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Nowy standard w projektowaniu grzejników

tinos

Projekt, który łączy
funkcjonalność
i dążenie Do piękna

Jakość to bez wątpienia jeden z kluczowych czynników sukcesu. Nasze osiemdziesięcioletnie doświadczenie na międzynarodowym rynku inteligentnych rozwiązań grzewczych daje
nam dokładną wiedzę o oczekiwaniach klientów. Pragną oni
grzejników, które oferują nie tylko styl i komfort, ale także dużą
oszczędność energii. No i oczywiście muszą pięknie wyglądać!
Naszą ambicją jest wyznaczanie standardów w zakresie
innowacji, jakości, elastyczności i designu w branży grzewczej.
Dlatego stworzyliśmy dwa nowe modele grzejników: Tinos
i Paros. Są to wyjątkowe, designerskie grzejniki, które łączą
potrzebę zapewnienia ciepła w pomieszczeniach z komfortem
ich użytkowania. Projektowaliśmy te modele z myślą nie tylko
o wnętrzach, ale również o ludziach. Czyste i proste linie modelu

PAros

Tinos uzupełniają przestrzeń nowoczesnych kubistycz
nych wnętrz, podczas gdy zaokrąglone kształty modelu Paros
oferują eleganckie rozwiązania projektowe dla niemal każdego
stylu wykończenia.
Tak jak nasze pozostałe grzejniki, modele Tinos i Paros spełniają najbardziej rygorystyczne normy i wymagania. Oferują
komfort ogrzewania poprzez konwekcję i promieniowanie
oraz dziesięcioletnią gwarancję. Komfort i bezpieczeństwo czego można chcieć więcej?
Tinos lub Paros - wybór należy do Ciebie. Te wyszukane i wyjątkowo stylowe grzejniki podkreślą wygląd każdego wnętrza.

Wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej stanowi wyposażenie dodatkowe
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Dwa efektowne projekty
z łagodnymi zaokrągleniami
lub wyrazistymi krawędziami
Łagodne, delikatnie zaokrąglone krawędzie modelu Paros emanują wyrafinowaną
elegancją, która subtelnie podkreśla styl i komfort Twojego wnętrza. Czyste linie
modelu Tinos oferują za to namacalny urok estetyczny. Oba grzejniki stanowią
subtelny akcent wizualny w każdym wnętrzu. Tinos i Paros dostępne są w wersji
z pojedynczym (typ 11) lub podwójnym (typ 21) panelem grzewczym. Wersja
z panelem pojedynczym ma głębokość zaledwie 73 mm, dzięki czemu odstęp
między frontem grzejnika a ścianą wynosi tylko 83 mm. Minimalna głębokość
przy maksymalnym komforcie!
Model Paros, podobnie jak Tinos, dodaje stylu wnętrzom klasycznym i nowoczesnym.
Minimalizm modeli Paros i Tinos sprawdza się w dowolnej przestrzeni, niezależnie czy
jest to pokój dzienny, sypialnia, kuchnia czy łazienka. Pozwala cieszyć się wyjątkową
estetyką oraz komfortowym ciepłem tych pięknych grzejników, zawsze kiedy spędzasz
czas w domu.

Czyste linie modelu Tinos
oferują namacalny urok
estetyczny
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Udekoruj swoją sypialnię
czystym pięknem
W każdym domu sypialnia jest miejscem, w którym znajdujemy wypoczynek
i prywatność. Sypialnia jest drugim, po pokoju dziennym, najbardziej lubianym
pomieszczeniem, a ponieważ spędzamy w niej około 8 godzin dziennie musi
zapewniać poczucie spokoju.
Komfortowy klimat wnętrz oraz dobra jakość snu uzależnione są od równowagi między
wentylacją a ogrzewaniem. Naturalny obieg powietrza jest bardzo ważny podczas snu,
jednak rano doceniamy ciepło i komfort.
Estetyka modeli Tinos i Paros jest odpowiednia do każdego typu sypialni - romantycznego, klasycznego, czy bardziej nowoczesnego. Możliwość wybierania z palety 200
kolorów pozwala na dopasowanie barwy grzejników do odcienia ulubionej pościeli
i materiałów.

Zawory dostępne jako wyposażenie dodatkowe modelu Paros podkreślają jego elegancką stylistykę
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Projektuj z kolorem

Ponad 200 kolorów - tak bogatą paletę kolorystyczną zaplanowaliśmy dla grzejników Tinos i Paros.
Ponadto proponujemy także dodatkowe opcje wyposażenia. Wybór jest trudny, więc chętnie doradzimy.
Zarówno model Tinos jak i Paros wyglądają oszałamiająco w bieli - nawet na białym tle przyciągają
wzrok. Jeśli jednak chcesz zaznaczyć swoją osobowość mocnym akcentem na ścianie i wyróżnić pokój,
możesz poeksperymentować z kolorami zarówno grzejnika, jak i ściany stanowiącej jego tło.
Przykładowo: kolor purpurowy jest kolorem mocno wyróżniającym, ale również asertywnym,
wywołującym uczucie spokoju, pewności siebie i radości; kolory zielony i niebieski z drugiej strony
kojarzą się z naturą i morzem, wywołują dobre samopoczucie, relaks i uczucie spokoju; barwy ziemi
z kolei kojarzą się z ciepłem i przytulnością.
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Grzejnik odporny na wilgoć
zapewni komfort w Twojej
łazience
Każdy architekt wnętrz doceni Twój wybór grzejników Tinos i Paros. Minimalizm
przez duże „M” sprawia, że estetyka grzejników nie będzie kolidować z innymi elementami wnętrza. Charakter łazienki często definiują miękkie, naturalne formy,
mające wywołać uczucie spokoju i relaksu. Czyste geometryczne linie modelu
Tinos mają swój unikalny urok, ale zaokrąglone formy modelu Paros doskonale
pasują do projektowanych obecnie łazienek. Miękkie, zmysłowe linie dodają
charakteru łazience, oferując jednocześnie miłe ciepło i komfort.

Wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej jest praktyczny i nadaje
grzejnikowi oryginalny charakter
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Projekt, który pasuje do
każdego wnętrza
Gdy projektujemy i wyposażamy kuchnię każdy detal jest przemyślany... a może nie zawsze?
Oba modele Tinos i Paros, stanowią doskonałe dopełnienie wyposażenia kuchni, nadając
temu pomieszczeniu zupełnie nowy wymiar. Konstrukcja oraz kolorystyka tych grzejników
sprawia, że wyglądają idealnie w połączeniu z szafkami, blatami czy urządzeniami kuchennymi. Grzejniki można też połączyć z ogrzewaniem podłogowym. Decyzja taka zależy
oczywiście od materiału wybranego na podłogę, ale połączenie takie z pewnością
sprawdzi się w przypadku podłogi z płytek ceramicznych.

Łagodnie zaokrąglone linie grzejnika Paros
dodają wyrafinowanej elegancji, stylu
i zapewniają komfort Twojej kuchni
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TINOS | PAROS nowy standard
projektowania grzejników
Projekt to jedna sprawa, a wydajność to druga, jednak w przypadku grzejników Tinos
i Paros obie te dziedziny były równie ważne. Te grzejniki nowej generacji są w stanie
stworzyć przyjemny, komfortowy klimat domu nawet pracując w systemach o niskiej
temperaturze wody grzewczej. Oba grzejniki opatrzone zostały etykietką „Clever“
dlatego, że są bardziej wydajne i zużywają mniej energii niż porównywalne rozwiązania
grzewcze. Nie tylko niższe temperatury, ale także niższe koszty energii!
Na tym właśnie polega prawdziwy urok grzejników Tinos i Paros.
“Inteligentny design” wymaga mądrego projektowania.

Wyraźne krawędzie

Wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej ( opcjonalnie)

Zaokrąglone krawędzie

Wysokość
długość
typ
moc cieplna
Kolory
Tinos 1800, 1950, 2100 mm 325 - 775 mm 11, 21 653 - 2446 W	 kolor standardowy RAL 9016.
Paros 1800, 1950, 2100 mm 380 - 830 mm 11, 21 653 - 2446 W	Pozostałe kolory RAL,
					
metaliczne oraz matowe są
					
dostępne na zamówienie

Purmo oferuje 10-letnią gwarancję na pełen zakres grzejników i system ogrzewania
podłogowego
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