
NOUL CONCEPT DE 
CULOARE PENTRU 
CORPURILE DE 
ÎNCĂLZIRE

În concordanţă cu 
conceptul Căldură - 
Design, noile, 
inovativele suprafeţe  
şi conceptul de 
culoare.
În pas cu timpurile.

KERMI ADUCE UN TON ÎN TREND PENTRU SUPRAFEŢE 

Kermi Igienic

Ediţa Soft

Ediţia Natură

Ediţia Ethno

Ediţia Metalic



În vremea contemporană este mai important ca niciodată ca forma 
inovativă a suprafeţei,  conformă trend-ului, să aibe un design armonios. 
Pornind de la această premisă, radiatoarele câştigş o importanţă tot mai 
mare prin design-ul lor individual. Kermi oferă în această privinţă cea mai 
buna alegere posibilă. Prin formatul radiatorului, este redefinită şi  emisia 
de cşldurş; de la claritate pânâ la crearea unui corp de încălzire cu format 
extravagant, unic. Pe cât de nou pe atât de expresiv, Kermi demonstrează 
aceste calităţi prin noul Credo, care defineşte noi standarde şi un design 
excepţional.

Pe lângă formatul în plină schimbare, sunt stabilite în domeniul corpurilor 
de încălzire şi cerinţele privind suprafeţele  radiatoarelor personalizate. 
Kermi se opune în totalitate la stabilirea unor limite: prin noul concept 
inovativ şi plin de culoare; în plus faţă de culorile sanitare principale. 
Orientat spre “pulsul” timpurilor, în mod clar, se orientează către tendinţa 

modului de viaţă. Această tendinţă a fost şi până acum şi este 
şi în continuare la Kermi: lăcuirea în orice tip de culoare RAL.
modernă a 

PENTRU FORME CREATIVE,
SUPRAFAŢE SUPERIOARE ÎN TON CU TRENDUL



KERMI IGIENIC

nm�alb Kermi, RAL 9016

Vopsirea 
antimicrobiană a 
radiatoarelor

Numărul bolilor cauzate de bacterii 
rezistente la antibiotice cresc, prin 
urmare şi importanţa igienei 
mediului înconjurător personal. 
Multe dintre aceste infecţii se 
transmit datorită suprafeţelor 
contaminate.

La multe produse, de ex. maşini de 
uz casnic, sau din domeniul sanitar 
s- au optimizat deja cu succes 
condiţiile de igienă; 

a reuşit să rezolve problema şi în 
acest domeniu: stratul 
antimicrobian. Suprafaţa 
antimicrobiană împiedică pentru o 
perioadă îndelungată depunerea 

 bacteriilor rezistente 
la antibiotice pe suprafaţa 
radiatorului, aducând astfel o 
contribuţie valoroasă pentru un 
mediu curat şi sănătos. Acest 
concept este disponibil pentru toate 
radiatoarele creative, Kermi Decor, 
radiatoare igienice, convectoare şi 
pereţi de încălzire fără lamele de 
convecţie. Fiecare, în culoarea alb 
Kermi - RAL 9016.

Kermi este 
primul producător de radiatoare care 

ciupercilor şi a

Kermi Igienic prin AgION, o 
substanţă naturală, bazată 
pe argint, care conferă o 
protecţie permanentă pe 
suprafaţa radiatorului 
împotriva bacterilor şi 
ciupercilor.



EDIŢIA SOFT

Disponibil pentru: n Corpuri de încălzire Creativ
                                 Kermi Decor
                             m Radiatoare compacte
                             � Convectoare şi 
                                 pereţi de încălzire

nalb Kermi, RAL 9016 nalb , RAL 9010 nmanhattan negee

nnegrunbej bahama npergamon

Suprafaţa 
veritabil mată, 
elegantă cu efect 
catifelat, mătăsos 
şi proaspăt.



EDIŢIA NATURĂ

nm�tabac nm�atlantic

nm�porumbnm�citrusnm�piatra

Tonurile elementare 
ale naturii. 
Proaspeţime şi 
expresivitate.



EDIŢIA ETHNO

nm�solaris nm�inka

nm�carmina nm�terra

Întrebător ca 
niciodată: tonuri 
calde şi puternice 
ale culturilor 
exotice.



EDIŢIA METALIC

nm�grafit

nm�argintiu zirconiu nm�bronz mat

nm�argintiu strălucitor

Trendul retro 
strălucitor al 
anilor '50, 
interpretat clasic 
în tonuri briliante, 
metalice.



NOUL CONCEPT DE CULOARE
PENTRU CORPURILE DE ÎNCĂLZIRE

l disponibil

Radiatoare
compacte Convectoare

Pereţi 
de încălzire

Corpuri de
încălzire Creativ

Kermi
Decor

Culoarea de serie

Kermi igienic

Culori sanitare

Ediţii diferite Ediţia Soft

alb Kermi, RAL 9016
alb, RAL 9010
manhattan
egee
bej bahama
pergamon
negru

Ediţia Natură

piatră
citrus
porumb
tabac
atlantic

Ediţia Ethno

solaris
inka
carmina
terra

Ediţia Metalic

grafit
argintiu lucios
argintiu zirconiu
bronz mat

Posibilitate de lăcuire
pentru oricare
din nuanţele RAL

Culori RAL

alb Kermi, RAL 9016

Acoperire antimicrobiană
în combinaţie cu alb RAL 9016

alb, RAL 9010
manhatan
agais
bej bahama
pergamon
negru
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numai pentru
cele igienice

numai
pentru
cele fără
lamele de
convecţie 

argintiu lucios
nu este
disponibil
pentru
radiatoarele
profilate 

argintiu
lucios
nu este
disponibil

argintiu
lucios
nu este
disponibil

Preţ suplimentar:
Igienic: 30%
Culori sanirare: 20%
Ediţia Natură: 20%
Ediţia Ethno: 20%
Ediţia Metalic: 30%
Alte nuanţe RAL: 30%

ATENŢIE !!!
Există abateri de
culoare faţă de realitate
datorate tehnologiei tipografice.

Kermi Gmbh.
Pankofen-bahnhof 1
94447 Plattling
telefon: +49 (
telefax: +49 (0) 99 31 / 501-653
www.kermi.de
info@kermi.de 

0) 99 31 / 501-0IMPORTATOR:

410052 Oradea - calea M-sal. Al. Averescu nr. 83
tel./fax: 0259-477324; 0359-409738;
e-mail: info@plan.ro

400230 Cluj Napoca - calea Baciului nr. 47
tel./fax: 0264-597870
e-mail: office.cj@plan.ro

500053 Brasov - str. Bazaltului nr. 9-11
tel./fax: 0268-549230
e-mail: office.bv@plan.ro


