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Pozri sa na mna

SÉRIA TERMOSTATOV

ˇ



Perfektná línia

Termostatová hlava, termostatový
ventil, spätný ventil a príslušenstvo
dokonalým spôsobom zjednocujú
dizajn a techniku. Vďaka vzájom-
nému zladeniu prvkov je táto séria
všestranne použiteľná - nezávisle od
použitého potrubia a typu vyhrie-
vacieho telesa.

Plnoautomatické riadenie
znamená úsporu energie

Termostatový ventil DE LUXE riadi
teplotu v miestnosti plnoautomaticky
a bez pôsobenia cudzej energie.
Hydrosenzor reaguje už na najmenšie
zmeny teploty a umožňuje presnú
reguláciu. Vďaka tomu môžete
usporiť energiu a zvýšiť pohodlie.

Len sa pozrite. Estetický vzhľad a nadčasovo
pekná forma ľudstvo odjakživa fascinovali.
Termostatová séria HERZ de luxe prináša
Vašim vyhrievacím telesám formu, farbu a
funkciu, zbavuje ich monotónnosti a robí svet
vykurovania pestrým! Kombinácia perfektnej
techniky HERZ a aktuálneho dizajnu - to je
produktová línia HERZ, ktorá dokáže splniť
všetky požiadavky.

HERZ spestruje svet
vykurovania 

Náš všedný život je často
dosť monotónny - vneste
do Vášho života a Vašich
vyhrievacích telies viac
farby. Termostatová séria
HERZ DE LUXE žiari
v týchto farbách:

Pergamon 
Ägäis 

Manhattan 
Plesnivec 
Calypso 

Bahamská bežová 
Greenwich 

Jazmín 
Čierna matná

Prírodná 
Námornícka modrá 

(RAL 5002) 

HERZ-SÉRIA TERMOSTATOV DE LUXE

Pekné a inteligentné

Greenwich

Zlatožltá

Signálna modrá

Svetlá slonovinová

Prírodná

Jazmín

Manhattan
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Pozrite sa a obdivujte.
Vysokohodnotný dizajn
výrobkov HERZ je kla-
sický a elegantný a dok-
áže splniť nároky kladené
na luxusné vyhotovenie
vyhrievacích telies.

Dôraz na eleganciu

Zdržanlivosť nie je na mieste -
nechajte sa očariť elegantným
leskom termostatovej série
DE LUXE vo vyhotoveniach:

Klasika v bielom a čiernom
vyhotovení

Pre milovníkov nadčasovej klasiky
ponúka HERZ termostatovú sériu
DE LUXE aj v bielom (RAL 9010)
a čiernom (matnom) vyhotovení,
ktoré sa hodia ku každému štýlu
zariadenia.

Chróm
Zlato 

a
Aranja.

Pestrosť dvojfareb-
ných variácií

Jedinečné sú aj termo-
staty DE LUXE so zlatým
pásikom - v dvojfarebnej
kombinácii s chrómom,
Aranja, bielou alebo čier-
nou farbou.

HERZ-SÉRIA TERMOSTATOV DE LUXE

Luxus pre znalcov



HERZ-TS-90 VENTILY DE LUXE

Ventily do spiatočky HERZ DE LUXE

Termostatové ventily HERZ-TS-90
prípojka vykurovacieho telesa s kužeľovitým
tesnením, univerzálny model s hrdlom pre

závitovú rúru a svorkovú prípojku

Prednastavenie
prostredníctvom

obmedzenia zdvihu,
prípojka vykurovacieho
telesa s kužeľovitým

tesnením, univerzálny
model s hrdlom pre

závitovú rúru a svorkovú
prípojku.

Prípojka vykurovacieho
telesa s kužeľovitým
tesnením, hrdlo pre

závitovú rúru s vonkajším
závitom M 22 x 1,5 
a svorkovú prípojku

vrátane krytu svorkovej
prípojky. Svorkovú

prípojku objednávať
samostatne.

Termostatové ventily HERZ-TS-90
prípojka vykurovacieho telesa s kužeľovitým

tesnením, hrdlo pre závitovú rúru s vonkajším závitom
M 22 x 1,5 a svorkovú prípojku vrátane krytu

svorkovej prípojky. Svorkovú prípojku objednávať
samostatne.
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Univerzálne modely
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Univerzálne modely


