
Artyku  promocyjny

84 NOWOCZESNE INSTALACJE

Systemy renowacyjne Purmo to nowa generacja produktów, które 
pozwalaj  wykona  instalacj  ogrzewania pod ogowego w istniej -
cych budynkach poddawanych renowacji, podnosz c przy tym po-
ziom pod ogi o zaledwie 30-40 mm razem z wyko czeniem. Dzi ki 
takiemu rozwi zaniu nie trzeba wykonywa  dodatkowych prac 
zwi zanych z usuni ciem starych pod óg. Nowe systemy Purmo 
uk ada si  bezpo rednio na istniej cej pod odze, oszcz dzaj c w ten 
sposób czas i zmniejszaj c koszty. 

Purmo Klettjet R to samoprzylepna mata PE o grubo ci 6 mm, pokryta 
warstw  tkaniny mocuj cej rur  owini t  rzepem. Ca kowita wysoko
systemu, w zale no ci od jako ci i grubo ci wylewki anhydrytowej wy-
nosi od 30 do 40 mm. System umo liwia bardzo szybki monta  i dopa-
sowanie do ka dej geometrii pomieszczenia przy dowolnym rozstawie 
rur. System jest innowacyjny i o wiele szybszy w monta u od tradycyj-
nego – nie ma potrzeby stosowania dodatkowych klipsów. Do 3 razy 
krótszy czas ogrzania pod ogi ni  w systemie tradycyjnym ze wzgl du 
na cienk  wylewk  anhydrytow .

Purmo TS14 R to p yta systemowa o grubo ci 17 mm ze styropianu 
EPS 240 z kanalikami, która jest pokryta fabrycznie blach  alumi-
niow  o grubo ci 0,25 mm, zapewniaj c  równomiern  dystrybucj
ciep a. Ca kowita grubo  systemu z wyko czeniem pod ogi to tylko
35 mm. Monta  systemu jest przewidziany bezpo rednio na istniej cym 
pod o u (pod odze) lub na izolacji termicznej, dzi ki czemu instalacja 
mo e s u y  do ogrzewania i ch odzenia budynków nowych lub po re-
nowacji. Istnieje mo liwo  bezpo redniego po o enia parkietu p y-

waj cego o minimalnej grubo ci 15 mm lub przyklejenia p ytek (przy 
zastosowaniu systemowej maty podk adowej). Do 3 razy krótszy czas 
ogrzania pod ogi ni  w systemie tradycyjnym z uwagi na brak wylewki.

Gwarancja
Wszystkie elementy systemów ogrzewania i ch odzenia p aszczyznowe-
go Purmo s  poddawane bardzo restrykcyjnym kontrolom jako ci, a tak-
e wielu próbom i testom. Uzyskane efekty upowa niaj  firm  Rettig 

Heating do udzielania 10-letniej gwarancji w przypadku zastosowania 
wszystkich oryginalnych elementów systemu Purmo (rury, systemy 
mocowa , z czki, rozdzielacze, akcesoria). Je eli pomimo w a ciwej 
obs ugi i prawid owego wykonania instalacji system ulegnie awarii, to 
firma Rettig Heating zapewnia odszkodowanie a  do 1 000 000 Euro, 
które pokryje wszystkie koszty zwi zane z wymian  wadliwych ele-
mentów instalacji oraz likwidacj  zniszcze  powsta ych w skutek de-
fektu produktu.

Gwarancja jest wystawiana w formie certyfikatu zawieraj cego dane 
inwestora, wykonawcy oraz inwestycji.
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