
Purmo vil bli størst i Europa på bærekraftig inneklima

- Et perfekt inneklima skal ikke gå på bekostning av klimaet på planeten vår. Det er 
mottoet vårt, og det ligger til grunn for alt vi gjør.

Det sier kommunikasjonsdirektør Justin Roux i Purmo Group, ledende i Europa på 
produksjon av radiatorer for oppvarming av både offentlige bygg og private boliger. 
Selskapet er Europas fjerde største leverandør innen strålevarme og kjølesystemer. Nå 
er visjonen å bli nummer 1.

– I Europa står bygninger for rundt 40 % av det totale energikonsumet og for 36 p%  av 
utslippene av drivhusgasser. Oppvarming og nedkjøling av boliger utgjør 17 % av Europas 
totale energiforbruk. Det er sjokkerende tall og en enorm utfordring for oss, sier Roux.

Hvordan vil dere møte denne utfordringen?
– Vi tilbyr det bredeste spekteret av produkter og systemer innen dette markedet. Vi 
jobber tett sammen med installatører, arkitekter, ingeniører og entreprenører for å kunne 
tilby en komplett løsning på det de har behov for. Vi skal ikke bare selge radiatorer, 
panelovner eller utstyr, vi skal også forbedre energikarakter og ytelse for stadig flere 
bygg. Vi utvikler produkter som forbruker mindre energi både under produksjon og i bruk, 
og som er smarte nok til å brukes på den mest energioptimale måten, sier Roux.

Møter EUs klimamål
Han forteller om et marked som har endret seg markant de siste årene i retning 
bærekraftige energiløsninger. Innen 2030 skal EU-landene ha redusert energiforbruket 
med 18%. Utslippene av drivhusgasser fra bygninger skal mer enn halveres.

– I Europa vil 240 millioner bygninger trenge oppgradering for å nå målene. Her skal vi 
levere smarte, energieffektive og estetiske løsninger for inneklimaet, sier Roux.

Salgssjefen for Purmo i Norge, Tom Gunnar Bratsberg, er stolt over konsernets 
ambisjoner. – Den som investerer i Purmo, investerer i fremtiden.
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En smart måte å forbedre inneklimaet på. 

Vido S2 har en attraktiv, kompakt design som gir høy varmeytelse selv 
ved lave temperaturer og lavt vanninnhold. Dette gir effektiv energibruk 
uten at det går på bekostning av effekten.

I kombinasjon med en reversibel varmepumpe eller en separat 
kjølekilde, kan Vido S2 tilby både varme- og kjølefunksjoner, noe som 
gjør den til en perfekt løsning for både kommersiell og hjemmebruk.

Vido S2 er også den perfekte løsningen for rom som ikke brukes 
regelmessig, for eksempel gjesterom eller hobbyrom, takket være rask 
oppvarming.

Stille. Lytt …..
Endelig har vi en viftekonvektor som tilbyr innovative løsninger for 
oppvarming, kjøling og avfukting. Takket være de geniale og svært 
nøyaktige kontrollene gir Vido S2 optimal komfort året rundt.

Den er utstyrt med en høyeffektiv DC-motor med ytelse og 
viftehastighet som styres ved hjelp av pulsbreddemodulering (PWM), 
som reduserer støy og vibrasjoner betydelig.

Fordeler
- Rask reaksjonstid
- Ekstrem høy ytelse
- Fleksible betjeningsalternativer
- Varme- og kjølefunksjon
- Enkel installasjon 
- Stillegående drift
- Mange installasjonsmuligheter

Vido S2

Les mer om nye 
Vido S2 og se filmen 

Interiørdesign. Vido S2 tilbyr mange 
installasjonsmuligheter, som montering i 
vegg, på vegg og i tak. 
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