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HERZ należy dzisiaj do grona najbardziej rozpoznawalnych i cenionych 
marek w swojej branży, oferując nowoczesną armaturę i niezawodne 
systemy instalacyjne. Produkty marki Herz wytwarzane są w 33 wyłącznie 
europejskich zakładach produkcyjnych. W przeciwieństwie do większości 
firm konkurencyjnych, to właśnie z Europy produkty z symbolem serca trafiają 
do ponad 100 krajów świata – w tym również na rynek azjatycki. Warto tutaj 
wspomnieć, że armatura marki HERZ znalazła swoje zastosowanie m. in.  
w wieżowcu Burdż Chalifa w Dubaju – najwyższym budynku na świecie.

Od 1990 roku polska filia firmy 
HERZ – spółka HERZ Armatura 
i Systemy Grzewcze wprowadza 
na rynek polski szeroki asorty-
ment nowoczesnej armatury 
regulującej, zapewniającej ra-
cjonalne, a więc oszczędne go-
spodarowanie energią cieplną. 
Każdy z oferowanych wyrobów 
objęty jest 5 letnim okresem 
gwarancyjnym, a w przypadku 
instalacji wykonywanej w syste-
mie HERZ PipeFix przez instala-
tora posiadającego autoryzację 
firmy, okres gwarancji zostaje 
wydłużony do lat 10.
Armatura marki HERZ w pełni 
sprawdziła się w polskich wa-
runkach eksploatacyjnych, a sze-
roka oferta produktów sprawia, 
że niewiele jest dzisiaj w Polsce 
inwestycji, gdzie przy wyko-
nywaniu instalacji grzewczych 
i sanitarnych nie zastosowano 
przynajmniej kilku wyrobów 
oznaczonych charakterystycz-
nym symbolem serca.
Firma Herz oferuje również, 
ekologiczne, wysoko zaawan-
sowane technologicznie syste-
my grzewcze, które uzupełniają, 
a w przyszłości zapewne całko-
wicie zastąpią dzisiejsze rozwią-
zania w zakresie pozyskiwania 
energii cieplnej. Są to przede 

HERZ PipeFix  
– niezawodny system instalacyjny

wszystkim kotły na biomasę, a także 
centrale i pompy ciepła.

System HERZ PipeFix
Jednym z dwóch najważniejszych ele-
mentów systemu HERZ PipeFix jest 
najwyższej jakości uniwersalna rura 
z tworzywa sztucznego i aluminium. 
Wielowarstwowa rura HERZ dedykowa-
na jest do wykonywania instalacji grzew-
czych (grzejnikowych oraz powierzch-
niowych) oraz instalacji sanitarnych. 
Rura HERZ jest wyjątkowo ekonomiczna 
w użyciu – cechują ją również trwałość 

i niezawodność. Najwyższa jakość rury 
ma szczególne znaczenie w przypadku 
wykonywania systemów ogrzewania po-
wierzchniowego (tzw. mokrych), w któ-
rych rura  pracuje pod warstwą wylewki. 
Zastosowanie rury wielowarstwowej 
HERZ w prawidłowo wykonanej insta-
lacji zapewnia  wieloletnią, komfortową 
pracę całego systemu.
Drugi z podstawowych komponen-
tów tworzących system HERZ PipeFix, 
to kompletny system mosiężnych złą-
czy zaprasowywanych i skręcanych.  
Połączenie rury za pomocą złączek Herz 

zostało dokładnie zbadane pod kątem 
zgodności z europejskimi normami i do-
puszczone do użytkowania przez nieza-
leżne, uznane laboratoria zewnętrzne. 

Nowości w systemie
W 2018 roku firma HERZ poszerzyła 
ofertę systemu HERZ PipeFix o kilka 
ciekawych rozwiązań. Nowe elementy 
systemu HERZ PipeFix to:

 � HERZ-LINE – rura pięciowarstwowa 
PE-RT (z barierą antydyfuzyjną), prze-
znaczona do wykonywania instalacji 
ogrzewania podłogowego z wykorzy-
staniem mat systemowych 

 � HERZ-8631/8632 – nowa seria rozdzie-
laczy ze stali szlachetnej do ogrzewa-
nia i chłodzenia powierzchniowego 
(od 2 do 12 obiegów) w wyjątkowo 
atrakcyjnej cenie

 � HERZ-INFLEX-BCK – uniwersalna 
wielowarstwowa rura HERZ, w otu-
linie izolacyjnej ze spienionego po-
lietylenu

 � HERZ-SOLOTOP – płyty systemowe 
z folii polistyrenowej do ogrzewania 
podłogowego

 � HERZ-COMBITOP – płyty termoizola-
cyjne ze styropianu, pokryte warstwą 
folii z wypustkami, do ogrzewania 
podłogowego. 

HERZ  
– Klub Dobrego Fachowca +

Pełny komfort, przy równoczesnym ogra-
niczeniu zużycia energii zapewnić mogą 
wyłącznie systemy markowych produ-
centów instalowane przez doświadczo-
nych wykonawców. Dokładnie o takim 
idealnym połączeniu możemy mówić 
w przypadku systemów firmy Herz insta-
lowanych przez profesjonalnych wyko-
nawców uczestniczących w programie 
HERZ KDF+. Klub Dobrego Fachowca 

plus firmy Herz (tak brzmi pełna nazwa 
programu), to funkcjonujący od 2001 
program partnerski, który powstał z my-
ślą o najlepszych instalatorach posiada-
jących autoryzację firmy. Ideą powstania 
programu KDF+ była budowa elitarnej 
grupy profesjonalnych instalatorów po-
trafiących tak wykonywać instalacje, aby 
zapewnić ostatecznym użytkownikom 
możliwość skorzystania ze wszystkich 
zalet wyrobów marki Herz. Od 18 lat in-
stalatorzy uczestniczący w programie za-
pewniają profesjonalne wykonawstwo 
instalacji sanitarnych i grzewczych na te-
renie całej Polski. 

Aplikacja HERZ FBH
Aplikacja HERZ-FBH jest nowoczesnym 
narzędziem służącym do doboru pro-
duktów i wspomagania projektowania 
instalacji ogrzewania podłogowego 
firmy Herz. W trakcie doboru widoczna 
jest pełna oferta armatury, która może 
być dobierana lub dla której mogą być 
przeliczane nastawy. 
Aplikacja HERZ FBH oblicza i przedsta-
wia graficznie następujące wyniki:

 � maksymalna powierzchnia grzejnika 
podłogowego z jedną pętlą (długość 
rur do 100 m)

 � łączna długość rur systemu ogrzewa-
nia podłogowego

 � liczba obiegów grzewczych.

Najważniejsze i najbardziej użyteczne 
informacje to:

 � sumaryczny przepływ czynnika 
grzewczego,

 � moc grzewcza systemu ogrzewania 
podłogowego,

 � spadek ciśnienia (do zwymiarowania 
pompy cyrkulacyjnej).

Aby uzyskać więcej  informacji 
o produktach marki Herz zaprasza-
my do czytania prasy branżowej oraz 
regularnych odwiedzin strony www.
herz.com.pl, fanpage`a firmy na  
Facebooku oraz kanału HERZ na You-
Tube. Zapraszamy również do udzia-
łu w organizowanych cyklicznie szko-
leniach produktowych – zarówno 
w polskiej centrali firmy HERZ w Wie-
liczce, jak również w każdym dogod-
nym dla Państwa miejscu w Polsce. �
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Rys. 4. Płyty systemowe HERZ-SOLOTOP, 
HERZ-COMBITOP

Rys. 5. Rozdzielacz HERZ 8632 ze stali 
szlachetnejRys. 1. System HERZ PipeFix

Rys. 2. Rura pięciowarstwowa HERZ
-LINE

Rys. 3. Rura HERZ-INFLEX-BCK w otulinie 
izolacyjnej
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