
Systém hliníkových rolovacích 
vrat heroal
Komfortní, prostorově nenáročná a spolehlivá technologie vrat



Věděli jste,  
že ...
...  garážová vrata jsou většinou největ-

ším vstupem do domu, a proto mají 
velký vliv na jeho celkový vzhled? 

...  je možno sjednat nižší pojištění, pokud 
je vozidlo garážováno bezpečně?

...  rolovací vrata zvětšují využitelný 
 prostor – jak pod stropem garáže,  
tak v oblasti vjezdu?

Nejen proto jsou kvalitní, spolehlivá hli-
níková rolovací vrata heroal ekonomicky 
prozíravou investicí do většího komfortu 
a bezpečnosti.





Rolovací vrata přesně podle Vašich přání
Rolovací vrata jsou nejen praktickým řešením pro 
domácnosti, firmy a průmysl, zároveň představují 
vizuálně výrazný prvek moderní architektury. Se systémy 
rolovacích vrat heroal – barvami a vedením linií ladícími 
s roletami – uzavřete velké vstupy do objektu, aniž byste 
ztráceli ze zřetele estetické kvality. Vyberte si z široké 
palety barev a zkombinujte rolovací vrata s vhodnými 
pohledovými, mřížovými a větracími profily přesně podle 
svých potřeb. 

Tiché, robustní a odolné proti rozmarům počasí
Kvalitní ochrana před větrem a deštěm: Tloušťka závěsů 
a materiálu lamel, ale také povrchová úprava s extrémní 
odolností proti povětrnostním vlivům – to vše je garance 
výjimečné odolnosti a spolehlivosti. Speciální protihlu-
kové prvky a vodicí kolejnice zajišťují klidný, tichý chod 
a vysokou bezpečnost systému, a to i v silném větru.

Dopřejte si více místa
Systémy rolovacích vrat heroal šetří místo. Na rozdíl 
od výklopných vrat se otvírají ve svislém směru nahoru, 
a vytvářejí tak průjezd větších rozměrů. Prostor před 
garáží navíc můžete využít k zaparkování druhého auta 
a pod stropem garáže stále zůstane dost místa na surfy, 
žebříky nebo cokoli jiného.

Vaše výhody
 » Vysoká kvalita, dlouhá životnost
 » Optimální odhlučnění a tichý 

chod
 » Velký výběr barev
 » Povrchová úprava vysoce odolná 

proti povětrnostním vlivům
 » Vysoká odolnost proti větru



Rozhodněte se pro kvalitu,  
komfort a bezpečnost 
Se systémem rolovacích vrat heroal bude spousta  
věcí jednodušší – a hezčí

1   Rolovací vrata heroal RD 55/75 

Systém vrat vhodný do každé situace
Rolovací vrata se schránkou, stropní vrata nebo rolovací 
mříž – volba Vašeho systému vrat se řídí jen podle Vašich 
požadavků a montážních podmínek. Ať se rozhodnete 
pro kteroukoli variantu – nová generace rolovacích 
vrat heroal naplňuje již dnes standardy zítřka. Objevte 
rozmanitost.

1    heroal RD 55 / 75 – Rolovací vrata s funkční ochranou 
před vlivy prostředí díky uzavřené montáži do 
schránky. Lamely mohou mít pohledovou šířku 55 
nebo 75 mm.

2    heroal OD 75 – Stropní vrata se středovým nebo bočním 
pohonem jsou ideálním řešením pro velkoformátová 
garážová vrata s malými výškami překladu.

3    heroal RG 90 – Rolovací mříž nabízí bezpečnou ochranu 
pro komerční objekty, jako jsou banky, klenotnictví 
nebo podzemní garáže.

2   Stropní vrata heroal OD 75 3   Rolovací mříž heroal RG 90

Hliníková rolovací vrata heroal se osvědčila jako 
garážová vrata v soukromé i komerční a průmyslové 
sféře. Protože jsou vyrobena z kvalitního materiálu 
„Made in Germany“ a splňují i ty nejvyšší nároky 
na kvalitu. Protože se flexibilně přizpůsobí různým 
montážním podmínkám. A protože mají tolik výhod, 
které poznáte při jejich každodenním použití.

Rolovací vrata heroal šetří místo v garáži i před 
garáží. Snadno se ovládají a jejich chod je rychlý 
a tichý. Díky kvalitní hliníkové konstrukci jsou 
energeticky účinná a garantují dlouhodobě  
spolehlivou funkci.

Jejich povrchová úprava je extrémně odolná proti 
povětrnostním vlivům, speciálně vyvinutá aretace 
garantuje maximální stabilitu a vynikající třídy 
 odolnosti proti zatížení větrem i při velkých  
šířkách vrat.

S rolovacími vraty heroal nemusíte dělat žádné 
kompromisy – v designu, funkčnosti ani bezpeč-
nosti: všechna vrata mají certifikaci německého 
zkušebního institutu TÜV „Ověřený prototyp“.



Myslete na zítřek již dnes
Tak chápe heroal udržitelnost: při ekologicky šetrné 
výrobě systémů rolovacích vrat se používá až 85 procent 
recyklovaného hliníku. Se stabilními systémy hliníkových 
vrat heroal se můžete spolehnout na bezporuchovou 
funkci – po velmi dlouhou dobu. A je dobré vědět, že 
lze jednotlivé ovládací a komfortní prvky dovybavit bez 
problémů i po letech. Systém tak můžete doplnit třeba 
o elektrické pohony, ovládání smartphonem nebo ruční 
a rádiové vysílače a přizpůsobit aktuálním technickým 
možnostem.

Pro Vaši vlastní bezpečnost
Aby při zavírání vrat nedošlo k žádné nehodě, pohmoždění 
nebo poškození, je u všech systémů rolovacích vrat 
heroal standardem automatické rozpoznávání překážek 
a zabezpečení proti vtažení a pádu. A stejně tak nouzové 
odemknutí pro případ výpadku proudu.

Další varianty výbavy
Pokud potřebujete intenzivnější větrání nebo více světla, 
rozhodnete se pro systémy heroal s pohledovými nebo 
větracími profily. Maximální pevnost a vynikající odolnost 
proti větru zajistí speciální aretace v kombinaci s bezpeč-
nostními příčkami ve vodicích kolejnicích.

Argumenty, které mluví prorolovací vrata heroal
Uživatelsky přívětivá a bezpečná každý den –  
možnost rozšíření i po mnoha letech

Větrací profil Pohledový profil



1   Uzavřená montáž rolovacích vrat v zakryté schránce

2   Otevřená montáž rolovacích vrat bez schránky

3   Montáž stropních vrat s bočním pohonem

4   Montáž stropních vrat se středovým pohonem

Montáž rolovacích vrat se schránkou nebo bez schránky
Na pohled elegantní a zároveň chráněná před vlivy 
okolního prostředí je uzavřená montáž rolovacích vrat do 
schránky. Mají-li být realizována velmi široká a vysoká 
rolovací vrata, je ideálním řešením otevřená montáž bez 
zakryté schránky, která umožní optimální využití dostup-
ného místa, např. v průmyslové sféře nebo v podzemních 
garážích.

1    Montáž se schránkou – v tomto případě je technika 
dobře chráněna uvnitř schránky.

2    Montáž bez schránky – u velmi širokých a vysokých 
 rolovacích vrat se používá otevřená montáž.

Montáž stropních vrat s bočním nebo středovým 
 pohonem 
U garáží s malou výškou překladu jsou první volbou 
stropní vrata. U nich se lamely při otvírání vrat nerolují 
do zakryté schránky, ale „zajíždějí“ pod strop. Podle 
 podmínek montáže existují také zde dvě možnosti 
instalace pohonu:

3    Montáž s bočním pohonem – Prostorově úsporná varianta 
pro menší garáže. Dostatečný je i překlad 65 mm.

4    Montáž se středovým pohonem – Rolovací vrata do 
velikosti 4 × 4 m lze ovládat středovým pohonem.



Stále extrémnější výkyvy počasí vyžadují spolehlivou 
ochranu
Rolovací vrata heroal z hliníku jsou odolná proti korozi, 
zátěži větrem a jsou certifikována německým ústavem 
„Institut für geprüfte Sicherheit“ – Vaše auta a ostatní 
majetek budou dobře chráněny.

Jedním z rozhodujících faktorů při certifikaci je „zkouška 
odolnosti proti krupobití“. Při ní jsou testované produkty 
„ostřelovány“ kuličkami ledu různé velikosti a při různé 
dopadové rychlosti. 

Pro investory a majitele nemovitostí se výsledky těchto 
zkoušek uvádějí ve formě tříd odolnosti proti krupobití 
(HW) – od třídy HW 1, která bez poškození odolá kroupám 

do průměru 10 mm, po třídu HW 7, kterou nepoškodí ani 
70 mm koule ledu. Testované systémy heroal dosáhly 
tříd HW mezi 3 a 7. Díky vysoce kvalitní povrchové úpravě 
heroal zůstane barva nepoškozena i při takto extrémním 
zatížení.

S otestovanou kvalitou na bezpečné straně
Za rolovacími vraty heroal jsou Vaše vozidla dobře chráněna 
před počasím i zloději

Extrémní počasí ukazuje svou sílu stále častěji. Kroupy a větrem 
unášené větve způsobují vysoké škody na budovách.



Stále více vloupání do garáží
Policejní statistiky dokládají nejen znepokojující nárůst 
vloupání do bytů, ale také do garáží – bohužel s velmi 
nízkou mírou objasněnosti. Garážová vrata jsou zpravidla 
vypáčena. Páčidlem jsou vrata vytržena z uchycení nebo 
z vodicích kolejnic. S rostoucím počtem vloupání se trend 
logicky posouvá k vyšším nárokům na bezpečnost.

Rolovací vrata heroal s atestem TÜV
Zvýšené zabezpečení proti vloupání bez kompromisů 
v designu – to jsou rolovací vrata heroal. Zvýšenou 
bezpečnost garantují speciální vlastnosti produktu, jako 
velká tloušťka materiálů, pevnost v ohybu a výjimečná 
pevnost vodicích kolejnic, vybavených dodatečnými příč-
kami. Aby bylo zvednutí lamel ještě obtížnější, lze rolovací 
vrata vybavit pojistkou proti vyrolování. Rolovací vrata 
heroal jsou otestována německým institutem TÜV Nord 
podle směrnic průmyslového svazu Vrata, dveře, rámy 
a nesou pečeť kvality „Ověřená odolnost proti vloupání“.

Vaše výhody
 » Odolnost proti korozi a větru
 » Třídy odolnosti proti krupobití 

HW 3 až HW 7
 » Ověřená odolnost proti vloupání





Barevně stabilní povrchy pro každý vkus
Systém hliníkových rolovacích vrat heroal je sázka na 
trvalou hodnotu. To garantuje už špičkový proces zu-
šlechťování povrchu lamel a všech ostatních komponent. 
Tuto vysokou kvalitu ostatně dokládají i pravidelné testy 
a certifikace nezávislých zkušebních institutů. Podle 
požadavků, které na systém rolovacích vrat kladete, 
jsou vrata ošetřena buď práškovým lakem heroal hwr 
se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, nebo 
2vrstvým hustým lakem heroal.

Práškové lakování hwr heroal vysoce odolné proti 
 povětrnostním vlivům
Tato povrchová úprava umožňuje intenzivní barvy a výrazné 
efekty. Poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi 
i při mimořádných povětrnostních podmínkách a nabízí 
vynikající stabilitu barevného odstínu, zachování lesku 
a odolnost proti povětrnostním vlivům. Možné jsou vždy 
odstíny z bohaté palety barev RAL. Vybírat můžete i ze 
stupňů lesku: mírně lesklý, matový, zrnitý nebo brilantně 
třpytivý.

2vrstvý hustý lak heroal
Tento proces zušlechťování se používá ještě před tím, než 
jsou lamely nebo jiné součásti rolovacích vrat z hliníko-
vých profilů válcovány. Ochrana 2vrstvým hustým lakem 
umožňuje velice intenzivní a trvalé barvy a výjimečnou 
odolnost proti oděru a klimatickým vlivům. Tato kvalita 
přesvědčila také odborníky ze společnosti Germanischer 
Lloyd: certifikovali 2vrstvý hustý lak heroal pro použití na 
plavidlech všeho druhu ve všech vodách.

Dlouhodobý vzhled a hodnota
Ať se rozhodnete pro jakákoli rolovací vrata heroal –  
Vaše radost Vám vydrží

GreenAwa
rd

Vysoká kvalita povrchové úpravy byla doložena 
již mnoha různými instituty.

Vaše výhody
 » Barevně intenzivní a stálé
 » Odolnost a snadné čištění
 » Odolné a ekologické
 » Vysoká odolnost proti UV



Systémy hliníkových rolovacích vrat heroal – 
komfortní, spolehlivé a dlouhověké

Přesvědčte se sami
Rádi Vám předvedeme vysokou kvalitu, rozmanitost 
designu a funkční možnosti systémů rolovacích vrat 
heroal. Navštivte naši prezentaci a nechte si poradit. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Více inspirace  
naleznete na  
www.heroal.de/cs

Další informace  naleznete 
na www.heroal.com


