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Charakterystyka ogólna

Grzejniki płytowe Purmo V przeznaczone są do stosowania

w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania, w któ-

rych czynnikiem grzejnym jest woda. Należy je stosować

zgodnie z polskimi przepisami w szczelnych, zamkniętych

instalacjach, zabezpieczonych przeponowymi naczyniami

wzbiorczymi.

Są wyposażone w elementy konwekcyjne oraz mają wbudo-

waną wkładkę zaworu termostatycznego z regulacją wstępną.

Powierzchnie boczne obudowane

są osłonami a powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill.

Wbudowany zestaw przyłączeniowy umożliwia zasilanie grzej-

nika zarówno z boku jak i z dołu.

Grzejniki płytowe Purmo V znajdują zastosowanie w pomiesz-

czeniach mieszkalnych, biurowych i usługowych oraz innych

o normalnej wilgotności. Nie należy ich stosować w pomiesz-

czeniach o podwyższonej wilgotności np. w łazienkach.

Opis techniczny 

Materiał: wysokiej jakości głęboko tłoczona blacha niskowę-

glowa walcowana na zimno z której tłoczy się:

– płyty grzejników: 1,25 mm 

– ożebrowanie: 0,5 mm

Rozstaw pionowych kanałów wodnych [mm]: 33 1/3

Wysokość grzejników [mm]: 300, 450, 500, 600, 900

Długość grzejników [mm]: 400-3000

Maksymalne ciśnienie robocze [bar]: 10

Temperatura maksymalna [°C]: 110

Kolor: RAL 9010 śnieżnobiały, inne na zamówienie (48 kolo-

rów z palety RAL)

Malowanie podkładowe: KTL II - kataforeza drugiej generacji

Malowanie końcowe: napylanie elektrostatyczne

Produkcja: zgodna z BS EN ISO 9001, certyfikat FM 32533

Ochrona środowiska: zgodna z BS EN ISO 14001

Aprobaty i certyfikaty: Deklaracja zgodności z PN-EN 442,

Atest higieniczny HK/B/1503/01/2005

Gwarancja: 6 lat

ile to kosztuje – propozycja firmy RETTIG HEATING

RETTIG HEATING Sp. z o.o.

Biuro Handlowe 

ul. Rotmistrza Pileckiego 91,  02-781 Warszawa

tel. 022 643 25 20, faks 022 643 99 95

www.purmo.com, e-mail: purmow@purmo.pl

Grzejniki płytowe Purmo V

V22 600/800 - 3 szt. x 495 zł netto 1485 zł netto

V22 900/800 - 2 szt. x 552 zł netto 1104 zł netto

V22 600/600 - 1 szt. 332 zł netto

V22 600/700 - 2 szt. x 357 zł netto 714 zł netto

V22 600/400 - 1 szt. 298 zł netto

V22 600/900 - 1 szt. 409 zł netto

V11 600/600 - 1 szt. 224 zł netto

razem 4566 zł netto

Kosztorys grzejników płytowych 

dla projektu NASTKA:
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