Purmo-radiatorernes flade front og stilrene design sikrer, at de ikke samler meget støv 
og er meget lette at rengøre. Det er nyttigt i private hjem, men på offentlige steder 
kan det være altafgørende. I og med at flere og flere mennesker lider af allergi, er det 
værd at huske på, at specielt Purmo Air sætter hygiejnen i højsædet.

flAd front – en fryd for øjet
Smukke, flade frontpaneler er et af Purmos kendetegn. Men det er værd at se nærmere 
på detaljerne. En flad front er ikke bare en flad front. Det, som andre producenter anser 
for at være fladt, er ikke nødvendigvis lige så glat og elegant som en Purmo. Der er ingen 
sidepaneler eller topriste, der rager ud ved hjørnerne eller foroven. Uanset hvad du 
vælger, får du skønhed uden at behøve gå på kompromis med ydeevnen. Alle Purmos 
panelradiatorer med flad front har en høj varmeeffekt.

fordele ved PurmoS  
PlAnrAdiAtorer

•  INGEN SIDEPANELER ELLER TOPRISTE 
RAGER UDENFOR

•  TILSLUTNINGSMULIGHEDERNE  
ER UTALLIGE

•  ROBUST OG SLIDSTæRK OVERFLADE  
I HVID FINISH RAL9016 ELLER EN 
ANDEN VALGFRI RAL-FARVE

•  STORT UDVALG I TyPER OG  
STØRRELSER



021

KVALITET 

Vi vil gerne tilbyde dig det allerbedste og give dig den bedst mulige varmeeffekt, kontrol og selvfølgelig det flotteste design, vi over-
hovedet kan. For at kunne det sørger vi for, at ingenting overlades til tilfældighederne, når vi udvælger råmaterialer og komponenter. 
Vi har optimeret vores produktionsprocesser for at kunne garantere et perfekt resultat. Vi tester alle radiatorer under forhold,  
som overgår alt, der overhovedet kan tænkes at ske i dit hjem. Derfor er vi ikke bange for at give dig ti års kvalitetsgaranti. Vi har 
tillid til vores produkter. Det kan du også trygt have.

gode mAteriAler er et godt 
udgAngSPunkt
Alting begynder med gode materialer. 
Din radiator er fremstillet af koldvalsede 
stålplader, som naturligvis er af høj kvali-
tet. Det gælder også alt andet. Varmepa-
nelerne og Konvektionslamellerne inde i 
dem er alle lavet af stål. Materialernes 
kvalitet kombineres med et nøje udtænkt 
design, som er blevet udviklet gennem 
mange års forskning. Resultatet er en  
effektiv, stabil og optimal varmeeffekt.

udviklet med tAnke  
På egenSkAberne 
Varmeeffekt er ikke tilstrækkeligt i sig 
selv. For at kunne give dig varme med  
stil sørger vi for, at varmeafgivelsen kan 
kombineres med et flot, elegant udseende 
og stadig være effektiv. Læg eksempelvis 
mærke til, hvor bemærkelsesværdigt lidt 
vand, der er brug for inde i radiatoren,  
for at man kan opnå en høj varmeeffekt. 
Alt imens du sparer energi.

du får kontrol over dine  
omgivelSer
Er du nogensinde blevet frustreret over, 
at en radiator har nægtet at blive varm? 
Eller har du oplevet, at den simpelthen 
ikke er til at slukke, så rummet føles som 
en sauna? En Purmo-panelradiator er  
ikke blot et flot valg. Den giver dig tilmed 
kontrol over dine omgivelser i mere end 
én forstand. Alle panelradiatorer kan  
indstilles individuelt. De reagerer næsten 
øjeblikkeligt, hvis temperaturen pludselig 
stiger eller falder, f.eks. hvis du har mange 
gæster, eller det bliver koldt udenfor. 

10 årS kvAlitetSgArAnti 
Vi har tillid til vores produkter. 
Derfor er vi en af de få i bran-
chen, der giver vores produkter 
10 års kvalitetsgaranti mod 
defekter forårsaget af materi-
ale- eller produktionsfejl.  
Du vil sandsynligvis aldrig  
få brug for den. Men du  
skal føle trygheden.

kAn den klAre trykket?
I dit hjem kommer din panelradiator til at fungere ved et vedvarende ganske højt tryk. Dag ud og dag ind. For at sikre at du slipper 
for at bekymre dig om lækage, tryktester vi alle radiatorer på vores fabrik ved tryk, som er højere end de tryk, du kommer til at 
opleve i dit hjem. Derfor ved vi, at radiatorerne kan klare trykket. Og det gør du også. 

levering
Når din radiator forlader fabrikken, sørger vi for, at den er hel, når den kommer frem. Alle radiatorer er pakket omhyggeligt ind.  
Det er det mindste, vi kan gøre, for at give din radiator en god start på livet.



SEKTIONSRADIATORER
Moderne sektionsradiatorer i tidløst klassisk design



DELTA LASERLINE 
Delta laserline fremstilles med en speciel laserteknik, som gør svejsesømmene helt usynlige
SEKTIONSRADIATORER

HØJDE
155 - 3000 mm.  

LÆNGDE
Op til 3000 mm

TYPE 
DL2, DL3, DL4,  
DL5, DL6

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige 
badeværelses-, metal- 
og RAL-farver som 
tilvalg.

Delta er en elegant sektionsradiator som forener moderne byggedesign med traditionel 
opvarmningsteknik. En indretningsdetalje, som fanger betragterens øje og giver rummet 
karakter og harmoni. Delta fremstilles med den mest sofistikerede produktionsteknik, der er 
 til rådighed. Lasersvejsning fjerner alle svejsesømme og garanterer en glat overflade. Inde i 
radiatoren forhindrer lasersvejsningen, at rester fra svejsningen samler sig, og det mindsker 
risikoen for friktion og korrosion. Resultatet er en mere stille og mere effektiv radiator, der 
holder længere. Det vigtigste er, at Delta-sortimentet gør det muligt for dig at få nøjagtigt  
den radiator, du vil have, præcis dér hvor du vil have den. Høj, lav, lodret eller vandret – og  
i den farve du ønsker. Ud over at den kan fås som standard i 28 forskellige højder, kan du få 
Delta produceret i en hvilken som helst højde mellem 300 og 3000 mm.

DELTA TwIN
Det bedste fra to verdener til badeværelse og køkken
SEKTIONSRADIATORER

Delta Twin er en optimeret 
model af den lasersvejsede 
Delta-radiator til køkken og 
badeværelse. Der er områder, 
hvor man ofte gerne vil have 
varme i en fart. Det giver Twin 
dig. Twins store overflade giver 
dig hurtigt meget varme.

Designet er flot og funktionelt, 
hvilket gør den til en naturlig og 
god indretningsdetalje. En juster-
bar håndklædestang medfølger 
naturligvis. Delta Twins hygiejne-
standard er lige så høj som hos 
de traditionelle Delta Laserline-
modeller. 

HØJDE
1000, 1200, 1500,  
1800 mm 

BREDDE
500 og 600 mm

TYPE 
DL2

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige 
badeværelses-, metal- og 
RAL-farver som tilvalg.

024 025

ANvENDELSESOmRåDER

Entré

Køkken l l l l

l l l l

Soveværelse l l l l l

Badeværelse l l l

Stue l l l l l

ANvENDELSESOmRåDER

Entré

Køkken l l l l l

l l l

Soveværelse l l

Badeværelse l l l l l

Stue l l l



DELTA COLuMN BENCH 
Den perfekte kombination af form og funktion
SEKTIONSRADIATORER

HØJDE 
Horisontal: 422, 472, 
522, 572 mm
Vertikal: 490 eller 
540 mm
 

LÆNGDE
Horisontal: 1850, 2150, 
2350, 2850 og 3150 mm 
Vertikal: 1100,  
1300 og 1500 mm

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige 
badeværelses-, metal- 
og RAL-farver som 
tilvalg.

Vi mener, at produkter til opvarmning ikke bare er noget, du skal lære at leve med. Det er noget, du skal kunne leve godt med. Her er den 
perfekte kombination af form og funktion. Med Delta Column Bench får du alle fordelene ved lasersvejsede Delta-radiatorer i form af et 
smukt møbel, som bidrager til at give dig mere plads såvel som god indetemperatur. Vælg mellem vandrette eller lodrette sektioner, og 
komplementér dem med glas, træ eller marmor. Vægten på detaljer er prikken over i’et. For eksempel er alle tilslutningsrør usynlige. Er det 
ikke fantastisk, at noget praktisk kan se så godt ud?

DELTA BAR 
Varme i form af arkitektur
SEKTIONSRADIATORER

Præcis som Delta Column 
Bench gør Delta Bar din radiator 
til et arkitektonisk kunstværk. 
Resultatet er ikke blot en design-
perle, men et møbel, som er 
skabt til at fungere i det 
virkelige liv. Forestil dig, at du 
spiser morgenmad ved en 
bardisk, som holder dig dejligt 
varm. Et naturligt samlings-
punkt på f.eks. konferencecentre, 
kontorer eller caféer. De vertikale 
sektioner kan have lige den 
farve, du ønsker, og de krones  
af en bordplade af glas, træ  
eller marmor.

026 027

HØJDE
940 eller 1090 mm

LÆNGDE
800 eller 1200 mm

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige 
badeværelses-, metal- og 
RAL-farver som tilvalg.

ANvENDELSESOmRåDER

Entré

Køkken l l l

l l l l l

Soveværelse l l l

Badeværelse l l

Stue l l l

ANvENDELSESOmRåDER

Entré

Køkken l l l l l

l

Soveværelse l

Badeværelse l

Stue l



DEKORATIVE RADIATORER
Vi går op i stil. Lidenskabeligt.



030 031

KON 
Kompakt, men effektfuld.
KONvEKTORER

Hvis du ønsker høj varmeeffekt, men ikke har så meget plads, 
er Kon det ideelle valg. Kon er en stilren konvektor, som er 
udviklet til at kombinere kompakt design med høj ydeevne, 
så du kan udnytte pladsen så effektivt som muligt. En kraftig 
stålkonstruktion betyder, at Kon er ideel i offentlige miljøer, 
men også i hjemmet og i byggerier med store glaspartier 
og åbne planløsninger er den ideel. Bemærk også de lukkede 
endegavle samt den fastmonterede toprist. Denne konvektor 
kan ligeledes leveres med integreret ventilsystem og 
tilslutning nedefra.

HØJDE
142, 214, 286 mm 

LÆNGDE 
600 - 3000 mm

TYPE
KON 21, 22, 33, 34 

FINISH
Hvid RAL 9016. Fås i 
mange andre RAL- og 
badeværelsesfarver.

ANvENDELSESOmRåDER

Entré Stue

Badeværelse lKøkken l l l l

l l l l l l l

Soveværelse l l l



KOS V
Høj. Glat. Flot.
DEKORATIvE RADIATORER

KOS H 
Strømlinet elegance
DEKORATIvE RADIATORER

Kos glatte front findes også på radiatorer, der installeres horisontalt. Ligesom alle Kos-modeller er 
de blandt de smukkeste radiatorer, der findes, men de har også høj effekt. Lad Kos-sortimentet tilføre 
dit hjem en følelse af strømlinet elegance og masser af varme.

Der findes ikke renere linjer end 
disse. Kos-sortimentet har en 
flad front, som giver et diskret 
indtryk af tidløs elegance. Den 
smukke toprist og de afrundede 
sidepaneler sørger for, at linjerne 
holdes rene fra alle sider. 

En sådan skønhed fortjener  
at blive brugt mange steder. 
Den fås i en lang række farver, 
inklusive rent, blankt rustfrit 
stål. En smukt designet hånd-
klædestang i rustfrit stål giver 
dig de maksimale fordele ved 
Kos-serien i dit badeværelse 
eller køkken. Aldrig før har det 
at spare plads set så godt ud.

HØJDE
1800, 1950, 2100 mm

BREDDE
450, 600, 750 mm

TYPE
KOV 21

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige 
badeværelses-, metal- og 
RAL-farver samt rustfrit 
stål som tilvalg.

032 033

HØJDE
400, 600, 750, 900 mm

LÆNGDE
450 - 1950 mm

TYPE
KOH 21, 22

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige 
badeværelses-, metal- og 
RAL-farver samt rustfrit 
stål som tilvalg.

ANvENDELSESOmRåDER

Entré

Køkken l l l l l

l l l l l

Soveværelse l l l l l

Badeværelse l l l l

Stue l l l l l

ANvENDELSESOmRåDER

Entré

Køkken l l l l

l l l l l

Soveværelse l l l l l

Badeværelse l l l

Stue l l l l l



FARO V
Enestående design. En rank holdning.
DEKORATIvE RADIATORER

Denne radiator er ikke bange for at stå med rank ryg. Dens profilerede front fremhæver de opadstræbende linjer, mens de afrundede 
sidepaneler giver den et rent og behageligt udseende fra alle vinkler. Designet tjener ikke blot det formål at skabe en fornemmelse af 
højde som alle andre lodrette indretningselementer. Den er også en kraftfuld varmekilde på steder, hvor vægpladsen er begrænset. 

FARO H 
Rene linjer, afrundede sider.
DEKORATIvE RADIATORER

For den, der vil nyde Faro-sortimentets rene linjer på en mere traditionel måde, er den horisontalt monterbare model et oplagt valg. 
De har samme profilerede front og perforerede sidepaneler ligesom de øvrige modeller, hvilket giver dem et diskret, men kraftfuld 
udtryk. Faro H monteres på de medfølgende usynlige Monclac-konsoller. Faro H er opvarmning med stil.

034 035

HØJDE
1800, 1950, 2100 mm

BREDDE
450, 600, 750 mm

TYPE
FAV 21

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige 
badeværelses-, metal- og 
RAL-farver samt rustfrit 
stål som tilvalg.

HØJDE
400, 600, 750, 900 mm

BREDDE
450 - 1950 mm

TYPE 
FAH 21, 22

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige 
badeværelses-, metal- og 
RAL-farver samt rustfrit 
stål som tilvalg.

ANvENDELSESOmRåDER

Entré Stue

Badeværelse l l lKøkken l l l l l

l l l l l l l l l l

Soveværelse l l l l l
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038 039

FLORES C
Afrundet og effektiv 
HåNDKLÆDETØRRERE

Flores C har afrundede horisontale rør, hvilket giver et klassisk og populært design et nyt udseende. 
Den har samme fordele som de andre Flores-modeller, inklusive tilbehør som gør installationen 
nemmere. ja, og så en skøn varme, naturligvis.

FLORES
En skøn løsning til et mindre rum
HåNDKLÆDETØRRERE

HØJDE
547, 862, 1222, 1537 mm

BREDDE
500 og 600 mm 

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige 
RAL-farver og krom som 
tilvalg.

Denne klassiske håndklædetørrer er ideel til de steder, hvor du vil have diskret elegance og samtidig 
sikre komforten. Fås i mange farver, tilmed i en kromversion til dem, der ønsker lidt ekstra glans. 
Flores kræver meget lidt dybde, hvilket gør den ideel til mindre rum. 

HØJDE 
547, 862, 1222, 1537 mm 

BREDDE
500 og 600 mm 

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige  
RAL-farver og krom som 
tilvalg.

ANvENDELSESOmRåDER

Entré

Køkken l l l

l

Soveværelse l

Badeværelse l l l l l

Stue l

ANvENDELSESOmRåDER

Entré

Køkken l l l

l

Soveværelse l

Badeværelse l l l l l

Stue l



040

APOLIMA
Perfekte kurver til dit badeværelse, køkken og andre rum.
HåNDKLÆDETØRRERE

De flotte kurver hos Apolima vil pryde et hvilket som helst rum. Apolima er designet til at være den 
perfekte håndklædetørrer. Den trappeformede opbygning giver plads til mange håndklæder og skaber 
orden i kaoset. Apolima fås tilmed i modeller, der passer til at varme køkkener op. Brug Apolima til at 
udtrykke din stil eller som et selvstændigt blikfang.

HØJDE 
830, 1130, 1430, 1730 mm

LÆNGDE
650, 800 mm 

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige  
RAL-farver som tilvalg.

041

JAVA
Let og luftig
HåNDKLÆDETØRRERE

HØJDE 
700, 912, 1336, 1548 mm

BREDDE
400 og 500 mm 

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige  
RAL-farver som tilvalg.

java er helt klart en klassisk håndklædetørrer, men føles alligevel som noget særligt. Rørenes 
ellipseformede facon og deres placering gør det let at hænge håndklæderne op. For at fuldende 
fleksibiliteten kan java tilsluttes enten fra venstre eller højre alt efter ønske.

ANvENDELSESOmRåDER

Entré

Køkken l l l

l

Soveværelse l

Badeværelse l l l l l

Stue l

ANvENDELSESOmRåDER

Entré

Køkken l l l

l

Soveværelse l

Badeværelse l l l l l

Stue l



042 043

MINORCA 
En blanding af former
HåNDKLÆDETØRRERE

HØJDE 
849, 1220, 1750 mm 

BREDDE
495 mm 

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige  
RAL-farver og krom  
som tilvalg.

ANvENDELSESOmRåDER

Entré

Køkken l l l

l

Soveværelse l

Badeværelse l l l l l

Stue l

Til den, som hverken vil have skarpe kanter eller noget helt rundt, er Minorca den perfekte håndklæde-
tørrer. Den kombinerer med et flot resultat begge former. De ovale rør udgør en blød bøjning, som 
møder en stram, lige linje på begge sider. Minorca vil give ethvert badeværelse et udtryk af klasse. 

ANAFI
Exceptionel skulpturel
HåNDKLÆDETØRRERE

HØJDE 
1250 mm 

BREDDE 
572 mm 

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige 
RAL-farver som tilvalg.

Anafi er så exceptionel skulpturel, at det er fuldt ud muligt, at du vil have en både i badeværelset 
og i andre rum. Det frække design slynger sig opad og gør håndklædetørreren til et kunstværk. 
Denne sofistikerede varmekilde fås endda både i krom- og guldfarve, hvis man ønsker den  
maksimale luksus. 

ANvENDELSESOmRåDER

Entré

Køkken l l l

l

Soveværelse l

Badeværelse l l l l l

Stue l



045044

ALDABRA
Bølget, dynamisk og lækker. 
HåNDKLÆDETØRRERE

Håndklædetørreren Aldabra er designet til at appellere til  
din ekstravagante side. Dens bølgede linjer skaber et meget 
dynamisk design. På trods af sin pragt glemmer den ikke  
sin funktion. De bølgende kurver giver plads til mange 
håndklæder. Aldabra er vovet. Den er usædvanlig. Den er 
usædvanligt smuk.

HØJDE
1014, 1344, 1674 mm  

BREDDE
700 mm

FINISH
Hvid RAL 9016.  
Øvrige RAL-farver  
som tilvalg.

ANvENDELSESOmRåDER

Entré Stue

Badeværelse l l l l lKøkken l l l

l l

Soveværelse l



TRÆF DET RETTE VALG

Purmo har et omfattende sortiment med 
mange forskellige løsninger, som kan 
anvendes i mange forskellige typer rum.  
Til tider kan et valg være baseret udeluk-
kende på æstetik – vil jeg have noget 
diskret eller noget skulpturelt, der vækker 
opmærksomhed? – mens mere praktiske 
synspunkter kan synes vigtigere andre 
gange. 

Opvarmningskapacitet er noget, som det 
kan betale sig at tænke nærmere over. 
Hvor stort er rummet? Er der behov for  
at varme det op hurtigt eller ofte? Er der 
nogen særlige forhold at tage med i 
overvejelsen, eksempelvis allergier eller 
lignende? En anden vigtig ting er selve 
pladsen. Badeværelse og køkken har for 
eksempel et højt fugtighedsniveau, og  
det er desuden steder, hvor man skal 
kunne tørre tøj hver dag. For at sikre os  
at du kommer til at leve bekvemt med dit 
opvarmningsprodukt fra Purmo i mange år 
fremover, har vi udfærdiget følgende liste 
over modeller, som vi anbefaler til forskellige 
typer rum.
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Delta Twin 
Side 025

Flores C 
Side 038

Flores 
Side 039

Apolima 
Side 040

java 
Side 041

Minorca 
Side 042

Anafi 
Side 043

Aldabra 
Side 044

Faro V 
Side 034

Faro H 
Side 035

Planora 
Side 010

Plan Ventil  
Compact M 

Side 012

Delta Laserline 
Side 024

Kon 
Side 030

Kos V 
Side 032

Kos H 
Side 033

Faro V 
Side 034

Faro H 
Side 035

Compact 
Side 008

Vertical 
Side 009

Planora 
Side 010

Plan Ventil  
Compact M 

Side 012

Delta Laserline 
Side 024

Kos V 
Side 032

Kos H 
Side 033

Kos H 
Side 033

Faro V 
Side 034

Faro H 
Side 035

Compact 
Side 008

Vertical 
Side 009

Planora 
Side 010

Plan Ventil  
Compact M 

Side 012

Delta Column Bench 
Side 026

Kos V 
Side 032

Faro V 
Side 034

Faro H 
Side 035

Compact 
Side 008

Vertical 
Side 009

Planora 
Side 010

Delta Bar 
Side 027

Kos V 
Side 032

Delta Twin 
Side 025

Plan Ventil  
Compact M 

Side 012

Compact 
Side 008

Vertical 
Side 009


