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Od kOtła dO grzejNIka – INfOrmatOr fIrmOwy

Wraz z dynamicznym rozwojem oferty grzej-
ników, dbałość o estetykę termostatów 

i przyłączy grzejnikowych przestała być luksu-
sem i stała się powszechnie stosowanym roz-
wiązaniem. Aby spełnić oczekiwania najbardziej 
wymagających inwestorów i umożliwić precy-
zyjną regulację temperatury, firma Herz wpro-
wadziła na rynek drugą generację termostatów i 
przyłączy grzejnikowych w wykonaniu De Luxe.

Nowe zawory z serii Herz De Luxe 

Spełniają najwyższe wymagania dotyczące jako-
ści, dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwią-
zań technologicznych oraz materiałów o wyso-
kiej trwałości. Zawory te umożliwiają estetyczne 
przyłączanie do instalacji centralnego ogrzewania 
większości dostępnych na rynku grzejników. 

Nowe termostaty z serii De Luxe 

Regulują temperaturę w pomieszczeniach w 
pełni automatycznie, bez konieczności dostar-
czania energii z zewnątrz, zgodnie z indywidual-

nymi potrzebami. Ich zastosowanie pozwala na 
znaczące obniżenie zużycie energii.

Spójnie z każdym układem 
grzewczym

Przyłącza i termostaty Herz De Luxe można sto-
sować we wszelkiego typu instalacjach grzew-
czych bez względu na typ grzejnika i materiał, 
z którego wykonano rury. Oferta obejmuje m.in.:

zawory termostatyczne,⚫⚫
zawory powrotne,⚫⚫
zawory trójosiowe,⚫⚫
przyłącza grzejnikowe typu Herz-3000  ⚫⚫
i Herz-VUA.

Elegancko w każdym wnętrzu

Różnorodność wykonania przyłączy i termosta-
tów Herz De Luxe sprawia, że produkty te mają 
wręcz nieograniczone możliwości zastosowania. 
Doskonale sprawdzają się zarówno w nowocze-

snych budynkach biurowych, jak i ekskluzyw-
nych willach czy apartamentach. Mogą być rów-
nież estetycznym rozwiązaniem do przyłączenia 
grzejnika w łazience typowego M-4. Zawory serii 
De Luxe szczególnie efektownie prezentują się 
przy łazienkowych grzejnikach dekoracyjnych o 
wyszukanym wzornictwie.
Najnowsza seria zaworów Herz De Luxe ofero-
wana jest w dwóch wersjach kolorystycznych 
– w kolorze białym oraz w wersji chrom. Dzięki 
wyszukanemu wzornictwu, nowe zawory stano-
wią doskonałe uzupełnienie każdego grzejnika, 
spełniając oczekiwania tych, którzy cenią harmo-
nię i wygodę, a codzienne życie pragną wzboga-
cić odrobiną luksusu.  ■

Ekskluzywne zawory grzejnikowe Herz De Luxe
Dariusz Odroń

Od 25 lat firma Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o. 
– filia austriackiej grupy Herz Armaturen Ges.m.b.H., do-
starcza na rynek polski bogaty asortyment nowoczesnej 
armatury regulacyjnej, zapewniającej racjonalne, a więc 
oszczędne gospodarowanie energią. Armatura ze zna-
kiem serca w pełni sprawdziła się w polskich warunkach 
eksploatacyjnych – jednym z najlepszych tego dowodów 
jest ponad 6 milionów sprzedanych termostatów.
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