
Systémy rolet a protisluneční ochrany 
heroal rs hybrid
Hliník a textilní tkaniny – chytrá kombinace pro větší komfort



Věděli jste,  
že ...
...  slunce ve střední Evropě svítí průměrně 

1 500 hodin ročně?
...  vnější protisluneční ochrana je  účinnější 

než vnitřní, protože je sluneční záření 
absorbováno ještě před vstupem do 
místnosti?

...  teplo a chlad vstupují do bytu především 
okny, dobré rolety v kombinaci s okny 
však dokážou zabránit vstupu až 
40 procent energie?

...  roletové systémy z hliníku není většinou 
nutné vyměňovat po celou dobu život
nosti budovy?

Proto se vyplatí vsadit při výběru na kvalitní, 
multifunkční systém rolet s integrovanou 
protisluneční ochranou.





Jak heroal rs hybrid sníží Vaše výdaje za energie
Větší komfort, menší výdaje – tak chápe heroal energe
tickou účinnost. Při zatažených roletách lze se systémem 
rolet a protisluneční ochrany heroal rs hybrid ušetřit 
v domácnosti spoustu energie. A to jak v novostavbách, tak 
po energetické rekonstrukci. Systém nabízí energeticky 
účinné a situačně optimální řešení do všech stavebních 
podmínek.

Extra výhoda: díky kombinaci lamel a textilní tkaniny se 
rolety navíjejí do výjimečně malého průměru. Díky tomu 
je jejich instalace nenáročná na prostor a lze je dokonale 
integrovat do tepelně izolačních sdružených systémů – 
a se speciální variantou izolační schránky také do třídy 
pasivních domů.

Tento systém účinně zabraňuje vzniku tepelných můstků 
a v důsledku toho také energetickým ztrátám. V kombi
naci s tepelně izolačními okenními systémy heroal tak  
lze dosáhnout celkového zlepšení součinitele prostupu 

tepla (hodnota U) až 44 procent a výrazně snížit výdaje  
na vytápění.

Zároveň s tím ušetříte náklady na klimatizaci, protože 
systém heroal rs hybrid jako venkovní protislunečních 
ochrana výrazně přispívá k ochraně před letním horkem 
a udržuje místnosti příjemně chladné.

Vaše výhody
 » Optimální řešení do všech 

 stavebních podmínek
 » Elegantní design – zvenčí 

i  zevnitř
 » Až 44 % úspora energie
 » Tichý chod
 » Efektivní světelná a protihluková 

izolace
 » Povrchová úprava se zvýšenou 

odolností proti povětrnostním 
vlivům



 
 
 

Více komfortu do Vašeho domova
Zvenčí lamely, zevnitř textil –  
společně vytvoří příjemné prostředí

Relaxace a odpočinek kdykoli chcete
Vlastní domov by měl být místem klidu a relaxace. 
Inovativní systém heroal přispěje k Vašemu odpočinku – 
v  kteroukoli denní i noční dobu.

Sám systém heroal rs hybrid je při obsluze extrémně 
tichý a hluk zvenčí je schopen tlumit až o 10 dB. Jedi
nečná kombinace materiálů z válcovaných hliníkových 
profilů a vysoce pevného technického textilu je odolná 
proti větru, dokonale zatemňuje vnitřní prostory a nabízí 
vysokou bezpečnost. Zkrátka: s rozhodnutím pro  

heroal rs hybrid investujete zároveň do kvalitního, 
uspokojivého spánku.

Extrémně tichý chod a efektivní izolace hluku je ostatně 
také důvodem, proč se heroal rs hybrid používá tak často 
v zařízeních s vysokými nároky na klidné prostředí, jako 
jsou hotely, nemocnice a pečovatelské ústavy.

INNOVATION 2013

Produkt, který myslí na budoucnost: systém heroal rs hybrid je 
nositelem ceny Innovation Award International 2013.

heroal rs hybrid spojuje dva kvalitní materiály do 
jednoho jedinečného systému s mnoha přednostmi. 
Kombinace venkovních hliníkových lamel a vnitřní 
polyesterové tkaniny si hravě poradí s nejrůznějšími 
úkoly – za každého počasí, v každé denní době, 
v každém ročním období.

Ať se jedná o částečné, nebo úplné zatemnění 
místnosti, ochranu před slunečními paprsky k práci 
nebo sledování televize, ochranu před zvědavými 
zraky nebo nevítanými hosty, energeticky účinnou 

regulaci tepla a chladu, protihlukovou izolaci, 
ochranu před větrem a deštěm – heroal rs hybrid je 
univerzální pomocník do každé situace.

Propracovaný design tyče působí zvenčí u zataže
ných rolet elegantně a přesvědčivě. Zevnitř přispívá 
textilní ochrana proti slunci – odolná proti houbám, 
vodě a nečistotám – k vytvoření útulného prostředí 
s příjemným dotvořením prostoru a maximálním 
komfortem.



Design, který splyne s architekturou Vašeho domu
Vybírat můžete z různých systémů schránek, a systém 
heroal rs hybrid tak optimálně přizpůsobit architektuře 
Vašeho domu. Ať je součástí novostavby, nebo dodatečné 
rekonstrukce – kvalita přesvědčí za všech okolností. 
Zatímco předokenní systémy schránek mohou být 
provedeny v barevném odstínu fasády a oken nebo 

vytvářet akcenty záměrným kontrastem, podomítkové 
systémy lze do fasády integrovat téměř nepozorovaně. 
Pro zvlášť energeticky účinná řešení – až po montáž 
do pasivních domů – nabízíme systém heroal rs hybrid 
v různých verzích s izolačních schránkou.

1   Úsporné řešení: heroal rs hybrid ve válcované 
předokenní schránce
Při dovybavení nebo renovaci nabízí tento předokenní 
systém s úpravou 2vrstvým hustým lakem, který je 
k dostání v mnoha různých barevných odstínech, zajímavé 
systémové řešení pro různé oblasti použití.
 
2   Kompletní integrace do tepelně izolačních 

 sdružených systémů: heroal rs hybrid v izolační 
schránce pro rekonstrukce
Tento systém schránek je dokonale vhodný pro energetic
ké rekonstrukce. S minimální hloubkou schránky 250 mm 
(variabilně rozšiřitelnou) lze izolační schránku kompletně 
integrovat do tepelně izolačních sdružených systémů.

3   Mnohostranný a nenáročný: heroal rs hybrid 
v nasazovací izolační schránce
Nasazovací izolační schránku lze použít už při minimální 
izolační hloubce 150 mm. Lze ji kompletně integrovat do 
tepelně izolačních sdružených systémů a pro zjednoduše
ní údržby nabízí venkovní revizní otvor.

4   Pro optimální energetickou účinnost:  
heroal rs  hybrid v izolační schránce pro pasivní domy
Vysoce tepelně izolační systémové řešení s nasazovací 
izolační schránkou bylo vyvinuto speciálně pro instalaci 
do pasivních domů. Nabízí energeticky účinné řešení také 
pro sanace fasád s těmi nejvyššími nároky.

Do novostaveb a k rekonstrukcím
Malý průměr navíjení do všech montážních podmínek – 
před okno, pod omítku nebo do izolační schránky

heroal rs hybrid v předokenní a podomítkové schránce
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Barevně stabilní povrchy pro každý vkus
Systém hliníkových rolet heroal je sázka na trvalou 
hodnotu. To garantuje už špičkový proces zušlechťování 
povrchu lamel a všech ostatních komponent. Tuto 
vysokou kvalitu ostatně dokládají i pravidelné testy 
a certifikace nezávislých zkušebních institutů. Podle 
požadavků, které na systém kladete, jsou rolety ošetřeny 
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
Tento proces zušlechťování 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 rolet nebo jiné součásti z hliníkových 
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.

Na dlouho krásné
Ať se rozhodnete pro jakýkoli roletový systém 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



heroal rs hybrid: inovativní kombinace hliníkových 
rolet a textilní protisluneční ochrany

Přesvědčte se sami
Rádi Vám předvedeme vysokou kvalitu a funkční přednosti 
tohoto kombinovaného systému. 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


