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Informacje dla prasy – R+T 2015 

Informacja prasowa: Systemy rolet i bram rolowanych heroal 

 

Systemy rolet i bram rolowanych heroal 

Bezpieczeństwo, jakość i niezawodność na pierwszym miejscu 

 

Stuttgart/Verl, luty 2015 r. Firma heroal prezentuje na targach R+T 2015 nowy profil 

rolety heroal RS 52 oraz certyfikowany przez TÜV system bram rolowanych heroal 

RD 75, który pomyślnie przeszedł testy zgodnie z wytycznymi TTZ pod kątem 

antywłamaniowych zabezpieczeń garażowych. Wyjątkowe zabezpieczenie przed 

przesunięciem w górę oraz blokada zapewniają większą skuteczność 

antywłamaniową systemu. „Rosnąca liczba włamań zwiększa potrzebę 

zabezpieczania domostw oraz obiektów przemysłowych przed kradzieżą” – 

wyjaśnia Konrad Kaiser, prezes zarządu heroal. 

 

heroal RD 75 – certyfikowane zgodnie z wytycznymi TTZ antywłamaniowe 

zabezpieczenie garażowe 

Aby otworzyć bramę siłowo, włamywacze często podnoszą pancerz do góry lub za 

pomocą narzędzia do podważania wypychają bramę z szyny prowadzącej. Dzięki 

zabezpieczeniu przed przesunięciem w górę i dodatkowej blokadzie haka wiatrowego w 

systemie bram rolowanych heroal RD 75 ten sposób włamania jest znacznie utrudniony. 

Oprócz podwyższonych właściwości antywłamaniowych rozwiązanie to cechuje się także 

4 klasą wytrzymałości na wiatr przy szerokości otworu w świetle 4800 mm. 

Zabezpieczenie jest montowane podobnie w przypadku kraty rolowanej RG 90, która 

sama w sobie zapewnia zwiększony poziom zabezpieczeń. 

Zabezpieczenie przed przesunięciem w górę można także zastosować w przypadku korby 

obsługi awaryjnej Komfort (NHK Komfort). 

 

Elastyczność i zróżnicowanie 

Różnorodność warunków montażowych i indywidualne życzenia klientów wymagają 

znacznej elastyczności pod względem wymiarów, kolorów i wyposażenia bramy – 

systemy bram rolowanych heroal oferują najwyższą jakość i możliwość dostosowania się 
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do rozmaitych sytuacji montażowych w obiektach komercyjnych, przemysłowych i 

prywatnych.  

System bram rolowanych heroal RD 75 wyróżnia się zastosowaniem wysokiej jakości 

materiałów i wyjątkowej techniki. Kolejną jego zaletą jest spokojny ruch pancerza, 

zapewniający szybkie otwieranie i zamykanie. Firma heroal dostarcza swoim partnerom 

wstępnie zmontowane kompletne systemy bram rolowanych, umożliwiające szybki 

montaż na miejscu. 

 

Nowy profil rolety o szerokości lica 52 mm 

Stabilny profil rolety heroal RS 52 o szerokości lica 52 mm zapewnia wysoką odporność 

na wiatr. Przy masie 4 kg/m2 osiąga doskonałe wyniki w zakresie odporności, spełniając 

wymogi 4 klasy odporności na wiatr przy szerokości elementu do 2700 mm. 

Dzięki nowej geometrii profilu możliwe jest zintegrowanie wysokości elementów do 

2200 mm w systemie skrzynkowym o wysokości 180 mm.  

 

Zrównoważony rozwój i wysokiej jakości technologie powlekania heroal 

Trwałe systemy aluminiowe heroal i wysokiej jakości wykończenia powierzchni 

zapewniają trwałość koloru, najwyższą jakość i zgodność z zasadami zrównoważonego 

rozwoju. Wszystkie systemy rolet i bram rolowanych heroal składają się w największym 

możliwym stopniu z materiałów pochodzących z recyklingu. Ponadto heroal stosuje 

wyłącznie najwyższej jakości stopy aluminium oraz optymalną grubość zawiasów. W celu 

zwiększenia trwałości są one powlekane odpornym na warunki atmosferyczne i ścieranie 

dwuwarstwowym lakierem. Formowanie rolkowe odbywa się we własnym zakładzie, 

wyposażonym w maszyny najwyższej jakości.  

W przypadku systemów wytłaczanych odporna na warunki pogodowe powłoka proszkowa 

hwr trwale chroni przed korozją. Jest dostępna we wszystkich kolorach RAL i w różnych 

stopniach połysku. Ofertę uzupełnia wykończenie powierzchni przez foliowanie i 

eloksalowanie. 
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Ilustracje 

 

[Foto: heroal_RS_52]  

Zdjęcie: heroal 

Stabilny profil rolety heroal RS 52 spełnia wymagania 4 klasy odporności na wiatr przy 
szerokościach elementów do 2700 mm. 

 

 

[Foto: heroal_RD_75]  

Zdjęcie: heroal 

System bram rolowanych heroal RD 75 pomyślnie przeszedł testy zgodnie z wytycznymi 
TTZ w zakresie antywłamaniowych zabezpieczeń garażowych. 
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[Foto: heroal_RD_75]  
Zdjęcie: heroal 

heroal RD 75 – certyfikowane zgodnie z wytycznymi TTZ antywłamaniowe 
zabezpieczenie garażowe 
 
 
heroal – rodzina systemów aluminiowych 
Jako jeden z wiodących dostawców systemów z aluminium firma heroal projektuje i wytwarza 
perfekcyjnie dopasowane do siebie systemy do okien, drzwi, fasad, rolet i bram rolowanych, a 
także ochrony przeciwsłonecznej. Naszą ofertę uzupełniają okiennice składane i przesuwne, 
ochrona przed insektami, a także dachy tarasowe i wiaty garażowe. Dzięki minimalizacji zużycia 
energii podczas produkcji i maksymalnej oszczędności energii podczas użytkowania rozwiązania 
systemowe heroal znacząco przyczyniają się do zrównoważonego charakteru budownictwa – co 
wiąże się z największą oszczędnością podczas przygotowania systemów i zwiększeniem wartości 
budynków. 
 
Innowacja, serwis, wzornictwo, zrównoważony rozwój 
Marka heroal to synonim rozwiązań systemowych, praktycznych innowacji, serwisu dla całej 
branży oraz wysokiej jakości wzornictwa, które w każdym rodzaju architektury można połączyć ze 
zrównoważonym rozwojem. 
 
Ponad 800 pracowników we wszystkich działach firmy nieustannie pracuje nad dalszym rozwojem 
systemów i optymalizacją jakości obsługi i usług świadczonych przez heroal. 
 
Marka heroal to najwyższa jakość made in Germany – certyfikowana w systemie ISO EN 9001. 
Produkty i systemy heroal są wytwarzane wyłącznie w niemieckich placówkach produkcyjnych 
heroal – w siedzibie firmy w Verl oraz w Hövelhof. 
  
Więcej informacji pod adresem: www.heroal.com 

 
Kontakt dla prasy: 
 
heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co.KG 
Jennifer Kracht 
Österwieher Str. 80 
33415 Verl (Germany) 
Tel.:   +49 (0) 5246-507-402 
Fax:   +49 (0) 5246-507-355 
E-Mail: jennifer.kracht@heroal.de 
 presse@heroal.de 
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