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Încălzire combinată
pentru confort ideal
în Suedia
Purmo este singurul producător din Suedia care oferă atât
sisteme de încălzire cu radiatoare, cât şi sisteme de încălzire
prin pardoseală. “Scopul nostru nu este de a fi marca numărul
unu în încălzire prin pardoseală. Noi vrem să oferim sisteme de
încălzire prin pardoseală ca parte dintr-un pachet de produse ce
constituie soluţii inteligente de încălzire”, declară Jan Ekwall,
Director de Vânzări şi Marketing pentru regiunea de nord.

din cauza faptului că au furnizori diferiţi. Un furnizor de soluţii

la parter, iar o soluţie de încălzire ascunsă creşte nivelul confortului”,

combinate Purmo este Stångå Rörservice AB, unul dintre instalatorii

adaugă Jerry Wiström. La etaj se află dormitoarele şi birourile, iar

de top din Linköping.

acolo nu este nevoie de încălzire suplimentară prin pardoseală. “Cu
ajutorul radiatoarelor decorative cu faţa plană sau cu diferite tipuri

Stångå Rörservice AB activează atât în domeniul renovării, cât şi

de radiatoare portprosop de la Purmo este foarte uşor să gaseşti

cel al construcţiilor de locuinţe noi. “Acum finalizăm 19 noi locuinţe

soluţia ideală pentru fiecare familie sau proprietar”, completează

unifamiliale în Heda şi 29 de case individuale în Åsunden, Linköping”,

Jörgen Persson.

spune proprietarul companiei, Jerry Wiström. În ambele cazuri
Purmo a lansat sistemele de încălzire prin pardoseală în Suedia în

radiatoarele sunt instalate la etajul 1, iar la parter este montat

“Toţi cei 30 de instalatori pe care îi avem sunt instruiţi şi atestaţi,

2010, dar este activ în acest domeniu în Centrul Europei de mai

un sistem de încălzire prin pardoseală.

iar compania noastră respectă standardele de calitate, mediu şi

multe decenii. “Am progresat foarte mult în ultima perioadă şi am

siguranţă în instalaţii. Aceasta, alături de produsele de calitate de

realizat proiecte de succes în domeniul încălzirii combinate, ceea

PROCESE ACCESIBILE, INSTALARE FĂRĂ CUSUR

la furnizorii aleşi, asigură un proces de lucru sigur şi uşor, de la

ce este cu siguranţă zona noastră de nişă”, spune Jörgen Persson,

Această soluţie oferă confort sporit pentru consumatorul final. La

inslatare până la predarea către consumatorul final”, spune Wiström.

responsabil pentru vânzările de produse Purmo în Suedia. În general,

parter de obicei se află un hol şi o baie mare cu saună. Aceste spaţii

Unii dintre consumatori s-au mutat deja în noile case din Heda şi

sistemele de încălzire cu radiatoare şi încălzire prin pardoseală sunt

beneficiază de o soluţie de încălzire care menţine podeaua uscată.

Åsunden, şi până acum totul a decurs perfect pentru o viaţă cu

oferite separat consumatorului final sau dezvoltatorului din Suedia,

“Bucătăria şi livingul cu suprafaţă mare sunt, de asemenea, plasate

încălzire inteligentă. 

Detalii proiect:
Åsunden (Ullstämma)
Linköping, 29 case individuale
72 metri pătraţi de încălzire prin pardoseală
pentru fiecare casă, la parter, şi radiatoare la etaj
Heda 7:4 (Ljungsbro)
Linköping, 19 case unifamiliale.
Încălzire prin pardoseală la parter şi radiatoare
la etaj, fără derivaţie

