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Genieten van het
beste van 2 werelden
in Zweden
Purmo Radson is het enige merk in Zweden dat zowel
radiatoren als vloerverwarmingssystemen aanbiedt. “Wij
streven er niet naar om het leidende merk in het vloerverwarmingssegment te zijn. Wij leveren vloerverwarming als
onderdeel van een totaalpakket voor slimme verwarmingsoplossingen,” aldus Jan Ekwall, Directeur Sales & Marketing
in de regio Noord-Europa.

de verkoop van Purmo Radson-thermopanelen in Zweden.

Åsunden (Ullstämma)
(Ullstämma), Linköping, 29 vrijstaande woningen.
In iedere woning 72 m2 vloerverwarming op de
begane grond en radiatoren op de 1e verdieping.

Heda 7:4 (Ljungsbro)
(Ljungsbro), Linköping, 19 eengezinswoningen.
Vloerverwarming op de begane grond en radiatoren
op de 1e verdieping, zonder shunt.

en wordt de begane grond voorzien van vloerverwarming.

zoveel keuze is er een oplossing voor iedere familie of eigenaar,”
zo besluit Jörgen Persson.

Doorgaans worden radiatoren en vloerverwarmingssystemen in
Zweden afzonderlijk van elkaar aangeboden aan de eindgebruiker

Deze oplossing biedt de eindgebruiker maximaal comfort. Op

of aannemer, omdat deze producten van verschillende leveranciers

de begane grond vind je vaak de hal en een grote badkamer met

Jerry Wiström vertelt: “Onze 30 installateurs zijn allemaal

afkomstig zijn. Stångå Rörservice AB, een van de meest vooraan-

sauna. Voor deze ruimtes is een verwarmingsoplossing waarmee

goed opgeleid en gekwalificeerd. Ons bedrijf is gecertificeerd

staande installatiebedrijven in Linköping, biedt haar klanten echter

de vloer snel opdroogt ideaal. “Ook de keuken en een woonkamer

op het gebied van kwaliteit, milieu en veilige installatie van

standaard de combinatieoplossing van Purmo Radson.

met grote ramen zitten meestal op de begane grond. Daarom

watervoorzieningen. Daarnaast werken we met producten van

kun je juist op deze verdieping met een verborgen verwarmings-

topkwaliteit van onze leveranciers. Daardoor zijn we verzekerd

Purmo Radson begon in 2010 met het aanbieden van vloerverwar-

Smooth processes, seamless installation

oplossing het hoogste comfortniveau bereiken,” vertelt Wiström.

van een vlot en veilig werkproces, van de installatie tot oplevering

mings-systemen in Zweden. In Midden-Europa is het bedrijf echter

Stångå Rörservice AB is zowel betrokken bij renovaties als bij

Op de 1 verdieping zijn doorgaans vooral slaapkamers en

aan de eindgebruiker.” In Heda en Åsunden hebben enkele

al jaren actief op dit gebied. “We zien nu een zeer sterke groei, en

nieuwbouw. “Momenteel leggen we in Linköping de laatste hand

werkruimtes te vinden. Het is daarom niet nodig om in deze vloer

eindgebruikers hun nieuwe woning al betrokken. Het lijkt erop

hebben een aantal succesvolle projecten op het gebied van

aan 19 nieuwe eengezinswoningen in Heda en 29 vrijstaande

extra verwarmingsbuizen aan te leggen. “Purmo Radson biedt een

dat zij een leven lang slim verwarmen tegemoet kunnen zien. 

combinatieverwarming afgerond. Dit is zeker een van de niches

woningen in Åsunden,” zegt Stångå-eigenaar Jerry Wiström. In al

uiteenlopend assortiment: van designradiatoren met vlakke

waar we in uitblinken,” zegt Jörgen Persson, verantwoordelijk voor

deze woningen worden op de 1 verdieping radiatoren geïnstalleerd

voorplaten tot verschillende soorten badkamerradiatoren. Met
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