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Persdossier R+T 2015 

Persinformatie: heroal rolluik- en roldeursystemen 

 

heroal rolluik- en roldeursystemen 

Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan centraal  

 

Stuttgart / Verl, februari 2015 – Naast de nieuwe rolluiklamel heroal RS 52 zal heroal 

tijdens de R+T 2015 het door TÜV gekeurde roldeursysteem heroal RD 75 

presenteren. Dit systeem is succesvol getest op inbraakwerendheid conform de 

TTZ-richtlijn. Een speciale beveiliging tegen omhoogschuiven en arretering zorgen 

bij dit systeem voor een hogere inbraakwerendheid. “Vanwege het stijgende aantal 

inbraken is er meer behoefte aan een veilig huis of een inbraakveilige bedrijfshal”, 

legt Konrad Kaiser, directeur van heroal, uit. 

 

heroal RD 75 – getest op inbraakwerendheid conform de TTZ-richtlijn 

Om roldeuren met geweld te openen wordt vaak het pantser naar boven geschoven of 

wordt de roldeur met een breekijzer uit de geleidingsrail gelicht. Dankzij de beveiliging 

tegen omhoogschuiven en een extra arretering met stormhaak wordt dit bij het 

roldeursysteem heroal RD 75 voor inbrekers echter een stuk moeilijker gemaakt. Naast de 

toegenomen inbraakwerendheid zorgen deze veiligheidssystemen bij een binnenwerkse 

breedte van 4800 mm voor een weerstand tegen windbelasting van klasse 4. De 

systemen zijn op dezelfde wijze opgebouwd als bij het rolhek heroal RG 90, dat al meer 

veiligheid biedt.  

De beveiliging tegen omhoogschuiven kan ook bij de noodhandslinger comfort (NHK 

comfort) gebruikt worden. 

 

Flexibiliteit en veelzijdigheid 

De meest uiteenlopende inbouwsituaties en persoonlijke wensen vragen om een hoge 

mate aan flexibiliteit als het gaat om de afmetingen, kleur en afwerking van een roldeur. 

De roldeursystemen van heroal bieden de hoogste kwaliteit en kunnen flexibel aan 

verschillende inbouwomstandigheden in zowel de commerciële, industriële als particuliere 

sector worden aangepast.  
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Het roldeursysteem heroal RD 75 onderscheidt zich door hoogwaardige materialen, 

uitstekende techniek en een zeer geruisarme werking van het pantser voor korte 

openings- en sluittijden. heroal levert dit roldeursysteem volledig voorgemonteerd, 

waardoor een snelle en tijdbesparende installatie mogelijk is.  

 

Nieuwe rolluiklamel met een aanzichtbreedte van 52 mm 

De stabiele rolluiklamel heroal RS 52 met een aanzichtbreedte van 52 mm biedt een hoge 

weerstand tegen windbelasting. Met een gewicht van 4,0 kg per vierkante meter behaalt 

heroal RS 52 uitstekende windbelastingswaarden en windweerstandsklasse 4 voor 

elementbreedtes tot 2700 mm. 

Door de nieuwe geometrie van de lamel is het mogelijk om elementhoogtes tot 2200 mm 

in een kastsysteem met een hoogte van 180 mm te integreren.  

 

Duurzaamheid en hoogwaardige heroal coatingtechnologieën 

De robuuste aluminium systemen en hoogwaardige oppervlakteveredelingen van heroal 

garanderen de hoogste kwaliteit, duurzaamheid en kleurvastheid. Alle heroal rolluik- en 

roldeursystemen zijn voor een groot deel gemaakt van gerecyclede materialen. 

Bovendien gebruikt heroal uitsluitend de beste aluminium legeringen bij een optimale 

scharnierdikte. Voor een hoge weerbestendigheid zijn deze gecoat met een weer- en 

slijtagebestendige tweelaagse diklak. De systemen worden in de eigen fabrieken 

gerolvormd met machines van de hoogste kwaliteit.  

Bij de geëxtrudeerde systemen beschermt de uiterst weerbestendige heroal hwr-

poedercoating langdurig tegen corrosie. Deze coating is verkrijgbaar in alle RAL-kleuren 

en diverse glansgraden. Bij de oppervlakteveredeling kan tevens gekozen worden voor 

foliëring en eloxatie. 
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Afbeeldingen 

 

[Foto: heroal_RS_52]  

Foto: heroal 

De stabiele rolluiklamel heroal RS 52 bereikt windweerstandsklasse 4 bij elementbreedtes 
tot 2700 mm. 

 

 

[Foto: heroal_RD_75]  

Foto: heroal 

Het roldeursysteem heroal RD 75 is succesvol getest op inbraakwerendheid conform de 
TTZ-richtlijn. 
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Foto: heroal 

heroal RD 75 – getest op inbraakwerendheid conform de TTZ-richtlijn 
 
 
 
heroal – de aanbieder van complete aluminium systemen 
Als een van de toonaangevende aanbieders van complete aluminium systemen ontwikkelt en 
produceert heroal niet alleen op elkaar afgestemde systemen voor ramen, deuren, vliesgevels, 
rolluiken, rolpoorten en zonwering, maar ook voor klap- en schuifluiken, horren, 
terrasoverkappingen en carports. Door het minimale energieverbruik bij de productie en de 
maximale energiebesparing tijdens het gebruik leveren systeemoplossingen van heroal een 
belangrijke bijdrage aan het realiseren van duurzaam bouwen – in combinatie met maximaal 
rendement bij de montage van de systemen en bij de waardestijging van de gebouwen. 
 
Innovatie, service, design, duurzaamheid 
Het merk heroal staat voor systeemoplossingen die op de praktijk gerichte innovaties, een in de 
branche toonaangevende service en een hoogwaardig,  
in elke architectuur integreerbaar design combineren met integrale duurzaamheid. 
 
Meer dan 800 medewerkers in alle divisies van het bedrijf werken continu aan de doorontwikkeling 
van de systemen en aan het optimaliseren van de kwaliteit van de service en diensten van heroal. 
 
Het merk heroal staat voor hoogwaardige kwaliteit made in Germany – gecertificeerd conform ISO 
EN 9001. Producten en systemen van heroal worden uitsluitend op Duitse heroal-productielocaties 
geproduceerd, namelijk op de hoofdlocatie in Verl en de locatie in Hövelhof. 
 
Meer informatie vindt u op: www.heroal.com 
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