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Úspora energie 

Rolety šetří tepelnou energii a jsou pasivní klimatizací. Během 
chladných nocí se výrazně snižuje energetická ztráta způso-
bená vzduchovým polštářem mezi oknem a roletovým pancí-
řem. V létě se automaticky ovládané rolety postarají o to, aby 
se nemusela zapínat klimatizace.

Zvuková izolace 

Díky systému z dvoustěnného hliníku s vypěněním polyureta-
nem jsou roletové systémy heroal zárukou optimální zvukové 
izolace.
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Roletové lamely
Vysoce stabilní a mimořádně energeticky účinné

Prvotřídní materiály, řešení technicky vybroušená do nejmen-
šího detailu a nepřeberné možnosti řešení charakterizují efek-
tivní systémové technologie heroal. To jsou přednosti, které 
přesvědčí. Již několik desetiletí je heroal spolehlivým partne-
rem architektů, investorů a zpracovatelů v oblasti inovativních 
řešení opláštění budov z hliníku a jeho kompozitních 
materiálů. 

Projektanti ocení pestrou škálu možností při tvorbě řešení, 
investoři mohou díky spolehlivému systému realizovat svá 
individuální přání a naši partneři profitují z ekonomicky výhod-
ných a efektivních systémových řešení heroal. 

Systémové prostředí rolet heroal nabízí jedinečné přednosti 
v každém produktu. Rolety heroal mají dlouhou životnost 
a zaručují vysokou úroveň odolnosti proti vloupání. Nejlepší 
kvalita povrchu a vysoká stabilita umožňují šířku otevření, kte-
rou nelze realizovat s plastovými roletami – při vysoké odol-
nosti proti zatížení větrem. Také energetická účinnost je dobrá. 
Až 44 procent energie lze ušetřit s roletami heroal spuštěnými 
přes noc. Přesvědčí vás rovněž design. Velký výběr trvalých 
a stabilních barevných odstínů otevírá prostor pro individuální 
tvorbu řešení. 
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heroal RS 32
měřítko 1:1

heroal RS 32
Malá roletová lamela s vysokou odolností proti zatížení větrem

Malá šířka krytí 32 mm – to je důvod, proč je heroal RS 32, 
nejmenší roletová lamela v systému, tak silná. Neboť díky 
kompaktnímu provedení u šířky prvku 2700 mm splňuje poža-
davky třídy odolnosti proti zatížení větrem 3.

Rozměry a vlastnosti systému
» Šířka krytí: 32 mm
» Max. šířka / výška: 3700 mm / 3500 mm
» Max. plocha: 7,5 m2

» Hmotnost kompletního pancíře rolety: 4,8 kg / m2

» Třída odolnosti proti zatížení větrem 3 u šířek prvků do 
2700 mm

» Optimalizovaná zvuková izolace: +10 dB
» Velmi stabilní díky velkým tloušťkám stěn a vypěnění 

polyuretanem
» Třída odolnosti proti krupobití 4

Varianty tvorby řešení a design
» Možné zlepšení celkové hodnoty U až o 42 procent
» Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem
» Velký výběr barev

 8,5

32
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heroal RS 37
měřítko 1:1

Velmi těsné navíjení a malý průměr nábalu (Ø 165 mm při 
výšce pancíře rolety 2500 mm), to jsou přednosti heroal RS 37. 
Důvodem je použití nejmenší lamely v sortimentu heroal 
(s jmenovitou tloušťkou pouhých 8 mm) – perfektní řešení sta-
vebních požadavků na co nejmenší velikost schránky.

Rozměry a vlastnosti systému
» Šířka krytí: 37 mm
» Max. šířka / výška: 3000 mm / 3500 mm
» Max. plocha: 6,2 m2

» Hmotnost kompletního pancíře rolety: 3,5 kg / m2

» Třída odolnosti proti zatížení větrem 2 u šířek prvků do 
2800 mm

» Optimalizovaná zvuková izolace: +10 dB
» Velmi stabilní díky velkým tloušťkám stěn a vypěnění 

polyuretanem
» Třída odolnosti proti krupobití 4

Varianty tvorby řešení a design
» Možné zlepšení celkové hodnoty U až o 44 procent 
» Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem
» Velký výběr barev

heroal RS 37
Malá potřeba místa díky minimálnímu průměru nábalu

8

37
 5

,5
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heroal RS 37 SL
měřítko 1:1

heroal RS 37 SL
Velmi stabilní a odolný proti vloupání

Neobvyklá tloušťka materiálu a speciální směs pěny – to jsou 
hlavní důvody, proč je heroal RS 37 SL bezkonkurenčně nejsta-
bilnější roletovou lamelou. Splňuje požadavky třídy odolnosti 
proti zatížení větrem 4 při šířkách prvků až 3000 mm a směr-
nice BVRS TR 111 v oblasti ochrany proti vloupání.

Rozměry a vlastnosti systému
» Šířka krytí: 37 mm
» Max. šířka / výška: 4000 mm / 4000 mm
» Max. plocha: 9,0 m2

» Hmotnost kompletního pancíře rolety: 5,9 kg / m2

» Třída odolnosti proti zatížení větrem 4 u šířek prvků do 
3000 mm

» Odolnost proti vloupání podle směrnice BVRS TR 111
» Optimalizovaná zvuková izolace: +10 dB
» Extrémně stabilní díky mimořádné tloušťce materiálu 

a speciálnímu vypěnění
» Třída odolnosti proti krupobití 3

Varianty tvorby řešení a design
» Možné zlepšení celkové hodnoty U až o 42 procent
» Filigránský vzhled lamely
» Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem 9

37
 8
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heroal RS 37 RC 2
měřítko 1:1

heroal RS 37 RC 2
Bezpečnostní roletová lamela s odolností proti vloupání RC 2

Vypěnění zesílené melaminovou pryskyřicí propůjčuje filigrán-
ské lamele heroal RS 37 RC 2 extrémní pevnost v ohybu a sta-
bilitu při hmotnosti 8,0 kg / m2. S šířkou krytí 37 mm a jme-
novitou tloušťkou 9,5 mm je lamela testována a schválena do 
třídy odolnosti RC 2 dle DIN 1627. Kromě toho získal systém 
heroal RS 37 RC 2 zařazení do třídy 6 odolnosti proti krupobití. 

Rozměry a vlastnosti systému
» Šířka krytí: 37 mm
» Max. šířka / výška: 4200 mm / 4000 mm
» Max. plocha: 10,5 m2

» Hmotnost kompletního pancíře rolety: 8,0 kg / m2

» Třída odolnosti proti zatížení větrem 6 u šířek prvků do 
2300 mm

» Odolnost proti vloupání: RC 2
» Optimalizovaná zvuková izolace: +10 dB Design
» Extrémně stabilní díky vypěnění zesílenému melaminovou 

pryskyřicí
» Třída odolnosti proti krupobití 6

Varianty tvorby řešení a design
» Možné zlepšení celkové hodnoty U až o 41 procent
» Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem
 9,5

37
8



Roletové lamely heroal | 11

Ro
le

to
vé

 la
m

el
y

heroal RS 37 RC 3
měřítko 1:1

Roletové lamely heroal RS 37 RC 3 vyrobené válcováním ze sli-
tiny nerezové oceli jsou extrémně stabilní a s vysokou zatížitel-
ností. Systémy heroal s roletovými lamelami z nerezové oceli, 
které jsou plněny trvanlivým dvousložkovým integrálním mate-
riálem, dosahují třídy odolnosti RC 3, a jsou testovány a schvá-
leny dle DIN 1627. Systém heroal RS 37 RC 3 dosahuje maxi-
mální odolnosti proti krupobití třídy 7, u níž nedochází k žád-
nému vizuálnímu ani mechanickému poškození.

Rozměry a vlastnosti systému
» Šířka krytí: 37 mm
» Max. šířka / výška: 5000 mm / 4000 mm
» Max. plocha: 12,0 m2

» Hmotnost kompletního pancíře rolety: 14,0 kg / m2

» Třída odolnosti proti zatížení větrem 6 u šířek prvků do 
3000 mm

» Možné provedení v třídě odolnosti RC 2 a RC 3
» Optimalizovaná zvuková izolace: +10 dB
» Extrémně odolné, s výplní z dvousložkového integrálního 

materiálu
» Třída odolnosti proti krupobití 7 (max.)

Varianty tvorby řešení a design
» Možné zlepšení celkové hodnoty U až o 56 procent

heroal RS 37 RC 3
Lamely z nerezové oceli s extrémní odolností

 9,5

37
8



12 | Roletové lamely heroal

heroal RS 38
měřítko 1:1

heroal RS 38
Rolety pro vysoké zatížení větrem

Bezpečné řešení rolet, zejména pro oblasti s vysokým zatí-
žením větrem, představuje heroal RS 38. Vynikající hodnoty 
zatížení větrem – třída odolnosti 4 pro šířky prvků do 2600 mm 
– jsou výsledkem vysoké stability této roletové lamely.

Rozměry a vlastnosti systému
» Šířka krytí: 38 mm
» Max. šířka / výška: 3700 mm / 3800 mm
» Max. plocha: 8,0 m2

» Hmotnost kompletního pancíře rolety: 4,5 kg / m2

» Třída odolnosti proti zatížení větrem 4 u šířek prvků do 
2600 mm

» Optimalizovaná zvuková izolace: +10 dB
» Velmi stabilní díky velkým tloušťkám stěn a vypěnění 

polyuretanem
» Třída odolnosti proti krupobití 3

Varianty tvorby řešení a design
» Možné zlepšení celkové hodnoty U až o 42 procent
» Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem
» Velký výběr barev

9

38
7
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heroal RS 41
měřítko 1:1

heroal RS 41 se navíjí s velkou šířkou krytí (41 mm) a úzkou 
jmenovitou tloušťkou (8,5 mm) velmi těsně a najde optimální 
využití v malých roletových schránkách (Ø 185 mm průměr 
nábalu při výšce pancíře rolety 2500 mm). Velmi stabilní 
roletová lamela o malé hmotnosti (3,7 kg / m2) splňuje hod-
noty zatížení větrem třídy odolnosti 3 při šířkách prvků do 
2900 mm.

Rozměry a vlastnosti systému
» Šířka krytí: 41 mm
» Max. šířka / výška: 3500 mm / 3500 mm
» Max. plocha: 7,0 m2

» Hmotnost kompletního pancíře rolety: 3,7 kg / m2

» Třída odolnosti proti zatížení větrem 3 u šířek prvků do 
2900 mm

» Optimalizovaná zvuková izolace: +10 dB
» Velmi stabilní díky vypěnění polyuretanem
» Třída odolnosti proti krupobití 2

Varianty tvorby řešení a design
» Možné zlepšení celkové hodnoty U až o 43 procent
» Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem
» Velký výběr barev

heroal RS 41
Lamela s těsným navíjením a velkou šířkou krytí

7
41

8,5
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heroal RS 42
měřítko 1:1

heroal RS 42
Robustní lamela s těsným navíjením a šířkou krytí 42 mm

Systém heroal RS 42 nabízí prostorově úsporné, těsné navíjení 
při hmotnosti 3,9 kg / m2 a šířce prvku 2900 mm. Velmi dob-
rých hodnot třídy odolnosti proti zatížení větrem 3 dosahuje 
díky robustní tloušťce stěny 9,3 mm.

Rozměry a vlastnosti systému
» Šířka krytí: 42 mm
» Max. šířka / výška: 3500 mm / 3500 mm
» Max. plocha: 7,0 m2

» Hmotnost kompletního pancíře rolety: 3,9 kg / m2

» Třída odolnosti proti zatížení větrem 3 u šířek prvků do 
2900 mm

» Optimalizovaná zvuková izolace: +10 dB
» Velmi stabilní díky velkým tloušťkám stěn a vypěnění 

polyuretanem
» Třída odolnosti proti krupobití 3

Varianty tvorby řešení a design
» Možné zlepšení celkové hodnoty U až o 43 procent
» Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem
» Velký výběr barev

 9,3

42
 7
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heroal RS 52
měřítko 1:1

heroal RS 52
Roletová lamela pro vysokou odolnost proti zatížení větrem

Stabilita roletových lamel padesátkové řady je charakteristic-
kým znakem také pro heroal RS 52. S jmenovitou tloušťkou 
13,5 mm a vypěněním polyuretanem splňuje lamela vynikající 
hodnoty zatížení větrem – třída odolnosti proti zatížení vět-
rem 4 pro šířky prvků do 2700 mm. Nejlepší využití nalezne 
v malých roletových schránkách (průměr nábalu Ø 183 mm při 
výšce pancíře 2000 mm).

Rozměry a vlastnosti systému
» Šířka krytí: 52 mm
» Max. šířka / výška: 4500 mm / 3800 mm
» Max. plocha: 9,0 m²
» Hmotnost kompletního pancíře rolety: 4,0 kg / m²
» Třída odolnosti proti zatížení větrem 4 u šířek prvků do 

2700 mm
» Optimalizovaná zvuková izolace: +10 dB
» Velmi stabilní díky velkým tloušťkám stěn a vypěnění 

polyuretanem
» Třída odolnosti proti krupobití 5

Varianty tvorby řešení a design
» Možné zlepšení celkové hodnoty U až o 43 procent
» Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem
» Velký výběr barev

52
7

13,5
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heroal RS 54
Malý průměr nábalu i pro běžné předokenní systémy

Systém heroal RS 54 se vyznačuje vynikajícím navíjením 
padesátkové řady. Perfektní geometrie lamel umožňuje malý 
průměr nábalu (průměr nábalu Ø 210 mm při výšce pancíře 
rolety 2800 mm). Díky tomu lze tyto lamely namontovat i do 
běžných předokenních roletových systémů s nejmenší velikostí 
schránky.

Rozměry a vlastnosti systému
» Šířka krytí: 54 mm
» Max. šířka / výška: 4500 mm / 3800 mm
» Max. plocha: 9,0 m2

» Hmotnost kompletního pancíře rolety: 4,2 kg / m2

» Třída odolnosti proti zatížení větrem 4 u šířek prvků do 
3200 mm

» Optimalizovaná zvuková izolace: +10 dB
» Vysoká stabilita díky vypěnění polyuretanem a velkým 

tloušťkám stěn
» Třída odolnosti proti krupobití 5

Varianty tvorby řešení a design
» Možné zlepšení celkové hodnoty U až o 41 procent
» Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem
» Velký výběr barev

 13,5

54
 7

heroal RS 54
měřítko 1:1
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heroal RS 55
měřítko 1:1

heroal RS 55 
Různorodost uspořádání díky malým velikostem schránky

Pro použití u velikosti schránek od 180 mm je vhodný 
heroal RS 55. Otevírají se tak další možnosti při řešení vzhledu 
fasád. Tato lamela rovněž přesvědčí velmi dobrou schopností 
navíjení a vysokou stabilitou vůči zatížení větrem.

Rozměry a vlastnosti systému
» Šířka krytí: 55 mm
» Max. šířka / výška: 4500 mm / 3800 mm
» Max. plocha: 9,0 m2

» Hmotnost kompletního pancíře rolety: 3,9 kg / m2

» Třída odolnosti proti zatížení větrem 5 u šířek prvků do 
2700 mm

» Optimalizovaná zvuková izolace: +10 dB
» Velmi stabilní díky velkým tloušťkám stěn a vypěnění 

polyuretanem
» Třída odolnosti proti krupobití 5

Varianty tvorby řešení a design
» Možné zlepšení celkové hodnoty U až o 43 procent
» Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem
» Velký výběr barev

 14

10
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heroal RS 55 SL
Vysoce stabilní a s univerzálním využitím

Jako nejstabilnější lamela padesátkové řady splňuje heroal 
RS 55 SL požadavky směrnice BVRS TR 111 na zvýšenou 
ochranu proti vloupání a u šířek prvků do 2800 mm dosahuje 
vynikajících hodnot odolnosti proti zatížení větrem třídy 6.

Rozměry a vlastnosti systému
» Šířka krytí: 55 mm
» Max. šířka / výška: 5000 mm / 4000 mm
» Max. plocha: 12,0 m2

» Hmotnost kompletního pancíře rolety: 5,4 kg / m2

» Třída odolnosti proti zatížení větrem 6 u šířek prvků do 
2800 mm

» Zvýšená odolnost proti vloupání podle směrnice 
BVRS TR 111

» Optimalizovaná zvuková izolace: +10 dB
» Optimální stabilita díky vypěnění polyuretanem a velmi 

velkým tloušťkám stěn
» Třída odolnosti proti krupobití 5

Varianty tvorby řešení a design
» Možné zlepšení celkové hodnoty U až o 43 procent
» Variabilní využití jako rolety nebo rolovací vrata
» Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem
» Velký výběr barev

55
10

14

heroal RS 55 SL
měřítko 1:1
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heroal RS 53 RC 2
měřítko 1:1

14

51
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heroal RS 53 RC 2 
Vysoce stabilní a bezpečné díky jmenovité tloušťce 14 mm

Lamely standardního systému safe s extrémní odolností 
v ohybu, jmenovitou tloušťkou 14 mm a vypěněním zesíleným 
melaminovou pryskyřicí, jsou dimenzovány pro stavbu bez-
pečnostních rolet do třídy odolnosti 2 / RC 2. 
Lamely heroal RS 53 RC 2 dosahují vynikajících hodnot zatí-
žení větrem do třídy odolnosti proti zatížení větrem 6 při 
šířkách prvků do 3200 mm. Kromě toho získal systém heroal 
RS 53 RC 2 zařazení do třídy 6 odolnosti proti krupobití. 

Rozměry a vlastnosti systému
» Šířka krytí: 51 mm
» Max. šířka / výška: 5500 mm / 4000 mm
» Max. plocha: 16,5 m2

» Hmotnost kompletního pancíře rolety: 10,5 kg / m2

» Třída odolnosti proti zatížení větrem 6 u šířek prvků do 
3200 mm

» Zvýšená odolnost proti vloupání: RC 2
» Optimalizovaná zvuková izolace: +10 dB
» Extrémně stabilní díky jmenovité tloušťce 14 mm 

s vypěněním zesíleným melaminovou pryskyřicí
» Třída odolnosti proti krupobití 6

Varianty tvorby řešení a design
» Možné zlepšení celkové hodnoty U až o 42 procent
» Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem
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heroal RS 53 RC 3
měřítko 1:1

heroal RS 53 RC 3 
Lamely z nerezové oceli s extrémní odolností

Válcovaná roletová lamela heroal RS 53 RC 3, vyrobená s vyu-
žitím speciální slitiny nerezové oceli a s výplní z dvousložko-
vého integrálního materiálu s vysokou zatížitelností, splňuje 
nejvyšší bezpečnostní požadavky: Zatížení větrem s třídou 
odolnosti 6 při šířkách prvků do 4000 mm i zvýšenou odolnost 
proti vloupání do třídy RC 3. 
Systém heroal RS 53 RC 3 dosahuje maximální odolnosti proti 
krupobití třídy 7, u níž nedochází k žádnému vizuálnímu ani 
mechanickému poškození.

Rozměry a vlastnosti systému
» Šířka krytí: 51 mm
» Max. šířka / výška: 6000 mm / 4000 mm
» Max. plocha: 18,0 m2

» Hmotnost kompletního pancíře rolety: 18,0 kg / m2

» Třída odolnosti proti zatížení větrem 6 u šířek prvků do 
4000 mm

» Možné provedení v třídě odolnosti do RC 3
» Optimalizovaná zvuková izolace: +10 dB
» Třída odolnosti proti krupobití 7 (max.)
» Extrémně odolné, s výplní z dvousložkového integrálního 

materiálu

Varianty tvorby řešení a design
» Možné zlepšení celkové hodnoty U až o 56 procent

14

51
10
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Označení RS 32 RS 37 RS 37 
SL

RS 37 
RC 2

RS 37 
RC 3

RS 38 RS 41 RS 42 RS 52 RS 54 RS 55 RS 55 
SL

RS 53 
RC 2

RS 53 
RC 3

Šířka krytí (mm) 32 37 37 37 37 38 41 42 52 54 55 55 51 51

Jmenovitá tloušťka 
(mm) 8,5 8,0 9,0 9,5 9,5 9,0 8,5 9,3 13,5 13,5 14,0 14,0 14,0 14,0

Hmotnost (kg/m2) 4,8 3,5 5,9 8,0 14,0 4,5 3,7 3,9 4 4,2 4,6 5,4 10,5 18,0

Max. šířka (mm) 3700 3000 4000 4200 5000 3700 3500 3500 4500 4500 4500 5000 5500 6000

Max. výška (mm) 3500 3500 4000 4000 4000 3800 3500 3500 3800 3800 3800 4000 4000 4000

Max. plocha (m2) 7,5 6,2 9,0 10,5 12,0 8,0 7,0 7,0 9 9,0 9,0 12,0 16,5 18,0

Rozměry systému

Vlastnosti systému

Rozměry a vlastnosti systému: Srovnávací tabulky

Označení RS 32 RS 37 RS 37 
SL

RS 37 
RC 2

RS 37 
RC 3

RS 38 RS 41 RS 42 RS 52 RS 54 RS 55 RS 55 
SL

RS 53 
RC 2

RS 53 
RC 3

Odolnost proti 
zatížení větrem* 2 1 4 4 6 3 2 2 4 4 4 5 6 6

Průměr nábalu** 155 148 170 175 175 165 165 165 183 185 200 195 205 205

Odolnost proti 
vloupání (RC)*** – – SL RC 2 RC 3 – – – – – – SL RC 2 RC 3

Materiál závěsu 
v provedení nerezová 
ocel

– – – – ∙ – – – – – – – – ∙

Vypěnění 
polyuretanem ∙ ∙ ∙ – – ∙ ∙ ∙ • ∙ ∙ ∙ – –

Výplň ze zalévací 
pryskyřice – – – ∙ ∙ – – – – – – – ∙ ∙

* při šířce prvku 2700 mm a vedení s hloubkou zasunutí 25 mm

** při výšce 2000 mm a hřídeli řady 60

*** SL, roletová lamela splňuje technickou směrnici TR 111 Spolkového sdružení pro rolety a protisluneční ochranu BVRS
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Úspora energie 

Díky předokenní schránce, která je umístěna zcela venku, 
nevznikají žádné duté prostory, a tím ani tepelné můstky. 
V důsledku toho se výrazně zlepšuje tepelná izolace budovy. 

Zvuková izolace 

U předokenních systémů stínění umístěných zcela venku jsou 
vyloučeny akustické mosty – to je zárukou komfortnějšího byd-
lení a efektivnější práce.
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Předokenní systémy stínění hranaté
Řešení s přímými liniemi a čistými konturami

Hranaté předokenní systémy stínění heroal jsou při každém 
typu montáže zárukou řešení s přímými liniemi a čistými 
konturami. Díky variantám provedení ve vzhledu 20°a 45°lze 
dosáhnout vysokého dopadu světla. Vzhledem ke své jedno-
duché a rychlé montáži do okenního ostění nebo před fasádu 
jsou ideálním systémem pro modernizaci nebo renovaci. Tento 
sériový program nabízí kromě válcovaných předokenních sys-
témů stínění také extrudované série, které jsou zárukou další 
výhody stability a bezpečnosti.
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Přehled produktů
heroal FMR 20° strana 26

heroal FMR 45° strana 26

heroal FMR 90° strana 27

heroal FME 20° strana 27

heroal FME 45° strana 28

heroal FME 90° strana 28

heroal FMS 45° strana 29

Rozměry a vlastnosti systému strana 39
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heroal FMR 20°
Osvědčený kryt s čistými liniemi

Hranatý systém stínění heroal FMR 20° nabízí díky zkosení 
spodního dílu na 20° elegantní vzhled s čistým vedením linií. 
Osvědčený předokenní prvek přesvědčí rozmanitými mož-
nostmi montáže do okenního ostění nebo na fasádu.

Bezpečnost
» Vysoká stabilita schránky a bezpečnost: Obložení z kvalitních 

hliníkových slitin a speciální spojovací technologie heroal

Design
» Elegantní, hranatý předokenní kryt se zkosením spodního 

dílu na 20°
» Rozmanité možnosti montáže 
» Velikosti schránek: 125, 137, 150, 165, 180 a 205 mm
» Velký výběr barev
» Integrovatelná ochrana proti hmyzu
» Zušlechtění povrchu odolné vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem

Svým výrazným pětihranným tvarem schránky určuje válco-
vaný předokenní prvek clony heroal FMR 45° optické akcenty 
ve fasádě. Navíc přináší zkosení spodního předního dílu krytu 
na 45° větší dopad světla do prostoru.

Bezpečnost
» Vysoká stabilita schránky a bezpečnost: Obložení z kvalitních 

hliníkových slitin a speciální spojovací technologie heroal

Design
» Pětihranný předokenní kryt s výrazným vzhledem 
» Větší dopad světla díky zkosení 45°
» Rozmanité možnosti montáže 
» Velikosti schránek: 100, 125, 137, 150, 165, 180, 205 

a 230 mm
» Velký výběr barev
» Integrovatelná ochrana proti hmyzu
» Zušlechtění povrchu odolné vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem

heroal FMR 45°
Větší dopad světla díky zkosení 45°
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heroal FMR 90°
Přímé linie s čistou konturou

Čtyřhranná válcovaná předokenní schránka heroal FMR 90° 
vyniká čistou pravoúhlou konturou a je vhodná k použití v nej-
různějších fasádních architekturách – jak u novostaveb tak 
i při rekonstrukci starých budov.

Bezpečnost
» Vysoká stabilita schránky a bezpečnost: Obložení z kvalitních 

hliníkových slitin a speciální spojovací technologie heroal

Design
» Čtyřhranný předokenní kryt s čistou pravoúhlou konturou 
» Rozmanité možnosti montáže 
» Velikosti schránek: 125, 137, 150, 165, 180, 205 a 230 mm
» Velký výběr barev
» Zušlechtění povrchu odolné vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem

Extrudovaná varianta se zkosením heroal FME 20° nabízí 
výhodu stability a bezpečnosti: Předokenní prvek splňuje 
požadavky směrnice BVRS TR 111 pro zvýšenou ochranu proti 
vloupání a přesvědčí rozmanitými možnostmi montáže celkem 
šesti velikostí schránek.

Bezpečnost
» Odolné proti vloupání podle směrnice BVRS TR 111
» Maximální stabilita schránky díky obložení z kvalitních 

hliníkových slitin a speciální technologii heroal

Design
» Elegantní, hranatý extrudovaný předokenní kryt se 

zkosením 20°
» Rozmanité možnosti montáže 
» Velikosti schránek: 125, 137, 150, 165, 180 a 205 mm
» Velký výběr barev
» Integrovatelná ochrana proti hmyzu
» Vysoce odolný povrch proti povětrnostním vlivům díky 

kvalitnímu práškovému lakování hwr

heroal FME 20°
Osvědčená, stabilní a bezpečná
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heroal FME 45°

Stabilní a bezpečné řešení schránky nabízí extrudovaný sys-
tém stínění heroal FME 45°. Splňuje požadavky směrnice 
BVRS TR 111 na zvýšenou ochranu proti vloupání a je abso-
lutně tvarově stálý i při větších šířkách prvků. Zkosení na 45° 
poskytuje větší dopad světla.

Bezpečnost
» Odolné proti vloupání podle směrnice BVRS TR 111
» Maximální stabilita schránky díky obložení z kvalitních hliní-

kových slitin a speciální technologii heroal

Design
» Výrazný, extrudovaný předokenní kryt se zkosením 45°
» Větší dopad světla díky zkosení
» Rozmanité možnosti montáže 
» Velikosti schránek: 100, 125, 137, 150, 165, 180 a 205 mm
» Velký výběr barev
» Integrovatelná ochrana proti hmyzu
» Vysoce odolný povrch proti povětrnostním vlivům díky kvalit-

nímu práškovému lakování hwr

Systém předokenních schránek heroal FME 90° je čtyřhranné, 
extrudované řešení krytu s čistou, pravoúhlou konturou. Nabízí 
se pro novostavby i starou výstavbu a splňuje nejvyšší poža-
davky na ochranu proti vloupání.

Bezpečnost 
» Odolné proti vloupání podle směrnice BVRS TR 111
» Maximální stabilita schránky díky obložení z kvalitních hliní-

kových slitin a speciální technologii heroal

Design
» Čtyřhranný, extrudovaný předokenní kryt s čistou pravoúhlou 

konturou 
» Rozmanité možnosti montáže 
» Integrovatelná ochrana proti hmyzu 
» Vysoce odolný povrch proti povětrnostním vlivům díky kvalit-

nímu práškovému lakování hwr 
» Velký výběr barev

heroal FME 90° 

Vysoce stabilní s výrazným vzhledem

Vysoce stabilní s čistou konturou
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Velmi vysokou ochranu proti pokusům o vloupání nabízí extru-
dovaný systém stínění heroal FMS 45°, který splňuje poža-
davky na bezpečnostní rolety tříd odolnosti RC 2 a RC 3 normy 
DIN EN 1627. Důvodem jsou mimo jiné obložení o tloušťce více 
než 3 mm, speciální bezpečnostní zaháknutí, které lze otevřít 
pouze jedním speciálním klíčem a bočnice z odolné oceli.

Bezpečnost
» Extrudovaný systém stínění v provedení odolném proti vlou-

pání z kvalitních hliníkových slitin: možné provedení v třídě 
odolnosti RC 2 a RC 3

» Maximální stabilita schránky díky tloušťce stěny > 3 mm
» Bezpečnostní zaháknutí
» Ocelové bočnice

Design
» Velikost schránky: 205 mm
» Velký výběr barev
» Vysoce odolný povrch proti povětrnostním vlivům díky kvalit-

nímu práškovému lakování hwr

heroal FMS 45°
Bezpečnostní kryt se zvýšenou odolností proti vloupání do RC 3
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Úspora energie 

Předokenní systém stínění je zákazníkem montován do ostění 
nebo před fasádu, nevznikají tedy žádné duté prostory, a tím 
ani tepelné můstky.
Výrazně se tím zlepšuje tepelná izolace budovy a šetří tepelná 
energie.

Zvuková izolace 

U předokenních systémů stínění umístěných zcela venku jsou 
vyloučeny akustické mosty – to je zárukou komfortnějšího byd-
lení a efektivnější práce.
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Předokenní systémy stínění kulaté
Designové prvky pro každý stavební styl

Jako mimořádné estetické designové prvky pro fasádu se 
osvědčily předokenní systémy stínění heroal ve variantách 
půlkulaté a čtvrtkulaté. Díky harmonickému designu je lze 
zakomponovat do každého stavebního stylu. Sériový program 
nabízí pět velikostí schránek s širokým výběrem barev: Předo-
kenní systémy stínění se mohou barevně přizpůsobit fasádě 
a oknům nebo mohou kontrastně zvýraznit barevné akcenty. 

Př
ed

ok
en

ní
 s

ys
té

m
y 

st
ín

ěn
í k

ul
at

é

Přehled produktů
heroal FMR Q strana 32

heroal FMR HC strana 32

heroal FME HC strana 33

Rozměry a vlastnosti systému strana 39



32 | Roletové kryty heroal

heroal FMR Q

Čtvrtkulatý válcovaný kryt heroal FMR Q je dokonalou předo-
kenní variantou pro montáž do hlubokých ostění oken: Horní 
ukončení lícuje s překladem – elegantní i opticky decentní 
řešení schránky.

Bezpečnost
» Vysoká stabilita schránky a bezpečnost: Obložení z kvalitních 

hliníkových slitin a speciální spojovací technologie heroal

Design
» Čtvrtkulatý předokenní systém stínění speciálně pro lícující 

montáž do ostění 
» Velikosti schránek: 150, 180 a 205 mm
» Velký výběr barev
» Integrovatelná ochrana proti hmyzu
» Zušlechtění povrchu odolné vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem

Válcovaný kulatý kryt heroal FMR HC z kvalitních hliníko-
vých slitin lze jako předokenní prvek harmonicky začlenit do 
vzhledu fasády nebo může s výrazným využitím barev určovat 
optické akcenty. Díky klipem spojitelným profilům s oblými 
výstupky pro vodicí lišty lze tento oblý vzhled cíleně rozšířit.

Bezpečnost
» Vysoká stabilita schránky a bezpečnost: Obložení z kvalitních 

hliníkových slitin a speciální spojovací technologie heroal

Design
» Estetický, oblý vzhled
» Velikosti schránek: 137, 150, 165, 180 a 205 mm
» Velký výběr barev
» Volitelný doplněk: klipem spojitelné profily s oblými výstupky 

pro vodicí lišty
» Integrovatelná ochrana proti hmyzu
» Zušlechtění povrchu odolné vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem

heroal FMR HC

Přesná montáž do okenního ostění

Svým oblým vzhledem udává tón
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heroal FME HC

Elegantní design, kombinovaný s výhodou bezpečnosti: Extru-
dovaný, vysoce stabilní kulatý kryt heroal FME HC splňuje 
požadavky směrnice BVRS TR 111 na zvýšenou ochranu proti 
vloupání a lze jej harmonicky začlenit do vzhledu fasády nebo 
může s výrazným využitím barev určovat optické akcenty. Díky 
klipem spojitelným profilům s oblými výstupky pro vodicí lišty 
lze tento oblý vzhled cíleně rozšířit.

Bezpečnost
» Odolné proti vloupání podle směrnice BVRS TR 111
» Maximální stabilita schránky díky obložení z kvalitních 

hliníkových slitin a speciální technologii heroal

Design
» Estetický, oblý vzhled
» Velikosti schránek: 137, 150, 165, 180 a 205 mm
» Velký výběr barev
» Volitelný doplněk: klipem spojitelné profily s oblými výstupky 

pro vodicí lišty
» Integrovatelná ochrana proti hmyzu
» Vysoce odolný povrch proti povětrnostním vlivům díky 

kvalitnímu práškovému lakování hwr

Oblý vzhled se zvýšenou odolností proti vloupání
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Úspora energie 

U schránek pod omítku, které jsou zákazníkem kompletně 
integrovány do fasády, neexistuje spojení s vnitřním prostorem, 
nevznikají tedy tepelné můstky. To představuje úsporu energie.

Zvuková izolace 

Systém stínění pod omítkou vede k vyšší zvukové izolaci 
v oblasti schránky a nabízí tak větší komfort bydlení a práce.
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Podomítkové systémy stínění
Mnohostrannost montáže a tvorby řešení

Díky neviditelnému integrování do fasády spojují podomítkové 
systémy stínění mimořádně harmonický vzhled fasády se 
všemi funkčními přednostmi předokenních prvků heroal. Patří 
k nim optimalizovaná tepelná izolace, vyšší zvuková izolace 
a mnoho válcovaných i extrudovaných variant pro nejrůznější 
řešení schránek. Velký výběr omítkových nosníkových profilů 
umožňuje zabudovat podomítkové systémy stínění do všech 
standardních tepelně izolačních sdružených systémů u novo-
staveb i renovací.

Přehled produktů
heroal FMB 20° strana 36

heroal FMB 45° strana 36

heroal FMB 90° strana 37

Rozměry a vlastnosti systému strana 39
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heroal FMB 20°

Díky krytu se zkosením 20° propůjčuje heroal FMB 20° 
decentní akcent vzhledu fasády. Rozmanitost variant velikostí 
a barev nabízí rozmanitá řešení pro montáž pod omítku. 

Bezpečnost
» S obložením z kvalitních hliníkových slitin a speciální 

spojovací technologií heroal se dosahuje vysoké míry 
bezpečnosti

» Velký výběr omítkových nosníkových profilů pro bezpečné 
zabudování do všech standardních tepelně izolačních 
sdružených systémů

Design
» Pohledový kryt se zkosením 20°
» Rozmanité možnosti montáže 
» Velikosti schránek: 125, 137, 150, 165, 180 a 205 mm
» Velký výběr barev
» Integrovatelná ochrana proti hmyzu
» Zušlechtění povrchu odolné vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem nebo vysoce kvalitní práškové 
lakování hwr

Výrazný vzhled pro okenní systémy s výhodou většího dopadu 
světla nabízí podomítkový systém stínění heroal FMB 45°. Pět 
velikostí schránek a velký výběr barev při řešení extrudova-
ného pohledového krytu otevírá rozmanité varianty montáže 
pod omítku.

Bezpečnost
» S obložením z kvalitních hliníkových slitin a speciální 

spojovací technologií se dosahuje vysoké míry bezpečnosti
» Velký výběr omítkových nosníkových profilů pro bezpečné 

zabudování do všech standardních tepelně izolačních 
sdružených systémů

Design
» Pohledový kryt se zkosením 45°
» Rozmanité možnosti montáže 
» Velikosti schránek: 125, 137, 150, 165 a 180 mm
» Velký výběr barev
» Integrovatelná ochrana proti hmyzu
» Zušlechtění povrchu odolné vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem nebo vysoce kvalitní práškové 
lakování hwr

heroal FMB 45°

Schránka pod omítku se zkosením 20°

Schránka pod omítku se zkosením 45°
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heroal FMB 90°

heroal FMB 90° je neviditelně zabudován do stávajících 
tepelně izolačních sdružených systémů. Se šesti velikostmi 
schránek a velkým výběrem barev při řešení extrudovaného 
pohledového krytu lze realizovat stylová řešení pro každou 
architekturu fasády.

Bezpečnost
» S obložením z kvalitních hliníkových slitin a speciální 

spojovací technologií heroal se dosahuje vysoké míry 
bezpečnosti

» Velký výběr omítkových nosníkových profilů pro bezpečné 
zabudování do všech standardních tepelně izolačních 
sdružených systémů

Design
» Neviditelná instalace beze změny stávajícího vzhledu fasády
» Rozmanité možnosti montáže 
» Velikosti schránek: 125, 137, 150, 165, 180 a 205
» Velký výběr barev
» Integrovatelná ochrana proti hmyzu
» Zušlechtění povrchu odolné vůči povětrnostním vlivům 

s dvouvrstvým hustým lakem nebo vysoce kvalitní práškové 
lakování hwr

Zachování stávajícího vzhledu fasády
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Označení FMR 
20°

FMR 
45°

FMR 
90°

FME 
20°

FME 
45°

FME 
90°

FMS 
45°

FMR 
Q

FMR 
HC

FME 
HC

FMB 
20°

FMB 
45°

FMB 
90°

Počet částí krytu 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3

Počet velikostí 
schránek 6 8 6 6 7 6 1 3 5 5 6 6 6

Velikosti od – do 125 – 
205

100 – 
230

125 – 
205

125 – 
205

100 – 
205

125 – 
205 205 150 – 

205
137 – 
205

137 – 
205

125 – 
205

125 – 
205

125 – 
205

Rozměry systému

Vlastnosti systému

Rozměry a vlastnosti systému: Srovnávací tabulky

Označení FMR 
20°

FMR 
45°

FMR 
90°

FME 
20°

FME 
45°

FME 
90°

FMS 
45°

FMR 
Q

FMR 
HC

FME 
HC

FMB 
20°

FMB 
45°

FMB 
90°

Integrovatelná 
ochrana proti hmyzu • • – • • • – – • • • • •

Integrovatelná pojis-
tka proti vyrolování • • • • • • • • • • • • •

Odolnost proti 
vloupání (RC)*** – – – SL SL SL RC 3 – – SL – – –

provedení 
z válcovaných profilů • • • – – – – • • –

kom-
bino-
vané

kom-
bino-
vané

kom-
bino-
vané

provedení 
z extrudovaných 
profilů

– – – • • • • – – •
kom-
bino-
vané

kom-
bino-
vané

kom-
bino-
vané

*** SL, roletová lamela splňuje technickou směrnici TR 111 Spolkového sdružení pro rolety a protisluneční ochranu BVRS
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Vodicí lišty
Bezpečná řešení pro všechny typy montáže

Společnost heroal nabízí paletu vodicích lišt s mnoha varian-
tami, které umožňují realizovat přesná řešení pro každý typ 
montáže. Vysoce stabilní extrudované kolejnice z kvalitního 
hliníku jsou vybaveny zaválcovanými vložkami a zajišťují stabi-
litu pancíře.
 
Na výběr je velká paleta barev pro barevné řešení vodicích lišt. 

Úspora energie
» Vodicí lišty brání vzniku tepelných můstků mezi roletovým 

pancířem a okenním rámem, a tím i tepelným ztrátám 

Bezpečnost
» Vysoce stabilní extrudované hliníkové vodicí lišty
» Bezpečný chod pancíře díky zaválcovaným kédrům z vložek 

z měkkého PVC, tvrdého PVC nebo kartáčových vložek
» Stabilní pancíř

Zvuková izolace
» Tichý chod pancíře

Design
» Rozmanitost řešení díky rozsáhlému výběru typů
» Varianty provedení pro integrovanou ochranu proti hmyzu
» Povrch s vysoce kvalitním práškovým lakováním hwr
» Velký výběr barev
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Koncové lišty
Vysoce zatížitelné a výborně těsnicí

Koncové lišty vyrobené z extrudovaného hliníku zajišťují vysoce 
zatížitelné, výborně těsnicí a tepelně izolační ukončení rolet. 

Na výběr je velká paleta barev pro barevný design koncových 
lišt. Zušlechtění je prováděno ve vlastní lakovně heroal podle 
nejvyššího standardu jakosti, a to kvalitním práškovým laková-
ním hwr.

Úspora energie
» Výborně těsnicí koncové lišty zajišťují tepelně izolační funkci 

rolet, která šetří náklady na energii

Bezpečnost
» Vysoce zatížitelné, extrudované hliníkové koncové lišty
» Dorazová funkce je zárukou nesvíravého odvíjení pancíře
» Bezpečnostní volitelný doplněk: Možné zasunutí ploché oceli

Zvuková izolace
» Optimalizovaná zvuková izolace: +10 dB

Design
» Vzhled v mnoha variantách: zakrývající vodorovný doraz, 

zátka dorazu nebo doraz s koncovou lištou úhelníku
» Povrch s vysoce kvalitním práškovým lakováním hwr
» Velký výběr barev
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Povrchy heroal
Naše služby jsou důsledně 
orientovány na vaše přání

Zušlechťování povrchů je nedílnou součástí systémových kom-
ponent heroal. Společnost heroal nabízí optimálně sladěné 
systémy z oblastí oken, dveří, fasád, rolet, rolovacích vrat 
a protisluneční ochrany.
U práškového lakování heroal hwr se lze spolehnout na kvalitu 
provedení z vlastních lakoven. Tuto kvalitu ostatně dokládají 
také ocenění „oficiální úpravce povrchů“ od společnosti GSB 
International (GSB Premium) a pečeť kvality Qualicoat! Kromě 
práškového lakování nabízí heroal svým zákazníkům také elo-
xované povrchy a fóliové dekory. Speciálně v oblasti rolet se 
používá dvouvrstvý hustý lak. Společnost heroal dodává celé 
své portfolio výrobků přímo ze závodu, čímž svým partnerům 
zaručuje nejkratší dodací lhůty.

heroal nabízí kromě obsáhlého systémového portfolia s per-
fektně navzájem sladěnými produkty také jedinečné a nejefek-
tivnější služby v oboru – na základě důsledného zaměření na 
požadavky, přání a potřeby zákazníků. Základem služeb spo-
lečnosti heroal je – vedle kvalifikovaných zaměstnanců – 
vlastní, energeticky účinná výroba „made in Germany“ s uni-
kátní šířkou výrobního sortimentu a procesní jistotou, která 
zpracovatelům, architektům a investorům zaručuje optimální 
kvalitu výrobků pro udržitelné, hospodárné a zhodnocující sta-
vební projekty. K tomu přispívá také nové logistické centrum 
společnosti heroal na ploše zhruba 40 000 m² a vlastní vozový 
park. Portfolio služeb firmy heroal je doplněno zkušebním 
centrem, které mohou využívat i zákazníci – včetně zkušebního 
zařízení na vzduch, vodu, vítr – certifikovaného institutem ift 
Rosenheim, k testování rolet, rolovacích vrat, protisluneční 
ochrany, oken, dveří a fasád, jakož i vlastní efektivní služby 
ohýbání profilů a hranění, kterou společnost heroal poskytuje 
svým zákazníkům jako jediný výrobce systémů v tomto oboru 
z vlastní výroby.
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heroal – výrobce hliníkových 
systémů

Jako jeden z předních výrobců hliníkových systémů 
heroal vyvíjí a vyrábí navzájem optimálně sladěné 
systémy oken, dveří, fasád, rolet, rolovacích vrat 
a protisluneční ochrany, doplněné o žaluziové 
a posuvné okenice, ochranu proti hmyzu, střešní 
terasy a garáže. Díky minimální spotřebě energie 
při výrobě a díky maximální úspoře energie při 
užívání umožňují systémová řešení heroal zásadním 
způsobem trvale udržitelnou výstavbu ve spojení 
s nejvyšší hospodárností při zpracování systémů 
a zvyšováním hodnoty staveb.

Značka heroal znamená systémová řešení, která 
spojují inovace vycházející z praxe, prvotřídní služby 
a kvalitní, do každé architektury integrovatelný design, 
s dlouhodobou udržitelností.

Inovace, služby, design, 
udržitelnost

Okenní a dverní systémy

Window and door systems

Systém
y protisluneční ochrany

Sun protection system
s

Fasádní systémy Facade systems
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