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Nyder det bedste 
af 2 verdener 
i Sverige
I Sverige er Purmo er det eneste firma i branchen der kan 
tilbyde både radiatorer og gulvvarmesystemer. “Vores  
mål er ikke at blive det førende firma inden for gulvvarme.  
Vi ønsker at kunne tilbyde gulvvarme som en del af et samlet 
produktudvalg inden for intelligente varmeløsninger”, siger Jan 
Ekwall, der er salgs- og marketingschef for de nordiske lande. 

Purmo lancerede sit gulvvarmesystem i 2010 i Sverige, men firmaet 

har været i branchen i årtier i Centraleuropa. “Vi oplever en hastig 

vækst, og vi har med stor succes gennemført nogle projekter  

inden for kombineret opvarmning, hvilket absolut er et af vores 

nicheområder”, siger Jörgen Persson, der er ansvarlig for salg af 

Purmo Thermopanel i Sverige. Som regel tilbydes radiatorer og 

gulvvarmesystemer separat til slutbrugeren eller mellemhandleren, 

da enhederne har forskellige leverandører. Stångå Rörservice AB,  

der er en af de førende installatører i Linköping, tilbyder dog den 

kombinerede løsning fra Purmo. 

Stångå Rörservice AB arbejder i renoverings- og nybygningsområdet. 

“Vi er i gang med at færdiggøre 19 nye enfamiliehuse i Heda og 29 

rækkehuse i Åsunden, Linköping”, siger ejeren af firmaet Jerry 

Wiström. Begge steder bliver der installeret radiatorer på første sal 

og gulvvarme i stuen. Denne løsning giver høj komfort for 

slutbrugeren. I stueetagen er der oftest en indgang og et stort 

badeværelse med sauna. I begge tilfælde vil det være fordelagtigt 

med en varmeløsning, der tørrer gulvet. “Køkkenet og stuen med de 

store vinduespartier findes normalt også i stueetagen, og derfor 

giver det ekstra komfort med en skjult varmeløsning”, siger Jerry 

Wiström. På første sal er soveværelserne og hjemmekontoret,  

og der er der ikke behov for at lægge rør under gulvet. “Med  

Purmos smukke og flade radiatorer samt dets forskellige 

håndklædetørrere er det nemt at finde en løsning til enhver 

familie”, siger Jörgen Persson. 

“Alle vores 30 montører er veluddannede og certificerede, og vores 

firma opfylder certificeringerne inden for kvalitet, miljø og sikker 

vandinstallation. Dette, kombineret med højkvalitetsprodukter fra 

vores udvalgte leverandører, giver en sikker og problemfri 

arbejdsproces lige fra installeringen til overdragelsen til 

slutbrugeren”, siger Jerry Wiström. Nogle af brugerne er allerede 

flyttet ind i deres nye hjem i Heda og Åsunden, og indtil videre har  

de intelligente varmesystemer fungeret perfekt.  
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