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również ekologiczne, wysoko zaawan-
sowane technologicznie urządzenia 
grzewcze. Są to przede wszystkim kotły 
na biomasę, a także centrale i pompy 
ciepła.

NOWOŚĆ! Głowica termostatyczna 
HERZ Mini-D

Centralną pozycję w ofercie firmy HERZ 
zajmują zawory i głowice termostatycz-
ne. W Polsce, od momentu powstania 
spółki HERZ Armatura i Systemy Grzew-
cze, zainstalowano ponad 6 milionów 
termostatów! Termostaty marki HERZ 
umożliwiają indywidualną regulację 
temperatury w każdym pomieszczeniu, 
zapewniając komfort cieplny niezależnie 

od zmian temperatury na zewnątrz. Herz 
przedstawia właśnie kolejną istotną no-
wość w grupie armatury termostatycznej 
– głowicę HERZ Mini-D.
Głowica ta dedykowana jest do bezpo-
średniego montażu na grzejnikach kom-
paktowych z wbudowanym zaworem 
termostatycznym D-RAN (m.in. grzejni-
ki firm Brugman, Buderus, De`Longhi, 
Cosmo i Vogel&Noot).
Wyposażone w precyzyjny czujnik cieczo-
wy, głowice Mini-D automatycznie zabez-
pieczają instalację c.o. przed
zamarznięciem, pracując w zakresie tem-
peratur od 6 do 28°C. Głowice regulują 
temperaturę w pomieszczeniach w pełni 
automatycznie, zgodnie z indywidualny-
mi potrzebami użytkownika, bez koniecz-
ności dostarczania energii z zewnątrz. Za-
stosowanie głowic HERZ Mini-D pozwala 
również znacząco obniżyć zużycie energii. 
Głowice wyposażone zostały w specjalny 
pierścień osłaniający element montażo-
wy, dzięki czemu głowica zainstalowana 
na grzejniku prezentuje się wyjątkowo 
estetycznie.
Wszystkie instalacje wykonywane z zasto-
sowaniem produktów marki HERZ ogra-
niczają koszty pozyskiwania oraz redukują 
zużycie energii, chronią środowisko natu-
ralne, a także stanowią gwarancję wielo-
letniej, bezproblemowej eksploatacji.
Aby uzyskać więcej informacji o produk-
tach marki Herz zapraszamy do regular-
nych odwiedzin strony www.herz.com.
pl, naszego fanpage’a na Facebooku oraz 
kanału HERZ na YouTube. Zapraszamy 
również do udziału w organizowanych 
cyklicznie szkoleniach produktowych.
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Od 1990 roku polska filia firmy 
HERZ – spółka HERZ Armatura 
i Systemy Grzewcze wprowadza 
na rynek polski szeroki asorty-
ment nowoczesnej armatury 
regulującej, zapewniającej racjo-
nalne, a więc oszczędne gospo-
darowanie 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 
przedłużony do lat 10. Armatura 
marki HERZ w pełni sprawdziła 
się w polskich warunkach eks-
ploatacyjnych, a szeroka oferta 
produktów sprawia, że niewiele 
jest dzisiaj w Polsce inwestycji, 
gdzie przy wykonywaniu instala-
cji grzewczych i sanitarnych nie 
zastosowano przynajmniej kilku 
wyrobów oznaczonych charakte-
rystycznym symbolem serca.
Zamek Królewski na Wawelu, kra-
kowskie Centrum Kultury i Sztuki 
Japońskiej MANGGHA oraz Ośro-
dek Dokumentacji Sztuki Tadeusza 
Kantora CRICOTEKA, wrocławski 
Kompleks SKY TOWER warszaw-
skie hotele MARRIOT i BRISTOL 
– to tylko kilka z najbardziej pre-
stiżowych miejsc, w których od lat 
termostaty firmy HERZ zapewniają 
komfort cieplny.
Herz – firma znana przede wszyst-
kim jako producent doskonałej 
jakości armatury – proponuje 

Głowica termostatyczna HERZ Mini-D 
HERZ należy dzisiaj do grona najbardziej rozpoznawanych ma-
rek w swojej branży, oferując nowoczesną armaturę i systemy 
instalacyjne. Warto zaznaczyć, że wszystkie produkty marki Herz 
wytwarzane są wyłącznie w 24 europejskich zakładach produk-
cyjnych. 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.
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