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Wielowarstwowa rura HERZ dedykowana jest do 
wykonywania instalacji grzewczych (grzejnikowych 
oraz powierzchniowych) oraz instalacji sanitarnych. 
Rura HERZ jest wyjątkowo ekonomiczna w uży-
ciu – cechują ją również trwałość i niezawodność. 
Najwyższa jakość rury ma szczególne znaczenie  
w przypadku wykonywania systemów ogrzewania 
powierzchniowego (tzw. mokrych), w których rura 
pracuje pod warstwą wylewki. Dzisiaj, kiedy pod-
łogi wykańczane są coraz bardziej wyszukanymi 
i równocześnie coraz droższymi materiałami, za-
stosowanie w ogrzewaniu powierzchniowym rury 
marki HERZ gwarantuje bezpieczne i bezawaryjne 
korzystanie z zalet tego sposobu ogrzewania. Za-
stosowanie rury wielowarstwowej HERZ w prawi-
dłowo wykonanej instalacji zapewnia wieloletnią, 
komfortową pracę całego systemu.
Drugi z podstawowych komponentów tworzących 
system HERZ PipeFix to kompletny system mosięż-
nych złączy zaprasowywanych i skręcanych. Połącze-
nie rury za pomocą złączek HERZ zostało dokładnie 
zbadane pod kątem zgodności z europejskimi nor-
mami i dopuszczone do użytkowania przez nieza-
leżne, uznane laboratoria zewnętrzne. 

Nowości w systemie

W 2018 roku firma HERZ poszerzyła ofertę systemu 
HERZ PipeFix o kilka ciekawych rozwiązań. Nowe 
elementy systemu HERZ PipeFix to:
- HERZ-LINE – rura pięciowarstwowa PE-RT (z barie-
rą antydyfuzyjną), dedykowana do wykonywania in-
stalacji ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem 
mat systemowych; 
- HERZ-8631/8632 – nowa seria rozdzielaczy ze stali 
szlachetnej do ogrzewania i chłodzenia powierzch-
niowego (od 2 do 12 obiegów) w wyjątkowo atrak-
cyjnej cenie;
- HERZ-INFLEX-BCK – uniwersalna wielowarstwo-
wa rura HERZ w otulinie izolacyjnej ze spienionego 
polietylenu;

Od 1990 roku polska filia firmy HERZ – spółka 
HERZ Armatura i Systemy Grzewcze wprowadza  
na polski rynek szeroki asortyment nowoczesnej ar-
matury regulującej, zapewniającej racjonalne, a więc 
oszczędne gospodarowanie energią cieplną. Każdy 
z oferowanych wyrobów objęty jest 5-letnim okre-
sem gwarancyjnym, a w przypadku instalacji wyko-
nywanej w systemie HERZ PipeFix przez instalatora 
posiadającego autoryzację firmy, okres gwarancji zo-
staje wydłużony do lat 10.
Firma HERZ oferuje również, ekologiczne, wysoko 

zaawansowane technologicznie systemy grzewcze, 
które uzupełniają, a w przyszłości zapewne całko-
wicie zastąpią dzisiejsze rozwiązania w zakresie po-
zyskiwania energii cieplnej. Są to przede wszystkim 
kotły na biomasę, a także centrale i pompy ciepła.

System HERZ PipeFix

Jednym z dwóch najważniejszych elementów sys-
temu HERZ PipeFix jest najwyższej jakości uniwer-
salna rura z tworzywa sztucznego i aluminium. 

HERZ należy dzisiaj do grona 
najbardziej rozpoznawalnych  
i cenionych marek  
w swojej branży, oferując 
nowoczesną armaturę 
i niezawodne systemy 
instalacyjne. Produkty 
marki Herz wytwarzane są 
w 33 wyłącznie europejskich 
zakładach produkcyjnych. 
Warto tutaj wspomnieć, 
że armatura marki HERZ 
znalazła swoje zastosowanie 
m.in. w wieżowcu  
Burdż Chalifa w Dubaju – 
najwyższym budynku  
na świecie.

Nowości w systemie 
HERZ PipeFix

Rozdzielacz HERZ 8632 ze stali szlachetnej

Rura HERZ-INFLEX-BCK w otulinie izolacyjnej

Rura pięciowarstwowa HERZ-LINE 

http://www.instalreporter.pl
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- HERZ-SOLOTOP – płyty systemowe z folii polisty-
renowej do ogrzewania podłogowego;
- HERZ-COMBITOP – płyty termoizolacyjne ze styro-
pianu, pokryte warstwą folii z wypustkami, do ogrze-
wania podłogowego. 

HERZ-Klub Dobrego Fachowca PLUS

Pełny komfort, przy równoczesnym ograniczeniu zu-
życia energii zapewnić mogą wyłącznie systemy mar-
kowych producentów instalowane przez doświad-
czonych wykonawców. 

Dokładnie o takim idealnym połączeniu możemy mó-
wić w przypadku produktów firmy HERZ i grupy pro-
fesjonalnych wykonawców uczestniczących w pro-
gramie HERZ KDF+ 
Klub Dobrego Fachowca+ firmy HERZ (tak brzmi peł-
na nazwa programu), to funkcjonujący od 2001 pro-
gram partnerski, który powstał z myślą o najlep-
szych instalatorach posiadających autoryzację firmy. 
Ideą powstania programu KDF+ była budowa elitar-
nej grupy profesjonalnych instalatorów potrafiących 
tak wykonywać instalacje, aby zapewnić ostatecz-
nym użytkownikom możliwość skorzystania ze 
wszystkich zalet wyrobów marki HERZ. Od 18 lat in-
stalatorzy uczestniczący w programie zapewniają 
profesjonalne wykonawstwo instalacji sanitarnych 
i grzewczych na terenie całej Polski.

HERZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl
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Aby uzyskać więcej informacji o pro-
duktach marki HERZ zapraszamy  
do regularnych odwiedzin strony  
www.herz.com.pl, naszego fanpage’a  
na Facebooku oraz kanału HERZ  
na YouTube. Zapraszamy również do 
udziału w organizowanych cyklicznie 
szkoleniach produktowych – zarówno 
w polskiej centrali firmy HERZ w Wie-
liczce, jak również w każdym dogod-
nym dla Państwa miejscu w Polsce.

Płyty systemowe HERZ-SOLOTOP, HERZ-COMBITOP

http://www.instalreporter.pl
https://www.facebook.com/HerzPoland/
https://www.facebook.com/HerzPoland/
https://www.youtube.com/channel/UCpJUS9Xy2BiINXhnlLagB-w/videos
https://www.youtube.com/channel/UCpJUS9Xy2BiINXhnlLagB-w/videos
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