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HERZ – od 25 lat na polskim rynku instalacyjnym
Austriacki koncern HERZ Armaturen GmbH

to jeden z najważniejszych producentów armatury
grzewczej i instalacyjnej, zatrudniający ponad 2000
pracowników w wyłącznie europejskich zakładach
produkcyjnych (Austria, Słowenia, Polska, Serbia,
Rumunia i Włochy). Centralną pozycję w ofercie firmy

zajmują zawory termostatyczne we wszelkich możliwych wariantach i kształtach. Każdy z oferowanych
wyrobów objęty jest 5-letnim okresem gwarancyjnym,
a nieustanne działania mające na celu zapewnienie
najwyższej jakości potwierdza certyfikat ISO 9001.
HERZ jest równocześnie jednym z najważniejszych
europejskich dostawców ekologicznych rozwiązań
w zakresie pozyskiwania energii. Założona w 1983
roku firma HERZ Energietechnik dostarcza nowoczesne, wydajne, tanie w eksploatacji i przyjazne środowisku źródła ciepła – bezobsługowe kotły na biomasę oraz pompy ciepła.

HERZ w Polsce
Od 25 lat firma HERZ wprowadza na rynek polski
szeroki asortyment nowoczesnej armatury regulacyjnej, zapewniającej racjonalne, a więc oszczędne gospodarowanie energią. Armatura ze znakiem
serca w pełni sprawdziła się i nadal sprawdza
w polskich warunkach eksploatacyjnych – jednym

Ostanie ćwierć wieku to okres dynamicznego rozwoju firmy – w roku
2000 w Wieliczce została oddana do
użytku nowoczesna centrala spółki
HERZ Armatura
i Systemy Grzewcze,
a w roku 2004
w Wieliczce rozpoczęła się produkcja
armatury regulacyjnej oraz urządzeń
z zakresu odnawialnych źródeł energii.

z najlepszych tego dowodów jest ponad 6 milionów
sprzedanych termostatów.
W chwili obecnej sieć ponad 200 autoryzowanych
partnerów handlowych umożliwia łatwy dostęp do
produktów marki HERZ na terenie całej Polski. Spółka HERZ zapewnia swoim klientom specjalistyczne
doradztwo techniczne, przy ścisłej współpracy kilkuset biur projektowych. Wykonawcy posiadający
autoryzację firmy oraz instalatorzy zrzeszeni w programie partnerskim HERZ KDF+ gwarantują profesjonalne wykonawstwo instalacji z zastosowaniem
produktów oznaczonych symbolem serca.
W zakładzie produkcyjnym w Wieliczce ponad 300 osób
zatrudnionych jest przy montażu zaworów termostatycznych, zaworów powrotnych, zaworów podpionowych Strömax, zaworów kołnierzowych, rozdzielaczy
do ogrzewania podłogowego, złączek zaprasowywanych i skręcanych oraz napędów ręcznych. W Wieliczce są również spawane i montowane nowoczesne kotły na biomasę.
W 2008 roku zakończona została budowa kolejnej hali
produkcyjnej i dzięki tej inwestycji firma HERZ dołączyła do grona największych firm branży instalacyjnej, których produkty sygnowane są znakiem made in Poland.

Firma HERZ Armatura i Systemy Grzewcze
należy do absolutnej czołówki firm w polskiej branży instalacyjnej. W bieżącym roku
mija 25 lat od momentu zarejestrowania
w Krakowie spółki HERZ Armatura i Systemy
Grzewcze – polskiej filii austriackiej grupy
HERZ Armaturen GmbH.

Armatura HERZ w obiektach
referencyjnych w Polsce…
W Polsce, w armaturę marki HERZ wyposażonych
jest szereg budynków użyteczności publicznej, obiektów komercyjnych, domów jednorodzinnych oraz
mieszkań. Do najbardziej prestiżowych budowli,
w których pracują instalacje ze znakiem serca należą m.in.: Zamek Królewski na Wawelu, teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pałac Prymasowski
w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, hotele Mariott i Bristol w Warszawie oraz Centrum JPII
w Łagiewnikach.

