
Het zonweringsysteem
heroal LC 
Individuele lichtregeling voor een aangenaam binnenklimaat



60°-lichtregeling met nieuwe techniek
Natuurlijke en verblindingsvrije verlichting van de ruimte 

met minder warmte van buiten – dat is de wens van menig 

gebruiker. Dankzij de innovatieve klaptechniek wordt het 

daglicht in een hoek van 60° verblindingsvrij binnengela

ten. Zo zorgt het systeem voor de gewenste bescherming 

tegen warmte en vermindert het tegelijkertijd de benodig

de energie voor airconditioning en kosten voor elektrische 

verlichting. 

Ook bij sterke wind een gegarandeerd veilige werking 
Het daglichtsysteem heroal LC is zeer robuust en wind

bestendig: de lichtregelingsfunctie van de heroal LC is 

bestand tegen windsnelheden tot 95 km/h, pas dan gaan 

de lamellen open. Eigen tests en de windtunneltest van de 

TU Dresden bevestigen de hoge bestendigheid tegen wind.

heroal LC, klapfunctie bovenaan heroal LC, dwarsdoorsnede



 

Intelligente lichtregeling en gebruik van 
het daglicht met nieuwe techniek

Het comfortabele daglichtsysteem biedt bescherming 
tegen zon, warmte en ongewenste inkijk

Uw voordelen
 » Individuele lichtregeling

 » Verblindingsvrije verlichting van 

de ruimte

 » Zeer stabiel en rustig bij wind

 » Hoge bestendigheid tegen wind

 » Extreem weerbestendig  

oppervlak

Buiten genieten we graag van de zon, maar thuis  

of op het werk willen we er liever niet door verblind 

worden. Het zonweringsysteem heroal LC zorgt 

naast een optimale verhouding tussen daglicht en 

beschaduwing ook voor een aangenaam klimaat 

binnenshuis. 

Met het daglichtsysteem heroal LC bieden wij deze 

intelligente oplossing voor visueel en thermisch 

comfort. Met dit systeem kunnen de lamellen vol

ledig of gedeeltelijk gesloten worden, waardoor de 

mogelijkheid ontstaat om zelf het licht te regelen.

Dankzij een innovatieve magneettechniek kunnen 

de stabiele, dubbelwandige aluminium lamellen 

afzonderlijk of samen bediend worden. Zo kunnen 

voor elke situatie de ideale zonwering en een doel

gerichte lichtinval binnenshuis zeer eenvoudig via 

een elektromotor ingesteld worden.

Dankzij de ruime keuze aan kleuren en de hoog

waardige coatingtechnologie van heroal kan het 

daglichtsysteem in vrijwel elke architectuur  

geïn tegreerd worden.

Individueel vormgegeven – en bestand tegen elk weertype
Welke stijl en welke kleur u ook voor uw zonweringsysteem 

voor ogen hebt – met het aluminium systeem 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 hwrpoedercoating 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 RALkleurenpalet

 » Verschillende glansgraden

 » Slijtvast en gemakkelijk te reinigen

 » Duurzaam en milieuvriendelijk

GreenAwa
rd



Overtuig uzelf 
Graag laten wij u de veelzijdige vormgevingsopties en 

functionele mogelijkheden van het zonweringsysteem 

heroal LC zien. Bezoek onze showroom en laat u advi

seren. Wij kijken uit naar uw bezoek.

heroal LC: verblindingsvrije verlichting  
van de ruimte dankzij optimale en individuele 
lichtregeling 

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

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


