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stilfuld, diskret
Og markant
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Vertikale radiatorer kan give dit hjem ægte karakter. uanset om du 
vælger en helt ny indretning eller er på udkig efter måder at supplere 
og forbedre dit eksisterende interiør, kan du regne med purmo 
vertikale radiatorer til at hjælpe dig med at nå det næste niveau.
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kos V
DeSignraDiatOrer



kOS v  
høj, elegant, 
ønskVærdig

termisk skønhed kan placeres problemfrit  
og elegant på væggene i dit hjem. kos V er et 
vertikalt design af udformet mirakel, der fås i 
et udvalg af farver og finishes, herunder den 
iøjnefaldende i børstet rustfrit stål.
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kos V

højde
1.800, 1.950,  
2.100 mm

længde
300, 450, 600, 750 mm

type
koV 21, 22

finish
ral 9016 hvid, andre 
ral-farver og metalliske 
farver efter anmodning, 
kan også fås i inoX - 
rustfrit stål

kos V
DeSignraDiatOrer
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faro V
DeSignraDiatOrer



farO v 
stærk moderne 
komfort

faro V er ideel til når du vil understrege højden af    
dit interiør, og er også et perfekt valg til områder i dit 
hjem med begrænset vægplads. faro Vs visuelle sprog 
fremhæves af en profileret front og let buede 
perforerede sider. en attraktiv måde at opvarme  
dit hjem på.
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faro V

højde
1.800, 1.950,  
2.100 mm

længde
300, 450, 600, 750 mm

type 
faV 21, 22

finish
ral 9016 hvid, andre 
ral-farver og metalliske 
farver efter anmodning, 
kan også fås i inoX - 
rustfrit stål

faro V
DeSignraDiatOrer



tinos

højde
1.800, 1.950 mm

længde
475, 625 mm

type
tiV 11, 21

finish
ral 9016 hvid, andre  
ral-farver og metalliske farver  
efter anmodning.

| 8

tinos
DeSignraDiatOrer



tinOS 
majestætisk,  
slank, iøjne-
faldende
rene kanter og lige linjer tinos  
er indbegrebet af design, og det 
tætteste vi er kommet på, hvad 
man kunne kalde śtrålende 
kunst .́ tinos er monteret bare 
10 mm fra væggen, og er en 
diskret ting af skønhed, der kan 
skræddersys til at opfylde dine 
unikke krav for størrelse, farve  
og finish.
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tinos
DeSignraDiatOrer



ParOS komplet
buet komfort
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paros
 
højde
1.800, 1.950 mm

længde
type 11: 530, 680 mm

type 21: 555, 705 mm

type 
paV 11, 21

finish
ral 9016 hvid, andre  
ral-farver og metalliske farver  
efter anmodning.

paros
DeSignraDiatOrer



ParOS komplet
buet komfort

det glatte skær på forsiden  
af   paros fortsætter uafbrudt  
til kurverne på siden. denne 
unikke funktion gør paros 
uimodståelig at røre ved, og et 
ægte samtaleemne i alle rum i 
dit hjem. der kan tilkøbes en 
rustfri håndklædestang som 
tilføjer yderligere funktion til 
denne radiators smukke 
design.
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paros
DeSignraDiatOrer
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delta V
SektiOnSraDiatOrer
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Delta v 
afslører nye 
muligheder

denne smukke vertikale søjleradiator er 
højden af elegant opvarmning, med et 
iøjnefaldende retrolook og - naturligvis - 
højeffektiv opvarmning. delta V tilføjer 
traditionel elegance til moderne komfort  
i dit hjem og kan fås i varianter med 2, 3,  
4, 5 eller 6 søjle.

delta V

højde
965 - 3.000 mm

længde
200 - 2.500 mm

type 
dl 2, 3 , 4, 5, 6

finish
ral 9016 hvid, andre  
ral-farver og metalliske farver  
efter anmodning,

delta V
SektiOnSraDiatOrer



vertiCal  
horisontalt 
alternatiV 

nogle gange er det et spørgsmål om plads, nogle gange  
et spørgsmål om smag, og Vertical er svaret på alle disse 
spørgsmål. Varmeeffekt og design i høj kvalitet. Vertical fås 
også med tilbehør såsom en håndklædestang, der tilføjer 
anvendelighed til dens funktionalitet. 

VertiCal

højde
1.800, 1.950, 2.100 mm

længde
300, 450, 600, 750 mm

type 
Vr 20, 21, 22 

finish
ral 9016 hvid, andre  
ral-farver og metalliske farver  
efter anmodning,

VertiCal
PanelraDiatOrer
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VertiCal
PanelraDiatOrer
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