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HERZ – ARMATURA GRZEWCZA I SANITARNA

Koncern HERZ Armaturen

HERZ jest dzisiaj jedynym austriackim i jednym 

z najważniejszych europejskich producentów arma-

tury grzewczej i instalacyjnej. HERZ Armaturen 

Ges.m.b.H. zatrudnia ponad 1500 pracowników 

w czterech zakładach produkcyjnych w Austrii 

i trzech poza jej granicami (Polska, Słowenia, 

Rumunia). Centralną pozycję w ofercie firmy HERZ 

zajmują zawory termostatyczne we wszelkich możli-

wych wariantach i kształtach. Każdy z oferowanych 

wyrobów objęty jest 5-letnim okresem gwarancyj-

nym, a nieustanne działania mające na celu zapew-

nienie najwyższej jakości oferowanych wyrobów 

zostały uwieńczone w 1997 r. uzyskaniem certyfikatu 

zapewnienia jakości ISO 9001.

Firma HERZ to równocześnie jeden z najważniej-

szych dostawców ekologicznych rozwiązań w zakre-

sie pozyskiwania energii. Już w 1983 roku powstała 

firma HERZ Feuerungstechnik należąca do grona 

absolutnych prekursorów w zakresie odnawialnych 

źródeł energii. Herz Feuerungstechnik dostarcza 

nowoczesne, wydajne, tanie w eksploatacji i przyja-

zne środowisku źródła ciepła. 

Są to nowoczesne, bezobsługowe kotły na biomasę 

oraz pompy ciepła i systemy solarne.

HERZ w Polsce

W 1990 roku powstała w Krakowie polska filia 

austriackiej firmy HERZ Armaturen Ges.m.b.H. – 

spółka HERZ Armatura i Systemy Grzewcze. Od 

momentu rozpoczęcia swojej działalność HERZ 

wprowadza na rynek polski szeroki asortyment 

nowoczesnej armatury regulującej, zapewniającej 

racjonalne, a więc oszczędne gospodarowanie energią 

cieplną. Armatura HERZ–a w pełni sprawdziła się 

i nadal sprawdza w polskich warunkach eksploatacyj-

nych – najlepszym tego dowodem jest ponad 

5 milionów sprzedanych termostatów. 

Ostanie 20 lat to okres dynamicznego rozwoju firmy 

– w chwili obecnej, w centrali oraz w 11 regionach 

sprzedaży obejmujących swoim zasięgiem całą Polskę 

zatrudnionych jest 50 osób, a sieć blisko 200 autory-

zowanych partnerów handlowych zapewnia klientom 

łatwy dostęp do produktów HERZ–a. 

W Wieliczce, w części produkcyjnej zatrudnio-

nych jest ponad 300 osób przy montażu zaworów 

termostatycznych, zaworów powrotnych, zaworów 

podpionowych Strömax, zaworów kołnierzowych, 

rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego, złączek 

zaprasowywanych i skręcanych oraz napędów ręcz-

nych. Tutaj są również spawane i montowane nowo-

czesne kotły na pelet. 

W Polsce w armaturę marki HERZ wyposażonych 

jest szereg budynków użyteczności publicznej, obiek-

tów komercyjnych, domów jednorodzinnych oraz 

mieszkań. Do najbardziej prestiżowych budowli, 

które wyposażone zostały w armaturę ze znakiem 

serca należą m.in.:

l Zamek Królewski na Wawelu,

l Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 

l Pałac Prymasowski w Warszawie, 

l Uniwersytet Jagielloński, 

l Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 

w Krakowie, 

l hotele Mariott, Bristol w Warszawie, 

a także opery, banki, hotele, obiekty sakralne i usłu-

gowe z terenu całej Polski.

Program dostaw firmy HERZ obejmuje:

l zawory termostatyczne

l zawory powrotne 

l regulacyjne zawory grzejnikowe 

l zawory podpionowe 

l regulatory różnicy ciśnienia i przepływu

l systemy przyłączne 

l rozdzielacze 

l zawory kulowe do wody i gazu

l armaturę do wody pitnej

l zawory do klimatyzacji

l złącza zaciskowe i śrubunki 

l rury PEX–AL.–PEX

l systemy ogrzewania powierzchniowego

l oraz urządzenia z zakresu odnawialnych źródeł 

energii:

l kotły na biomasę

l pompy ciepła

l systemy solarne
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