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HERZ-PIPEFIX 
Nowoczesny system instalacyjny składający się  
z rury wielowarstwowej i kompletu zaprasowywanych 
złączek HERZ występuje w wielkościach od φ10 do φ75 mm. 
Najwyższa jakość: 10 lat gwarancji (dla instalacji  
z autoryzowanym wykonawstwem). 
HERZ-PipeFix = ekonomiczność, niezawodność,  
długa żywotność. 
Z filmu dowiesz się, w jaki sposób prawidłowo wykonywać 
połączenia w systemie instalacyjnym HERZ-PipeFix. 

HERZ-STRÖMAX
Instalacja c.o. hałasuje i wydaje różne, dziwne dźwięki? 
Prawdopodobnie niezbędna jest hydrauliczna regulacja 
instalacji. Właśnie do tego celu dedykowane są zawory 
podpionowe HERZ-STRÖMAX. W filmie pokazano, w jaki 
sposób wykonuje się nastawę wstępną na zaworach 
podpionowych: 
 → STRÖMAX-GM, 
 → STRÖMAX-4017 M, 
 → STRÖMAX-M. 

HERZ-CHANGEFIX
Pokazuje, jak szybko i łatwo wymienić wkładkę 
termostatyczną na czynnej instalacji, czyli instalacji 
pracującej pod ciśnieniem.

HERZ w Polsce
Pierwszy film przygotowany przez firmę, będący zarazem 
jej wizytówką. Koncentruje się na polskiej firmie,  
czyli HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp z o.o.  
i zakładzie produkcyjnym w Wieliczce. 
Poznajemy profil firmy jako znanego producenta nie tylko 
armatury instalacyjnej, ale też urządzeń zakresu OZE.

Filmy instruktażowe 
Herz na Youtube

Się kręci, czyli nowe produkcje filmowe HERZ

Dariusz Odroń (dyrektor ds. marketingu i komunikacji)  
w towarzystwie ekipy filmowej Pink Media Kraków

Pod koniec sierpnia, w firmie Herz w Wieliczce 
zaczęto kręcić materiały do produkcji filmów. 
Chociaż skupiono się przede wszystkim na mate-
riałach do filmów instruktażowych, to przy okazji 
sfilmowano również najciekawsze etapy produkcji 
urządzeń z logo HERZ.
Jedne z najbardziej fascynujących ujęć zostały zare-

jestrowane podczas procesu spawania potężnych 
płaszczy wodnych do kotłów na tzw. brudną bioma-
sę Binder. Dzięki dronowi ekipa mogła podglądnąć 
ten proces z każdej strony.

OBEJRZYJ NA KANALE HERZ OBEJRZYJ NA KANALE HERZ OBEJRZYJ NA KANALE HERZ OBEJRZYJ NA KANALE HERZ

Wszystkie filmy instruktażowe Herz są dostępne na polskim kanale HERZ na serwisie YOUTUBE (kliknij i przejdż)

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/channel/UCpJUS9Xy2BiINXhnlLagB-w/featured
https://www.youtube.com/watch?v=Gq1P9o6XKoQ
https://www.youtube.com/watch?v=BjzYaJVm5EY
https://www.youtube.com/watch?v=xoNHlswyj-U
https://www.youtube.com/watch?v=pg0GetM8pR4
https://www.youtube.com/channel/UCpJUS9Xy2BiINXhnlLagB-w/featured
https://www.youtube.com/channel/UCpJUS9Xy2BiINXhnlLagB-w/featured
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