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Firma Herz posiada bogatą ofertę w zakresie zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych. Szeroki zakres oferowanych
termostatycznych zaworów grzejnikowych
uzupełniony jest przez równie bogaty asortyment głowic termostatycznych. Wszystkie głowice Herz mają jako czynnik roboczy ciecz,
typowym przyłączem jest przyłącze z gwin-
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tem M28x1,5, przeznaczone są one do współpracy z zaworami termostatycznymi Herz.
Firma Herz produkuje także głowice z innymi
przyłączami, przeznaczonymi do współpracy
wkładkami termostatycznymi w grzejnikach.
W ofercie firmy Herz są głowice typowe oraz
głowice w wykonaniu specjalnym.
Głowice specjalne to głowice z kapilarą,
głowice dla niewidomych, opisane w języku
Brailla, głowice dla ludzi z problemami manualnymi, głowice z podniesionym zakresem
regulacji oraz głowice o podwyższonej wytrzymałości odporne na kradzież Herzcules.
Głowice z kapilarą wykonywane są z wyniesionymi czujnikami, wyniesionymi czujnikami
i zadajnikami oraz z czujnikami przylgowymi. Głowice Herz produkowane są w trzech
głównych rodzinach, które wyróżnia wygląd
(„Design”).
Najstarszą rodzinę tworzą głowice serii 7000
o niepowtarzalnym i charakterystycznym dla
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firmy Herz wyglądzie. Drugą rodzinę tworzą
głowice serii 9000, powstałe przy współpracy z firmą Porsche Design GmbH, trzecia rodzina to głowice o zminimalizowanych rozmiarach serii Mini. Najmłodszym produktem
w tej rodzinie są głowice Projekt, przeznaczone do budownictwa wielorodzinnego.
Na szczególną uwagę zasługują głowice serii Mini, charakteryzujące się minimalnymi
wymiarami, opływową sylwetką, przyjaznym
wyglądem. Są one owocem prac projektantów firmy Herz, charakteryzują się dużą funkcjonalnością, ich delikatny wygląd doskonale komponuje się z grzejnikami łazienkowymi.
Naturalnym kierunkiem rozwoju głowic serii 9000 stała się grupa głowic termostatycznych serii DeLuxe. Głowice tej serii charakteryzuje wysoka jakość wykonania, wysokie
walory estetyczne, możliwość wykonania
pokrycia zewnętrznego praktycznie w dowolnym kolorze i fakturze. Kolorystyka przy

HERZ ze zdalnym
nastawianiem

Rodzaj

cieczowe

Funkcje

regulacja temperatury, zabezpieczenie przed mrozem

Regulacja temp.
w pomieszczeniu
Gwint/zatrzask
Korpus: kolor,
wykończenie

6-28°C

6-28°C
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6-28°C

6-28°C

większych zamówieniach jest do ustalenia
z klientem. Standardowo w ofercie głowice
są wykonywane w 19 kolorach. Głowice serii
DeLuxe przeznaczone są dla klientów
o wyższych wymaganiach estetycznych do
wnętrz, gdzie każdy element w pomieszczeniu wraz z wyposażeniem stanowi spójną
kompozycję. Połączenie idei głowic Mini
i głowic DeLuxe stanowi głowica Mini DeLuxe chrom, która jest głowicą Mini w wersji
DeLuxe. Jest to głowica wykonana w kolorystyce ciemny chrom, z połyskiem, do zabudowy na zaworze termostatycznym, także
w wersji DeLuxe o analogicznej kolorystyce.
Szczególnie polecana do łazienek z grzejnikami drabinkowymi o podobnej kolorystyce.
Szeroka oferta firmy Herz w zakresie głowic
termostatycznych oraz zaworów jest w stanie zaspokoić nawet najbardziej wybrednych
klientów pod względem jakości wykonania
oraz estetyki systemu instalacyjnego.

HERZ
Herzcules

HERZ
ETFK
elektroniczna
regulacja temperatury,
program tygodniowy

8-26°C

5-30°C

biała

biała

biała, z wyświetlaczem

zabezpieczenie przed
zmianą nastawy oraz
kradzieżą
101,4 zł netto

gwint (M28x1,5 – wersja podstawowa)
biała, również inne kolory
w wersji De Luxe

biała

biała, chrom

Cechy szczególne

możliwość ograniczenia nastawy i zabezpieczenia przed kradzieżą

możliwość ograniczenia
nastawy

Cena producenta

36,7 zł netto

152,1 zł netto

38,40 zł netto

44,4 zł netto

program tygodniowy
165,7 zł netto

