
Systém hliníkových domovních dveří 
heroal D 92 UD
Vizitka Vašeho domu – přesně podle Vašich přání



Věděli jste,  
že člověk za život ...
... stráví šest let u domácího jídelního 

 stolu? 
... se 540 000 krát zasměje?
... si koupí 9,8 aut? 
... udělá 50 000 000 kroků? Obejde tak 

 přibližně jednou celou Zemi.

... postaví jen jeden dům?  
A proto musí být perfektní!





Inovativní přístup: domovní dveře  
v modulární konstrukci
Tak chápe heroal dlouhověkost: domovní dveře, které díky 
odolnému hliníkovému systému splní i budoucí požadavky 
a které lze dodatečně upravovat. Modulární konstrukce 
umožňuje provádět i po letech vzhledové a funkční úpravy, 
jako například výplně nebo kování.

Dveřní křídla mohou být podle vkusu vybavena skly nebo 
výplněmi s motivy v nejrůznějších barvách a designech. 
Tyto výplně budou křídlo podle Vašeho přání překrývat 
pouze z jedné strany, nebo zevnitř i zvenčí.

Výjimečné řešení heroal:  
skrytý dveřní závěs bez tepelných ztrát
Dveřní závěs je v tomto systému integrován do rámu 
a je skryt křídlem dveří. Takové řešení je nejen velice 
elegantní na pohled, ale má ještě jednu obrovskou 
výhodu: kováním nejsou narušeny těsnicí a termické 
úrovně, a nevznikají tak tepelné můstky. Výsledkem jsou 
optimalizované izolační vlastnosti vchodové oblasti.

Vaše výhody
 » Modulární konstrukce
 » Mnohostranné využití pro různé 

stavební styly
 » Možnost dodatečné úpravy 

ovládacích a komfortních prvků
 » Minimální nároky na péči
 » Robustní a bezúdržbové
 » Použity ekologické suroviny



 
 
 

Naplňte své představy
Při návrhu domovních dveří máte možnost volby – 
spojte tvar, design i funkčnost

heroal D 92 UD se skrytým 
závěsem

Kdo staví dům na celý život,  
měl by myslet dopředu
Se systémem domovních dveří heroal D 92 UD myslíte 
nejen na vlastní budoucnost, ale také na příští generace: 
se stabilním hliníkovým systémem se můžete spolehnout 
na dlouhodobé, bezporuchové využití – s vysokou energe-
tickou účinností a možností upravovat jednotlivé ovládací 
a komfortní prvky změněným životním podmínkám.

heroal D 92 UD – systém pro několik generací 
 » Hliníkové domovní dveře odolávají i vysokému  

namáhání a mají dlouhou životnost.
 » heroal využívá k jejich výrobě až 85 % recyklovaného 

hliníku.
 » Díky lehké montáži upínacích kování jsou i po letech 

možné úpravy.
 » u izolačních příček nabízí heroal variantu „green“, 

vyrobenou až z 62 % z obnovitelných surovin.

Viditelné válečkové dveřní závě-
sy s upnutým sklem

Jednostranné překrytí křídla Oboustranné překrytí křídla

Dveře jsou reprezentativním uvedením do domu. 
Vedle vzhledu však musí splňovat také funkční 
aspekty – třeba v ohledech bezpečnosti a tepelné 
izolace. Při výběru domovních dveří byste proto 
neměli spoléhat na náhodu a měli byste vsadit na 
kvalitu a dlouhověkost.

Systém domovních dveří heroal charakterizují prvo-
třídní, odolné materiály a technická propracovanost 
do nejmenšího detailu. Díky modulárnímu principu 
nabízí bezpočet kreativních možností a umožňuje 
funkční výbavu přesně podle Vašich potřeb – do 

rodinných i bytových domů, do novostaveb i starších 
budov, ale i do pasivních domů.

Vytvořte si domovní dveře podle svých představ 
z bohaté nabídky křídel, kování, ovládacích prvků 
a výplní. A i kdybyste chtěli později něco změnit: 
mnoho prvků lze i dodatečně a relativně nenákladně 
vyměnit.

Objevte variabilní a vysoce funkční systém hliníko-
vých domovních dveří heroal D 92 UD!



Individuální provedení – do každého počasí
Nezáleží na tom, jaký styl a jakou barvu zvolíte pro 
vchod do svého domu – systém hliníkových domovních 
dveří heroal je vždy sázka na nejvyšší kvalitu. Možné 
jsou téměř všechny myslitelné barevné odstíny a vybírat 
můžete i ze stupňů lesku: mírně lesklý, matový, zrnitý 
nebo brilantně třpytivý.

Práškové lakování heroal hwr, vysoce odolné proti po-
větrnostním vlivům, umožňuje použití intenzivních barev 
a výrazných efektů. Poskytuje dlouhodobou ochranu proti 
korozi i při mimořádných povětrnostních podmínkách 
a nabízí vynikající stabilitu barevného odstínu, zachování 
lesku a odolnost proti povětrnostním vlivům.

Práškové lakování hwr heroal vysoce odolné proti 
povětrnostním vlivům

 » Barevně intenzivní a stálé
 » Bohatý výběr z palety barev RAL
 » Různé stupně lesku
 » Robustnost a snadné čištění
 » Odolné a ekologické

Na celý život
Domovní dveře heroal – volba krásného,  
teplého a bezpečného domova na dlouhou dobu

GreenAwa
rd

Vysoká kvalita povrchové úpravy byla doložena 
již mnoha různými instituty.



Úspory energií začínají už u domovních dveří
Ke zbytečným energetickým ztrátám dochází často už 
jen kvůli nedostatečně odizolovaným domovním dveřím. 
Dveřní systém heroal D 92 UD minimalizuje tyto ztráty 
díky optimálně tepelně odděleným profilům, technikou 
kování a konstrukcí profilů. Výměna starých domovních 
dveří se může vrátit již během několika let v nákladech na 
topení – a v dlouhodobém horizontu bez jakýchkoli pochyb.

Dnešní izolace pro požadavky zítřka
 » Systém heroal D 92 UD splňuje všechny současné – 

a v budoucnosti předpokládané – požadavky předpisů 
k energetické účinnosti.

 » S modulárně koncipovanou izolační zónou lze dosáh-
nout velmi vysokých hodnot teplené izolace – až po 
přísné požadavky pasivních domů (UD ≥ 0,6 W/m2K).

Chraňte sebe a svou rodinu
Stupeň ochrany před vloupáním se udává v třídách RC 
(resistance classes). U soukromých domů jsou  obvyklé 
třídy RC 1 až RC 3. K účinné ochraně proti vloupání 
doporučuje policie bezpečnostní dveře bezpečnostní 
třídy RC 2, u cennějšího vybavení domácnosti a vyšších 
požadavků na zabezpečení bezpečnostní třídu RC 3. 
Systém domovních dveří heroal D 92 DU odpovídá třídě 
RC 3 – bezpečnost je bezpečnost.

heroal D 92 UD – od začátku bezpečné
 » Systém hliníkových domovních dveří splňuje u všech 

variant dveřních závěsů požadavky až do třídy RC 3.
 » Vybírat můžete mezi vrchními, skrytými a válečkovými 

dveřními závěsy.

Vaše výhody
 » Úprava vysoce odolná proti 

 povětrnostním vlivům
 » Vynikající tepelně izolační 

 vlastnosti
 » Vysoká míra zabezpečení v třídě 

odolnosti RC 3

Před rekonstrukcí – červená 
barva označuje vysoké ztráty 
energií

Po rekonstrukci s novými 
 domovními dveřmi



Přesvědčte se sami
Rádi Vám předvedeme rozmanitost designů a funkční 
možnosti systému hliníkových domovních dveří heroal. 
Navštivte naši prezentaci a nechte se inspirovat.  
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Domovní dveře přesně podle Vašich přání: 
variabilní, vysoce funkční a odolné

Více inspirace  n 
aleznete na  
www.heroal.de/cs

Další informace  naleznete 
na www.heroal.com


