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15 lat temu firma HERZ jako jedna z pierwszych wprowadziła 

do swojej oferty  ekskluzywną serię  zaworów  HERZ De Luxe.   

Unikalne wzornictwo, zaawansowana technologia, kilkanaście 

oryginalnych kolorów – wszystko to wyróżniało zawory serii HERZ 

De Luxe na tle konkurencji.

Dzisiaj, wraz z dynamicznym rozwojem oferty grzejników, dbałość 

o estetykę termostatów i przyłączy grzejnikowych nie jest już luksu-

sem ale rozwiązaniem powszechnie stosowanym przez solidnych wy-

konawców.

Aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów i  zapew-

nić równocześnie  możliwość precyzyjnego regulowania temperatury, 

firma HERZ wprowadza właśnie  na rynek drugą generację termosta-

tów i przyłączy grzejnikowych w  wykonaniu De Luxe.

Nowe zawory serii HERZ De Luxe  spełniają najwyższe normy jakości 

dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych  

oraz materiałów o wysokiej trwałości.

Zawory HERZ De Luxe umożliwiają estetyczne przyłączanie większo-

ści dostępnych na rynku grzejników. Termostaty HERZ De Luxe re-

gulują temperaturę w pomieszczeniach w pełni automatycznie, bez 

konieczności dostarczania energii z zewnątrz. Precyzyjny czujnik 

cieczowy umożliwia osiągnięcie pełnego komfortu  dzięki dokład-

nej regulacji temperatury, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.  

Zastosowanie termostatów HERZ De Luxe pozwala również znaczą-

co obniżyć zużycie energii.

Różnorodność wykonań sprawia, że przyłącza i termostaty HERZ De Luxe 

dają nieograniczone możliwości stosowania. Doskonale sprawdzają się 

w nowoczesnych budynkach biurowych, ekskluzywnych willach, apar-

tamentach, a równocześnie mogą być  estetycznym  rozwiązaniem dla 

przyłączenia grzejnika w standardowej łazience typowego M-4.

Szczególnie efektownie zawory serii De Luxe prezentują się zainsta-

lowane przy łazienkowych grzejnikach dekoracyjnych 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.

Oferta zaworów De Lux obejmuje m.in. zawory termostatyczne, za-

wory powrotne, zawory trójosiowe, przyłącza grzejnikowe typu HERZ 

3000 i HERZ-VUA.

Najnowsza seria zaworów HERZ  De Luxe oferowana jest w dwóch wy-

konaniach  kolorystycznych – w kolorze białym oraz  w wersji chrom.  

W najbliższej przyszłości zawory te będą dostępne również w wer-

sji  satynowej.

Dzięki wyszukanemu wzornictwu nowe zawory serii HERZ De Luxe sta-

nowią doskonałe uzupełnienie każdego grzejnika, spełniając oczeki-

wania tych wszystkich, którzy cenią harmonię i wygodę, a codzienne 

życie pragną wzbogacić odrobiną luksusu.
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Nowa generacja zaworów HERZ De Luxe

HERZ-VUA-50HERZ-VUA-50

De LuxeDe Luxe

HERZ-3000HERZ-3000

De LuxeDe Luxe

Trójosiowy zawór termostatyczny HERZ De LuxeTrójosiowy zawór termostatyczny HERZ De Luxe

Zawór HERZ-3000-TS De Luxe, prostyZawór HERZ-3000-TS De Luxe, prosty

Czterodrogowy zawór termostatycznyCzterodrogowy zawór termostatyczny 

HERZ-VUA-50HERZ-VUA-50 De Luxe, k towyDe Luxe, k towy

Zawór k towy HERZ-3000-TS De Luxe, k towyZawór k towy HERZ-3000-TS De Luxe, k towy


