
Artyku  promocyjny

Dzisiaj, wraz z dynamicznym rozwojem ofer-

ty grzejników, dba o  o estetyk  termostatów 

i przy czy  grzejnikowych nie jest ju  luksu-

sem ale rozwi zaniem powszechnie stosowa-

nym przez solidnych wykonawców.

Aby spe ni  oczekiwania najbardziej wyma-

gaj cych inwestorów i  zapewni  równocze nie 

mo liwo  precyzyjnego regulowania tempera-

tury,  firma HERZ wprowadza w a nie  na rynek 

drug  generacj  termostatów i przy czy grzej-

nikowych w  wykonaniu  De Luxe.

Nowe zawory serii HERZ De Luxe  spe niaj

najwy sze normy jako ci  dzi ki zastosowaniu 

zaawansowanych rozwi za  technologicznych 

oraz materia ów o wysokiej trwa o ci.

Zawory HERZ De Luxe  umo liwiaj  estetycz-

ne przy czanie wi kszo ci  dost pnych na ryn-

ku grzejników. Termostaty HERZ De Luxe  re-

guluj  temperatur  w pomieszczeniach w pe ni 

automatycznie, bez konieczno ci dostarczania 

energii z zewn trz.  Precyzyjny czujnik cieczo-

wy umo liwia osi gni cie pe nego komfortu 

dzi ki dok adnej regulacji temperatury, zgodnie 

z indywidualnymi  potrzebami.  Zastosowanie 

termostatów HERZ De Luxe pozwala równie

znacz co obni y  zu ycie energii.

Ró norodno  wykona  sprawia, e przy cza

i termostaty HERZ De Luxe daj  nieograniczone 

mo liwo ci stosowania. Doskonale sprawdzaj

si  w nowoczesnych budynkach biurowych, eks-

kluzywnych willach, apartamentach,  a równo-

cze nie mog  by   estetycznym  rozwi zaniem 

dla przy czenia  grzejnika w standardowej a-

zience typowego M-4.

Szczególnie efektownie zawory serii De Luxe 

prezentuj  si  zainstalowane przy azienko-

wych grzejnikach dekoracyjnych o wyszuka-

nym wzornictwie.

Przy cza i termostaty HERZ De Luxe mo -

na stosowa  we wszelkiego  typu instalacjach 

grzewczych bez wzgl du na typ grzejnika i ma-

teria , z którego wykonano rury.

Oferta zaworów De Lux obejmuje m.in. zawo-

ry termostatyczne, zawory powrotne, zawory 

trójosiowe, przy cza grzejnikowe typu HERZ 

3000 i HERZ-VUA.

Najnowsza seria zaworów HERZ  De Luxe ofe-

rowana jest w dwóch wykonaniach  kolorystycz-

nych – w kolorze bia ym oraz  w wersji chrom. 

W najbli szej przysz o ci zawory te b d  do-

st pne równie  w wersji  satynowej.

Dzi ki  wyszukanemu wzornictwu nowe za-

wory serii  HERZ De Luxe stanowi  doskona e

uzupe nienie ka dego grzejnika, spe niaj c ocze-

kiwania tych wszystkich, którzy ceni  harmo-

ni  i  wygod , a codzienne ycie pragn  wzbo-

gaci  odrobin  luksusu. 

15 lat temu firma HERZ jako jedna z pierwszych wprowadzi a do swojej 

oferty  ekskluzywn  seri   zaworów  HERZ De Luxe.   Unikalne wzornictwo, 

zaawansowana technologia, kilkana cie oryginalnych kolorów – wszystko to 

wyró nia o zawory serii HERZ De Luxe na tle konkurencji.
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