
HERZ  
w mediach społecznościowych

Kilka faktów o Facebooku... ...i YouTube.
Miesięcznie serwis odwiedza Amerykański serwis oficjalnie 

ponad 2 miliardy aktywnych użytkow- debiutował jesienią 2005 roku i podobnie 
ników, a łącznie serwis  ma ich już ponad jak wiele innych technologicznych 
2,5 miliarda. Z faktami się nie dyskutuje startupów,  wystartował za sprawą tzw. 
lecz je przyjmuje do wiadomości. Mając anioła biznesu. W listopadzie 2006 roku 
na uwadze tę sentencję, my również ogłoszono, że przedsiębiorstwo zostało 
postawiliśmy uruchomić firmowy kupione przez Google za astronomiczną 
fanpage na Facebooku. Wystartowaliśmy kwotę  1,65 miliarda dolarów!
przed trzema laty i konsekwentnie Z prostym interfejsem, YouTube 
używamy tego medium do szybkich,  umożliwił każdemu posiadającemu 
bezpośrednich kontaktów z naszymi dostęp do internetu umieszczanie filmów 
klientami, partnerami i sympatykami. dostępnych dla widowni z całego świata. 
Wyjątkowo cenimy sobie ten sposób Szeroki zakres tematów prezentowanych 
komunikacji, ponieważ błyskawicznie na YouTube spowodował, że publikowane 
otrzymujemy informację zwrotną tutaj filmy stały się jednym z najważniej-
dotyczącą tego, jak oceniana jest nasza szych elementów kultury internetu.
praca (lajki). I chociaż legendarne Podobnie jak w przypadku Facebooka, 
algorytmy Facebooka mają stale rosnący nasz kanał na YouTube debiutował  
wpływ na popularność kolejnych postów, jesienią 2017 roku. Systematycznie  
to coraz lepiej potrafimy dostosowywać publikujemy kolejne filmy, w których 
publikowane treści do Państwa pokazujemy,  jak optymalnie wykorzysty-
oczekiwań. wać walory produktów marki HERZ.
Serdecznie zapraszamy do polubienia Nie będziemy już dłużej pisać o tym,
naszego fanpage`a. Znajdziecie nas tutaj: co najlepiej zobaczyć osobiście. 

Zapraszamy do subskrypcji naszego 
kanału: 

www.facebook.com/HerzPoland/
youtube.com/c/HERZ Armatura-

Systemysanitarneigrzewcze-OZE

Gdzie instalacje - tam HERZ
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Wraz z dynamicznym 
rozwojem oferty grzejników 
(zwłaszcza łazienkowych i ozdob-
nych),  dbałość o estetykę przyłą-
czy grzejnikowych nie jest już luk-
susem ale powszechnie stosowa-
nym rozwiązaniem.

Aby spełnić oczekiwania 
najbardziej wymagających inwes-
torów i  umożliwić  precyzyjne re-
gulowanie temperatury, firma 
HERZ wprowadziła na rynek drugą 
generację termostatów i przyłączy 
grzejnikowych w wykonaniu De 
Luxe.

Dzięki wyszukanemu 
wzornictwu nowe zawory serii  
HERZ-De Luxe stanowią doskona- 
łe uzupełnienie każdego grzejnika, 
spełniając oczekiwania tych 
wszystkich, którzy cenią harmonię 
i  wygodę, a codzienne życie prag-
ną wzbogacić odrobiną luksusu.

Więcej informacji na stronie nr 4    

HERZ-De Luxe
ekskluzywna armatura
grzejnikowa

HERZ News 2•2020 



Szanowni Państwo, (to głównie zanieczyszczenie związane z transportem),
Partnerzy, Klienci i Przyjaciele a zużycie przetworzonej ropy naftowej o 34 proc.
 firmy HERZ Nad Pekinem po raz pierwszy od wielu lat widać było 

czyste, błękitne niebo! 
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Pandemia pokazała, że nowoczesna fantazja o pełnej 

naszego magazynu firmowego HERZ NEWS. Chociaż dominacji człowieka nad naturą, zwłaszcza w jej 
minęło zaledwie kilka miesięcy, to mamy wrażenie, najmniej przyjemnej odsłonie, jako źródła zagrożeń dla 
jak gdyby minęło kilka lat od publikacji pierwszego zdrowia, nie spełniła się. Niestety, człowiek jest 
numeru HERZ NEWS`A. Nagle i niespodziewanie świat głównym sprawcą tzw. Szóstego Wielkiego 
się zatrzymał, a my zaczęliśmy żyć w dziwnej, nieznanej Wymierania, czyli procesu przyspieszonej utraty 
czasoprzestrzeni, w zawieszeniu pomiędzy tym co było, bioróżnorodności naszej planety.  
a tym co dopiero będzie. Wszyscy, bez wyjątków, bez  Pamiętajmy - Ziemia istnieje od 4,5 mld lat, a życie na 
względu na to gdzie żyjemy i skąd pochodzimy niej pojawiło się 4 miliardy lat temu. Na tym tle 200 
stanęliśmy przed pytaniem - co będzie dalej? Bo to, tysięcy lat, od kiedy w Afryce pojawił się nasz praprzo-
że pandemia zmieniła i nadal zmienia świat już wiemy. dek Homo sapiens, to zaledwie mała chwila. Pesymiści 
Ale jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość po twierdzą, że jest już za późno na ratowanie matki 
opanowaniu pandemii? Kiedy ją opanujemy? I czy natury. Optymiści uważają, że przy pełnym zaangażow-
w ogóle ją opanujemy, czy też tylko przygasimy? Jedno aniu możemy jeszcze odwrócić losy naszej planety. 
jest pewne - oprócz wielu ofiar, osobistych tragedii Dlatego bądźmy optymistami - oszczędzajmy energię
wielu rodzin, załamania gospodarczej koniunktury i wodę, segregujmy śmieci, codziennie  troszczmy się
jest coś, a może ktoś, kto odczuł wyłącznie pozytywnie o środowisko naturalne.  
atak wirusa COVID-19. Tym kimś jest nasza matka 
natura. Okazało się, że jeden mały koronawirus może Życzymy wszystkim dużo zdrowia! Trzymajcie się ciepło, 
zrobić dla naszej planety więcej dobrego, niż deklaracje dbajcie o siebie, bądźcie optymistami!  
wszystkich dotychczasowych światowych konferencji Przyjemnej lektury!
klimatycznych. Zmiana sposobu funkcjonowania świata, Wasz HERZ 
jaka nastąpiła w ostatnich miesiącach, ma negatywny 
wymiar ekonomiczny ale pozytywny wymiar środo-
wiskowy. Tylko na przykładzie Chin mogliśmy zobaczyć,  
jak zmieniła się sytuacja w atmosferze. Okazało się,
że w stosunku do analogicznych przedziałów czasowych 
roku poprzedniego zużycie węgla zmalało tam o 36 
proc., zanieczyszczenie tlenkami azotu spadło o 37 proc. 

J

Od redakcji 

Zdarzyło się w HERZ-u
Kolejna perełka z naszego firmo-

wego archiwum. Tym razem polska, jubileu-
szowa reklama z 1996 roku, kiedy HERZ 
świętował 100 lat swojej historii. 
Slogan reklamowy brzmiał: „Ogrzewanie leży 
nam na sercu”, a reklama w sposób nieste-
reotypowy pokazywała połączenie tradycji 
(zawieszony w kosmicznej  przestrzeni piec 
kaflowy) z nowoczesnością (wmontowany 
do pieca system przyłączeniowy HERZ-2000).
W konsekwencji osiągnęliśmy efekt nie do 
końca zamierzony. Wielu klientów 
zrozumiało tę reklamę dosłownie i było 
przekonanych, że dzięki naszym zaworom 
można połączyć tradycyjne opalanie w piecu 
kaflowym z instalacją centralnego ogrzew-
ania  
Na reklamie widać również nasze ówczesne 
hasło reklamowe - „Gdzie ogrzewanie - tam 
HERZ”. Chociaż przez lata kojarzyło się
z marką HERZ, to zrezygnowaliśmy z niego, 
kiedy HERZ poszerzył swoją ofertę o pełny 
zakres produktów sanitarnych i systemów 
instalacyjnych. 

J
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W październiku bieżącego roku minie 30 lat od momentu 
rozpoczęcia działalności w Polsce filii austriackiej grupy HERZ  
Armaturen GmbH - spółki HERZ Armatura i Systemy Grzewcze. 

Jednym z najważniejszych momentów w historii polskiej 
spółki HERZ Armatura i Systemy Grzewcze było uruchomienie w 2004 
roku montażu armatury oraz rozpoczęcie produkcji urządzeń OZE 
w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Wieliczce. W roku 2008  
zakończył się kolejny etap rozbudowy wielickiej inwestycji - do użytku 
oddana została  kolejna hala produkcyjna o powierzchni ponad 
4 200 m2. Nowa inwestycja pozwoliła na zdecydowane zwiększenie 
mocy produkcyjnej, a dzięki niej HERZ dołączył do grona największych 
polskich firm branży instalacyjnej - zarówno w zakresie sprzedaży,
jak również produkcji armatury, systemów instalacyjnych
i urządzeń OZE. 

Dzisiaj w wielickim zakładzie produkcyjnym HERZ 
montowane są głowice i zawory termostatyczne, zawory powrotne, 
zawory podpionowe Strömax, stacje i zawory regulacyjne, rozdzielacze, 
złączki zaprasowywane i skręcane oraz wymiennikowe stacje 
mieszkaniowe. Tutaj są również spawane i montowane nowoczesne 
kotły na biomasę HERZ oraz potężne, przemysłowe kotły BINDER
opalane biomasą. 

Aby zaspokoić stale rosnące na świecie zapotrzebowanie
na produkty i urządzenia sygnowane znakiem serca, zarząd spółki 
HERZ Armaturen podjął decyzję o dalszej rozbudowie wielickiej 
inwestycji.   

Rozbudowa zakładu produkcyjnego HERZ 
w Wieliczce 

 Aktualnie w Wieliczce trwają zaawansowane prace przy 
budowie kolejnej hali produkcyjno-magazynowej.  

NEWS
HERZ News 2•2020 
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Firma

ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO HERZ
W WIELICZCE: 

• hala produkcyjno-magazynowa

2-  powierzchnia łączna 5 000 m

-  elewacja z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR

-  pasma świetlne z poliwęglanu o ograniczonej 
   przepuszczalności energii cieplnej

-  wysokie bramy przemysłowe (5 m) umożliwiające
   łatwy i szybki rozładunek i załadunek towarów

-  stolarka okienna i drzwiowa najwyższej jakości



HERZ poleca!

HERZ-De Luxe - ekskluzywna armatura 
grzejnikowa
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HERZ należy dzisiaj do grona najbardziej rozpoznawalnych
i cenionych marek w swojej branży, oferując nowoczesną armaturę
oraz niezawodne systemy instalacyjne. Wszystkie produkty marki 
Herz wytwarzane są wyłącznie w trzydziestu europejskich zakładach 
produkcyjnych. Warto podkreślić, że nasze produkty objęte są
5-letnim okresem gwarancyjnym, a w przypadku instalacji wykony-
wanej w systemie HERZ-PipeFix przez instalatora posiadającego Oferta zaworów HERZ-De Luxe obejmuje:
autoryzację firmy, okres gwarancji zostaje wydłużony do lat 10!  zawory termostatyczne,

zawory powrotne,

zawory trójosiowe,

przyłącza grzejnikowe HERZ 3000

przyłącza grzejnikowe HERZ-VUA

odpowietrzniki.

Różnorodność dostępnych wersji sprawia, że przyłącza i ter-
mostaty HERZ De Luxe umożliwiają  nieograniczone możliwości zastoso-
wania. Doskonale sprawdzają się w nowoczesnych aranżacjach wnętrz 
w budynkach biurowych, ekskluzywnych willach i  apartamentach,
a równocześnie mogą być  estetycznym  wykończeniem  grzejnika
w remontowanej łazience typowego M-4. Szczególnie efektownie 
zawory serii HERZ-De Luxe prezentują się w połączeniu z nowoczesnymi 
grzejnikami dekoracyjnymi o wyszukanym wzornictwie.

Przyłącza i termostaty HERZ-De Luxe można stosować we 
wszelkiego  typu instalacjach grzewczych, bez względu na typ grzejnika
i materiał, z którego wykonano rury.

Wraz z dynamicznym rozwojem oferty grzejników, dbałość
o estetykę termostatów i przyłączy  grzejnikowych nie jest już luksu-
sem, lecz powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Aby spełnić oczeki-
wania najbardziej wymagających inwestorów i  umożliwić  precyzyjne 
regulowanie temperatury, firma HERZ wprowadziła na rynek drugą
generację termostatów i przyłączy grzejnikowych w wykonaniu De Luxe. 

Zawory serii HERZ-De Luxe  spełniają najwyższe normy jakości  
dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych
oraz materiałów o wysokiej trwałości. 

Termostaty HERZ-De Luxe  regulują temperaturę w pomiesz-
czeniach w pełni automatycznie, zgodnie z indywidualnymi  potrzeba-
mi, bez konieczności dostarczania energii z zewnątrz. Zastosowanie Dzięki  wyszukanemu wzornictwu zawory HERZ-De Luxe 
tych zaworów pozwala również znacząco obniżyć zużycie energii. stanowią doskonałe uzupełnienie każdego grzejnika, spełniając oczeki-
Najnowsza seria zaworów HERZ-De Luxe oferowana jest w dwóch wania tych wszystkich, którzy cenią harmonię i wygodę, a codzienne 
kolorach - w kolorze białym oraz w wersji chrom.  życie pragną wzbogacić odrobiną luksusu.    

•
• 
• 
• 
• 
• 



REGULACYJNA ARMATURA
PODPIONOWA HERZ  
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HERZ produkty Firma Herz oferuje kompletną gamę zaworów regulacyjnych i odcina-
jących typu STRŐMAX do dynamicznej i statycznej regulacji instalacji. 
Uzupełnienie armatury regulacyjnej stanowią precyzyjne regulatory 
różnicy ciśnienia i przepływu. Zawory HERZ-STRŐMAX charakteryzuje 
bardzo szeroki zakres stosowania. W zależności od modelu, zawory te 
służą do:
- wydławiania nadwyżek ciśnienia dyspozycyjnego poszczególnych 
pionów;
- pomiaru, regulacji i monitoringu wartości przepływu czynnika W nowoczesnych instalacjach sanitarnych, grzewczych
roboczego (woda grzewcza, chłodząca, technologiczna),przemysłowych i klimatyzacyjnych z wodą chłodzącą (lodową) podsta-
- podłączania i napełniania oraz odłączania i opróżniania z wody wowym zagadnieniem jest uzyskanie przepływów projektowych. 
obsługiwanych obiegów. Operacja mająca na celu doprowadzenie do tego stanu nazywana
Różnorodne wykonania zaworów pozwalają na dopasowanie ichjest popularnie równoważeniem hydraulicznym instalacji. 
do każdych wytycznych projektowych i warunków eksploatacyjnych.



* dotyczy programów obliczeniowych firmy SANKOM

siłowniki:
24/0-10V - regulacja ciągła 0-10 przy napięciu zasilania 24V

230/2 pkt - regulacja dwupunktowa przy zasilaniu 230,                      230V NC - siłownik normalnie zamknięty zasilany napięciem 230V
24/2 pkt - regulacja dwupunktowa przy zasilaniu 24V 230V NO - siłownik normalnie otwarty zasilany napięciem 230V           
230/3 pkt - regulacja trójpunktowa przy zasilaniu 230V                       24V NC - siłownik normalnie zamknięty zasilany napięciem 24V
24/3 pkt - regulacja trójpunktowa przy zasilaniu 24V 24V NO - siłownik normalnie otwarty zasilany napięciem 24V

HERZ produkty

HERZ News 2•2020 
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HERZ-OZE

HERZ ENERGIETECHNIK
- kompetencje podstawą sukcesu
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HERZ & BINDER - oferta 

     nowoczesne kotły HERZ do spalania peletu oraz zrębki
     drzewnej (do 1 500 kW,  w kaskadzie nawet do 4 500 kW),
     kotły zgazowujące opalane drewnem kawałkowym (do 40 kW)
     pompy ciepła (do 80 kW)
     zasobniki c.o. i c.w.u.
     przemysłowe kotły BINDER  opalane biomasą (do 20 000 kW)

HERZ OZE - zalety:

     sprawdzona technologia (od 1983 roku na rynku)
     automatyczne systemy podawania peletu i zrębki
     energooszczędne spalanie (sonda Lambda)
     automatyczne systemy czyszczenia rusztu
     wysoka jakość materiałów (stal żaroodporna, beton ogniotrwały SiC)
     automatyczny system zapłonu
     zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia
     centralny moduł sterowania T-CONTROL
     zdalny sterowanie kotłem - platforma myHERZ
     bezpłatne doradztwo projektowe
     systemy dostarczania paliwa zgodnie z wymaganiami klienta 
     bogaty program szkoleń:
     - dla obsługi kotłowni
     - dla projektantów i serwisantów
     profesjonalny serwis
     zgodność z europejskimi normami potwierdzona stosownymi 
     certyfikatami  
 

Wszystkie urządzenia HERZ-OZE  spełniają najbardziej surowe przepisy
i normy ochrony środowiska. Potwierdzają to liczne testy, badania
i stosowne atesty.

Należąca do Grupy HERZ,  spółka HERZ Energietechnik GmbH 
zatrudnia ponad 200 specjalistów w dziale R&D, produkcji, sprzedaży
i marketingu. W austriackich zakładach produkcyjnych, w Pinkafeld
i Sebersdorf firma dysponuje nowoczesnymi laboratoriami oraz zaa-
wansowanymi technologicznie liniami produkcji kotłów OZE.
Warto podkreślić, że od kilkunastu lat pierwsze etapy produkcji kot-
łów realizowane są w Polsce, w zakładzie produkcyjnym w Wieliczce.

HERZ Energietechnik systematycznie współpracuje z uznanymi 
europejskimi instytucjami badawczymi, edukacyjnymi i certyfikacyj-
nymi. Priorytetem spółki jest dostarczanie na rynek nowoczesnych, 
ekonomicznych i przyjaznych środowisku urządzeń, które łączą 
efektywność w zakresie pozyskiwania energii z łatwością obsługi
i troską o środowisko.

BINDER Energietechnik GmbH, to kolejna spółka OZE działająca 
w strukturach Grupy HERZ. W zakładzie w Bärnbach w zachodniej 
Styrii produkowane są potężne kotły na biomasę do zastosowań 
przemysłowych. W fabryce o łącznej powierzchni produkcyjnej ok.
6 200 m², rocznie produkuje się około 200 kotłów o mocy do 20 000 
kW. Tak jak w przypadku kotłów HERZ, pierwsze etapy produkcji 
kotłów BINDER również realizowane są w zakładzie produkcyjnym
HERZ w Wieliczce.
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Weszliśmy na najwyższy poziom - dosłownie!  Produkty ·
marki HERZ zainstalowane  zostały  w najwyższym budynku ·
na świecie - drapaczu chmur Burdż Chalifa w Dubaju. W wieżowcu ·
wykorzystano miedzy innymi regulatory HERZ-Kombiventil 4006
w wykonaniu kołnierzowym, kołnierzowe zawory klapowe i odcina-
jące HERZ serii 4219, zawory kulowe HERZ 2190 oraz filtry z przyłą-
czem kołnierzowym HERZ 4111.

Nie tylko w przenośni wszystkie produkty, które zostały Najwyższe kondygnacje (powyżej 154 piętra) są zbudowane
wykorzystane w tej wyjątkowej inwestycji musiały spełniać na lekkiej stalowej konstrukcji zamiast żelbetowego szkieletu - miało to 
najwyższe parametry jakościowe, techniczne i zapewniać najwyższe umożliwić szybkie dobudowanie kolejnych pięter, by pobić ewentual-
właściwości użytkowe przewidziane dla tego typu zastosowań. nych konkurentów do tytułu najwyższego budynku świata.
Aby spróbować sobie wyobrazić to wyzwanie wspomnijmy, Pierwszych 300 luksusowych apartamentów wystawionych
że tylko system wodociągowy budynku codziennie dostarcza około na sprzedaż w 2004 roku zostało sprzedanych co do jednego w ciągu
946 000 litrów wody! zaledwie 8 godzin.

Jesteśmy dumni, że charakterystyczne logo marki HERZ Różnica temperatur na zewnątrz pomiędzy parterem, a najwyższym 
zaistniało w Burdż Chalifie - najwyższej lądowej konstrukcji piętrem wieży wynosi 6 stopni Celsjusza.
budowlanej, jaką kiedykolwiek zbudowano! W najwyższym punkcie wieża odchyla się od pionu o półtora metra 

pod wpływem wiatru.
Burdż Chalifa - jak budowano? Do stworzenia zewnętrznej części budynku wykorzystano 26 000 

indywidualnie wyciętych paneli szklanych. 300 chińskich ekspertówPrace budowlane rozpoczęły się w styczniu 2004 roku. 
w dziedzinie okładzin pracowało wspólnie nad opracowaniem systemu Projekt stworzyła firma Skidmore, Owings i Merrill (SOM) z Chicago. 
okładzin wieży, który wytrzymywałby letnie upały w Dubaju.Architekci stopniowo decydowali o zwiększeniu wysokości  budynku,

Budynek posiada specjalnie zaprojektowany system windowyz planowanych początkowo 560 do 828 metrów. Prace ukończono
do kontrolowanej ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, takich jak w sierpniu 2009 r. Ekipa budowlana liczyła 12 tys. osób, a w szczyto-
zagrożenia bezpieczeństwa lub pożar.wym okresie jedno piętro stawiano w ciągu trzech dni.

 Do budowy wykorzystano trzy największe na świecie żurawie, zdolne Konstrukcja tak wysokiego budynku nastręczała niespotykane wcześ-
do podnoszenia ładunków o wadze 25 ton.niej problemy techniczne - podczas budowy obrócono budynek

 Projekt wieży inspirowany jest kształtem kwiatu Hymenocallis. Kwiat o 120 stopni w stosunku do pierwotnego położenia, by zredukować 
ten znany jest z długich płatków rozciągających się od środka.napór wiatrów od Zatoki Perskiej.

Do ukończenia wieży Burdż Chalifa potrzebne było ponad 110 000 Konstrukcja składa się z centralnego rdzenia i trzech ramion, które
ton betonu, 55 000 ton stali zbrojeniowej i 22 miliony roboczogodzin.w miarę wzrostu wieżowca stają się coraz mniejsze, co nadało smuk-

 Perłą budynku jest Armani Hotel - pierwszy z czterech na świecie. łości budynkowi. Poszczególne piętra rozwidlają się, by zapewnić lepszy 
Powyżej hotelu mieszczą sie apartamenty Armani Residences, których widok na Zatokę Perską, a rdzeń budynku przechodzi na samym szczy-
cena wynosiła 37,5 tys. USD za metr kwadratowy. Ale to i tak mniej,cie w iglicę.
niż cena metra kwadratowego powierzchni biurowej - 43 tys. USD!Burdż Chalifa – wyżej tylko chmury

W 2010 roku  nastąpiło uroczyste otwarcie Burdż Chalify - 
najwyższego budynku świata. Podczas ceremonii ogłoszono nową 
nazwę wieżowca oraz podano jego oficjalną wysokość, która wynosi 
828 metrów. To prawie tyle, co cztery Pałace Kultury i Nauki, dwie 
wieże Eiffla i dwa wieżowce Empire State Building! Nad ziemią znajdują 
się 163 piętra, a pod ziemią tylko jedno piętro. 
 

Rekordy i ciekawostki
 Dubajski drapacz chmur jest najwyższą wolnostojącą budowlą i naj-

wyższą wzniesioną przez człowieka konstrukcją naziemną. Niegdyś 
rekord ten należał do polskiego masztu radiowego w Konstantynowie 
koło Gąbina (646,38 m), który jednak zawalił się w 1991 roku.
 160 pięter użytkowych (łączna liczba kondygnacji to 206) i powierz-

2chnia 330 tys. m  to światowy rekord w ilości pięter i dostępnej 
powierzchni w jednym budynku. 
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BURDŻ CHALIFA - weszliśmy na najwyższy 
poziom!

Inwestycje z HERZ-em • 

•

• 

• 

•

Łącznie w Burdż Chalifie może 
mieszkać i pracować od 25 do 35 
tysięcy osób.

 Cały budynek obsługuje 57 wind 
(najdłuższych na świecie) poru-
szających się z rekordową prędko-
ścią 16 metrów na sekundę.

W Burdż Chalifie znajduje się 
najwyższa na świecie galeria sztuki,
w której prezentowane są prace 
zamówione u ponad 85 artystów.

Wieżowiec widać z odległości 95 
kilometrów.

 Całkowity koszt budowy Burdż 
Chalify wyniósł 1,5 miliarda 
dolarów. 
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