
 Het aluminium huisdeursysteem  
heroal D 92 UD
Het visitekaartje voor uw huis – geheel afgestemd op uw wensen



Wist u dat u tijdens 
uw leven ...

... zes jaar thuis aan de eettafel zit? 

... 540.000 keer lacht? 

... 9,8 auto’s koopt? 

...  50.000.000 stappen zet?  
Dat komt ongeveer overeen met een 
rondje om de wereld. 

...  slechts één keer een huis bouwt? 
Dat moet dan ook perfect zijn!





De innovatieve benadering:  
een modulair opgebouwde huisdeur
Dat is wat heroal verstaat onder duurzaamheid: een huis-

deur die op basis van een duurzaam aluminium-systeem 

ook voldoet aan toekomstige eisen en op een later tijdstip 

kan worden aangepast. Dankzij de modulaire opbouw 

kunnen jaren later nog optische en functionele aanpassin-

gen worden aangebracht, bijvoorbeeld ten aanzien van de 

vulling of het beslag. 

De deurvleugels kunnen naar keuze van glas- of motief-

platen in tal van kleur- en designvarianten worden voorzien. 

Deze platen bedekken de deurvleugels, geheel naar uw 

wens, slechts enkelzijdig of dubbelzijdig binnen en buiten.

De speciale oplossing van heroal:  
onzichtbaar deurscharnier zonder warmteverlies
Het deurscharnier is bij dit deursysteem in het kozijn 

geïntegreerd en wordt door de deurvleugel aan het zicht 

onttrokken. Dat zorgt voor een elegante afwerking en  

biedt daarnaast nog een speciaal voordeel: De afdichtende 

en thermische vlakken worden niet onderbroken door het 

scharnier en daardoor ontstaan geen koudebruggen. De 

isolerende eigenschappen van het bouwonderdeel worden 

op deze wijze geoptimaliseerd. 

Uw voordelen
 » Modulaire opbouw

 » Veelzijdig toepasbaar voor  

allerlei bouwstijlen

 » Comfort- en bedieningsele menten 

kunnen op een later tijdstip  

worden aangepast

 » Vergt weinig onderhoud

 » Robuust en onderhoudsarm

 » Gebruik van ecologische materialen



   
 
 

Laat uw wensen in vervulling gaan

Bij de vormgeving van uw huisdeur is de keuze aan u – 
laat vorm, design en functie samengaan

heroal D 92 UD met onzichtbaar 
scharnier

Zichtbare roldeurscharnieren 
met glas

Eenzijdig vleugeloverdekkend Dubbelzijdig vleugeloverdekkend

De huisdeur vertegenwoordigt de entree van uw

woning, maar naast het afgeven van een visitekaartje 

vervult zij een aantal functionele taken, bijvoorbeeld 

op het gebied van veiligheid en warmtebehoud. 

Daarom is het beter om bij de keuze van uw huisdeur 

niets aan het toeval over te laten – en te gaan voor 

kwaliteit en duurzaamheid.

Het huisdeursysteem wordt gekenmerkt door 

hoogwaardige, duurzame materialen en technische 

perfectie tot in detail. Dankzij het modulaire bouw-

pakketconcept zijn tal van vormgevingsvarianten 

mogelijk en kan de functionele toepassing geheel 

op uw wensen worden afgestemd – of het nu gaat 

om één- of meergezinswoningen, oude gebouwen of 

nieuwbouw of om een passiefhuis.

Kies uw persoonlijke huisdeur uit tal van uitvoeringen 

van de deurvleugels, het beslag, de bedienings-

elementen en de vulling. En ook als u op een later 

moment nog iets wilt wijzigen: Veel elementen kun-

nen ook naderhand nog met relatief weinig moeite 

worden vervangen. 

Ontdek het variabele, efficiënte aluminium-huisdeur-

systeem D 92 UD van heroal!

Wie een huis bouwt voor de rest van zijn leven is gebaat 
bij een langetermijnbenadering 
Met het heroal huisdeursysteem D 92 UD denkt u niet 

alleen aan uw eigen toekomst, maar ook aan die van 

volgende generaties: Met het stabiele aluminium-systeem 

kunt u uitgaan van een zeer lange gebruiksduur zonder 

storingen – met een hoge energie-efficiëntie en de moge-

lijkheid, afzonderlijke bedienings- en comfortelementen 

aan te passen aan gewijzigde levensomstandigheden. 

heroal D 92 UD – het duurzame systeem  
voor meerdere generaties 

 » Aluminium-huisdeuren kunnen heel wat hebben en  

zijn duurzaam.

 » 85 % van het door heroal verwerkte aluminium is gerecycled.

 » Dankzij de eenvoudige montage van het klembare beslag 

kunnen ook na jaren nog aanpassingen worden doorgevoerd.

 » heroal levert indien gewenst een groene uitvoering  

van het isolatieprofiel, dat voor wel 62 % kan worden 

vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen.



Individueel vormgegeven –  
en bestand tegen elk weertype   
Welke stijl en welke kleur u voor de entree van uw huis dan 

ook voor ogen hebt – met het aluminium-huisdeursysteem 

van heroal bent u altijd verzekerd van de hoogste kwaliteit. 

Nagenoeg elke kleur is mogelijk en ook als het gaat om 

de mate van glans is de keuze aan u: licht glanzend, mat, 

korrelig of hoogglans.

De uitermate weerbestendige hwr-poedercoating van 

heroal zorgt voor intensieve kleuren en krachtige effecten. 

De coating beschermt langdurig tegen corrosie, zelfs bij 

extreme weersomstandigheden, en biedt een uitstekende 

kleurstabiliteit, glansbehoud en weerbestendigheid. 

heroal hwr-poedercoating
 » Kleurintensief en kleurvast

 » Uitgebreid RAL-kleurenpalet

 » Verschillende glansgraden

 » Slijtvast en gemakkelijk te reinigen

 » Duurzaam en milieuvriendelijk 

Vervaardigd voor het leven

Met een heroal huisdeur wordt uw woning  
duurzaam mooi, warm en veilig

GreenAwa
rd

De hoge kwaliteit van de coating is al door  
verschillende instanties bevestigd.



Energie besparen begint al bij de huisdeur
Vaak wordt kostbare energie verspild, omdat de huisdeur niet  

goed is geïsoleerd. Met het heroal D 92 UD-systeem wordt  

dit energieverlies tot een minimum beperkt door thermisch 

gescheiden profielen, de beslagtechniek en de basisconstruc-

tie. Vaak betaalt het vervangen van een verouderde huis-

deur zich al binnen enkele jaren terug door een besparing 

op de stookkosten – op de lange termijn dus al helemaal. 

Goed geïsoleerd de toekomst tegemoet
 » Het heroal D 92 UD-systeem voldoet aan alle momen-

tele – en in de toekomst te verwachten – eisen van de 

Duitse energiebesparingsverordening (EnEV).

 » De modulair opgebouwde isolatiezone zorgt voor zeer 

hoge warmte-isolatiewaarden – die in sommige gevallen 

zelfs voldoen aan de criteria voor passiefhuizen  

(UD ≥ 0,6 W/m2K).  

Bescherm uzelf en uw gezin
De mate van inbraakwerendheid wordt aangegeven in 

RC-klassen (resistance classes), waarbij privéwoningen 

doorgaans in de klassen RC 1 tot RC 3 vallen. Voor een 

effectieve inbraakwerendheid adviseert de politie het  

inbouwen van veiligheidsdeuren die voldoen aan klasse 

RC 2, bij een waardevolle inboedel en een grotere beveili-

gingsbehoefte weerstandsklasse RC 3. Huisdeursysteem 

heroal D 92 UD voldoet aan de eisen van klasse RC 3 – 

veilig is veilig.

heroal D 92 UD – van meet af aan veilig
 » Het aluminium-huisdeursysteem voldoet met alle 

scharniervarianten aan de eisen tot en met klasse RC 3.

 » Zowel gebruik van opliggende scharnieren als van  

onzichtbare en roldeurscharnieren is mogelijk.

Uw voordelen
 » Uitermate weerbestendige coating

 » Uitstekende warmte-isolatie

 » Hoge mate van veiligheid door 

weerstandsklasse RC 3

Voor de renovatie – de rode kleur 
geeft een hoog energieverlies aan

Na renovatie met de nieuwe 
huisdeur



Overtuig u zelf
Voor advies omtrent de veelvuldige uitvoeringen en de functionele  

mogelijkheden van het heroal aluminium-huisdeursysteem kunt  

u altijd bij ons terecht. Bezoek onze showroom om inspiratie op te 

doen. Wij kijken uit naar uw bezoek.

Een huisdeur die geheel voldoet aan uw 
wensen: variabel, efficiënt en duurzaam

Meer informatie is 
te vinden op 
www.heroal.de/nl

Meer informatie is te vinden 
op www.heroal.de/nl


