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Vliesgevelsystemen

Eersteklas materialen, technische perfectie tot in het 
kleinste detail en een grote verscheidenheid aan ont
werpmogelijkheden kenmerken de efficiënte systeem
techniek van heroal. Dat zijn overtuigende voordelen. 
Al decennia lang is heroal met innovatieve oplossingen 
van aluminium en aluminiumcomposietmaterialen 
voor de gebouwschil een betrouwbare partner voor ar
chitecten, opdrachtgevers en verwerkers.

Planners waarderen de diversiteit aan ontwerpmoge
lijkheden, opdrachtgevers kunnen hun individuele 
wensen realiseren met een betrouwbaar systeem en 
onze partners profiteren van de economische en effi
ciënte heroal systeemoplossingen.

heroal vliesgevelsystemen laten ten aanzien van func
tie, design, brandveiligheid, harmonieuze systeem
integratie en warmteisolatie niets te wensen over. 
Volgeschuimde isolatoren en een doorlopende afdich
ting bieden uitgebreide voordelen in de verwerking, de 
montage en de opslag. Dankzij het veelzijdig aanbod 
en modulaire toepassingselementen kunnen met 
heroal vliesgevelsystemen de meest uiteenlopende 
bouwprojecteisen worden gerealiseerd – van 
designgericht tot passiefhuisgecertificeerd.

Naast vliesgevels kunnen met de eenvoudig te mon
teren en flexibele heroal systemen ook wintertuinen, 
carports en overkappingen worden gerealiseerd.

Ontdek de diversiteit van heroal vliesgevelsystemen.
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heroal C 50 stijldoorsnede met toepassingselement

Het thermisch geïsoleerde vliesgevelsysteem heroal C 50 is 
optimaal geschikt voor uitvoering als verticale of verticaal ge
bogen stijlregel, regelregel of stijlstijlvliesgevel. Het sys
teem kan ook worden gebruikt als dak, lichtdakpiramide, luifel 
of wintertuin. Speelruimte in vormgeving door verschillende 
afdek en drukprofielen rond het systeemaanbod af. Het vlies
gevelsysteem heroal C 50 bereikt warmteisolatiewaarden tot 
Uf = 1,2 W/m²K en het maakt een geoptimaliseerd ventilatie en 
ontwatering mogelijk.

Alle heroal C 50 vliesgevelsystemen bieden een innovatief 
concept qua warmteisolatie. De volgeschuimde isolatoren en 
de doorlopende afdichting bieden verwerkingsvoordelen bij de 
montage, het transport en de schroefgeleiding. Alle verwer
kingsvoordelen en het isolatieconcept gelden systeemoverstij
gend voor alle heroal C 50varianten. 

Systeemafmetingen en -eigenschappen
» aanzichtbreedte: 50 mm
» stijlprofieldiepte: 28260 mm
» regelprofieldiepte: 6215 mm
» glas/vuldikten: 862 mm
» max. vulelementgewicht: 800 kg
» warmteisolatie: Uf ≥ 1,21,7 W/m2K
» inbraakwerendheid: tot RC 3
» weerstand tegen windbelasting: 2 kN/m2 (toeg. last),  

3 kN/m2 (verh. belasting)
» slagregendichtheid: RE 1200
» luchtdoorlaatbaarheid: AE
» stootvastheid: I5/E5
» geluidsisolatie: tot 46 dB

Ontwerpvarianten en design
» stijlregel, regelregel of stijlstijlvliesgevel
» rechte of veelhoekige doorsnedegeleiding
» in deelgebieden ook als lichtdak, dak, wintertuin te realiseren
» integratie van alle heroal raam en deursystemen, het heroal 

dakraam en het zonweringssysteem heroal VS Z mogelijk
» gevarieerde afdek en drukprofielen
» hoogwaardig kleurontwerp met heroal hwrpoedercoating,  

heroal SDoppervlaktedesign en Les Couleurs®

 Le Corbusier

heroal C 50 ID stijldoorsnede met geschroefde druklijst (stalen contour)

Het vliesgevelsysteem heroal C 50 ID staat voor individuele en 
hoogwaardige vliesgevelvormgeving in industrieel design. Net als 
bij de systeemvariant heroal C 50 zorgen de volgeschuimde isola
toren en de aangepaste isolatie van de isolator en de doorlopende 
afdichting voor de hoogste warmteisolatie.

Systeemafmetingen en -eigenschappen
» aanzichtbreedte: 50 mm
» stijlprofieldiepte: 95185 mm
» regelprofieldiepte: 60120 mm
» glas/vuldikten: 868 mm
» max. vulelementgewicht: tot 800 kg
» warmteisolatie tot: Uf ≥ 0,781,7 W/m2K
» inbraakwerendheid: tot RC 3
» weerstand tegen windbelasting: 2 kN/m2 (toeg. last),  

3 kN/m2 (verh. belasting)
» slagregendichtheid: RE 1200
» luchtdoorlaatbaarheid: AE
» stootvastheid: I5/E5

Ontwerpvarianten en design
» stijlregelvliesgevel
» rechte of veelhoekige doorsnedegeleiding
» in deelgebieden ook als lichtdak, dak
» integratie van alle heroal raam en deursystemen,  

het heroal dakraam en het zonweringssysteem  
heroal VS Z mogelijk

» gevarieerde afdek en drukprofielen
» hoogwaardig kleurontwerp met heroal hwrpoedercoating,  

heroal SDoppervlaktedesign en Les Couleurs®

 Le Corbusier

heroal C 50 ID
Het design-geöriënteerde vliesgevelsysteem in stalen optiek

heroal C 50
Het systeem voor gevarieerde vliesgeveloplossingen
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heroal C 50 HI stijldoorsnede met toepassingselement heroal CWW 112

Het vliesgevelsysteem heroal C 50 HI bereikt met in de handel 
gebruikelijke drievoudig isolerend glas een uitstekende ener
gieefficiëntie en maakt duurzame vliesgevelconcepten mogelijk. 
Speciale constructiedetails van het systeem zorgen voor een 
snelle, veilige en economische vervaardiging.

Systeemafmetingen en -eigenschappen
» aanzichtbreedte: 50 mm
» stijlprofieldiepte: 28260 mm
» regelprofieldiepte: 6215 mm
» glas/vuldikten: 2868 mm
» max. vulelementgewicht: tot 800 kg
» warmteisolatie: Uf ≥ 0,781,4 W/m2K
» inbraakwerendheid: tot RC 2
» weerstand tegen windbelasting: 2 kN/m2 (toeg. last),  

3 kN/m2 (verh. belasting)
» slagregendichtheid: RE 1200
» luchtdoorlaatbaarheid: AE
» stootvastheid: I5/E5
» geluidsisolatie: tot 48 dB

Ontwerpvarianten en design
» stijlregel, regelregel of stijlstijlvliesgevel
» rechte of veelhoekige doorsnedegeleiding
» in deelgebieden ook als lichtdak, dak, wintertuin te realiseren
» integratie van alle heroal raam en deursystemen, het heroal 

dakraam en het zonweringssysteem heroal VS Z mogelijk
» gevarieerde afdek en drukprofielen
» hoogwaardig kleurontwerp met heroal hwrpoedercoating,  

heroal SDoppervlaktedesign en Les Couleurs®

 Le Corbusier

heroal C 50 HI
Het sterk geïsoleerde vliesgevelsysteem
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heroal C 50 PH is de doorontwikkeling van het reeds sterk ther
mischgeïsoleerde vliesgevelsysteem heroal C 50 HI. In de stijl
regeluitvoering kunnen minimale Ufwaarden van 0,78 W/m²K 
bereikt worden en met een geschikt gevelpaneel en geschikte be
glazing is het systeem passiefhuisgecertificeerd. De modulaire 
heroal isolatiezone reduceert door het gebruik van innovatieve 
materialen het energieverlies tot een minimum. 

Systeemafmetingen en -eigenschappen
» aanzichtbreedte: 50 mm
» stijlprofieldiepte: > 115 mm
» regelprofieldiepte: > 120 mm
» glas/vuldikten: 48 mm
» max. vulelementgewicht: 800 kg
» warmteisolatie: Uf ≥ 0,78 W/m2K
» weerstand tegen windbelasting: 2 kN/m2 (toeg. last), 

3 kN/m2 (verh. belasting)
» slagregendichtheid: RE 1200
» luchtdoorlaatbaarheid: AE
» stootvastheid: I5/E5

Ontwerpvarianten en design
» identiek buiten en binnenaanzicht zoals heroal C 50
» stijlregelvliesgevel
» rechte of veelhoekige doorsnedegeleiding
» gevarieerde afdek en drukprofielen
» hoogwaardig kleurontwerp met heroal hwrpoedercoating, 

heroal SDoppervlaktedesign en Les Couleurs®

 Le Corbusier

heroal C 50 PH regeldoorsnede

Isothermenverloop conform Uf EN ISO 10077-2
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heroal C 50 PH
Het passiefhuis-gecertificeerde vliesgevelsysteem
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heroal C 50 GD is een systeemoplossing dat een echt highlight 
op het gebied van vliesgevels vormt. Het concept maakt meteen 
op twee manieren gebruik van het idee van reflectie: Binnen 
wordt de aanzichtbreedte visueel verkleind, van buiten de bouw
diepte van de stijl. Dit effect wordt mogelijk gemaakt door het 
gebruik van een glazen zwaard, dat statisch de klassieke alu
minium stijl vervangt. Dit opent volledig nieuwe mogelijkheden 
voor architecten en planners om maximale transparantie te 
creëren – zelfs bij grote hoogtes tot 5 m. De optionele verlich
ting van het glazen zwaard met LED's en de vormgeving van het 
zwaard met panelen in individuele decors zorgen voor een bijna 
onbegrensde designdiversiteit.

Systeemafmetingen en -eigenschappen
» aanzichtbreedte: 50 mm
» stijlprofieldiepte: 40 mm (aluminium) tot  

300 mm (glazen zwaard)
» stijlhoogte met glazen zwaard: tot 5 m
» glas/vuldikten: 868 mm
» max. vulelementgewicht: 800 kg
» weerstand tegen windbelasting: 2 kN/m2 (toeg. last),  

3 kN/m2 (verh. belasting)
» slagregendichtheid: RE 1200
» luchtdoorlaatbaarheid: AE

Ontwerpvarianten en design
» stijlregelvliesgevel
» integratie van alle heroal raam en deursystemen en het  

zonweringssysteem heroal VS Z mogelijk
» gevarieerde afdek en drukprofielen
» hoogwaardig kleurontwerp met heroal hwrpoedercoating,  

heroal SDoppervlaktedesign en Les Couleurs®

 Le Corbusier

heroal C 50 GD sectieweergave

heroal C 50 vliesgevelsystemen | 13

heroal C 50 GD
De glasdesign-vliesgevel voor maximale transparantie
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heroal C 50 FP stijldoorsnede overgangsgedeelte brandveiligheid

50 mm

50 mm

50 mm

50 mmHet brandwerende vliesgevelsysteem heroal C 50 FP is een bouw
onderdeel met verplichte CEmarkering en is door ift Rosenheim 
als gordijngevel getest conform de EN 135012norm. Alle brand
werende componenten zijn weggewerkt in de constructie, wat een 
onzichtbare overgang mogelijk maakt naar vliesgevelgedeelten 
zonder beschermingseisen.

Het brandwerende vliesgevelsysteem kan op basis van de vlies
geveloplossing heroal C 50 op een EI 30 i<>o vliesgevel met een 
gelijk aanzicht worden uitgebouwd. Met dezelfde basisprofielen 
en enkele aanvullende componenten, zoals de gepatenteerde 
Fireblockisolator, is het mogelijk een vliesgevel met een hoge 
veiligheidsaanspraak te creëren, die bovendien een verplichte 
CEmarkering kent. 

Systeemafmetingen en -eigenschappen
» aanzichtbreedte: 50 mm
» stijlprofieldiepte: 95185 mm
» regelprofieldiepte: 60190 mm 
» glas/vuldikten: 2244 mm
» max. vulelementgewicht: 350 kg
» warmteisolatie: Uf ≥ 1,62,2 W/m2K
» weerstand tegen windbelasting: 2 kN/m2 (toeg. last),  

3 kN/m2 (verh. belasting)
» slagregendichtheid: RE 1050
» luchtdoorlaatbaarheid: AE
» Brandveiligheid: EI 30

Ontwerpvarianten en design
» identiek buiten en binnenaanzicht zoals heroal C 50
» stijlregel, regelregel of stijlstijlvliesgevel
» rechte of veelhoekige doorsnedegeleiding
» in deelgebieden ook als dak te realiseren
» integratie van het brandveiligheidssysteem heroal  

FireXtech D 93 FP mogelijk
» gevarieerde afdek en drukprofielen
» hoogwaardig kleurontwerp met heroal hwrpoedercoating,  

heroal SDoppervlaktedesign en Les Couleurs®

 Le Corbusier

heroal C 50 FP
De systeemoplossing voor brandwerende vliesgevels

heroal C 50 FP stijldoorsnede brandwerend gedeelte
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Dakraam heroal C 50 SW voor heroal wintertuin- en  
vliesgevelsystemen
Het dakraamsysteem heroal C 50 SW (Skylight Window) is een 
naar buiten opengaand klapraam dat als toepassingselement 
in de wintertuin heroal C 50 WG of in het vliesgevelsysteem 
heroal C 50 geïntegreerd kan worden en geschikt is voor 
alle dakhellingen. heroal C 50 SW kan dankzij de bijzonder 
duurzame en zeer weerbestendige heroal hwrpoedercoating 
naar wens passend bij de wintertuin en de vliesgevel worden 
vormgegeven. De verwerking van het dakraam gebeurt net zo 
eenvoudig en efficiënt als bij heroal raamsystemen. De bedie
ning van de heroal C 50 SW geschiedt naar wens handmatig of 
elektrisch. Een aansluiting op de centrale besturing voor auto
matische ventilatie is eveneens mogelijk. Via het wintertuin of 
vliesgevelsysteem wordt gezorgd voor de ontwatering en venti
latie van het dakraam. 

Aanvullend productoplossingen
Functioneel en veelzijdig inzetbaar

Luifel heroal C 50 TC uit het vliesgevelsysteem heroal C 50
Met het veelzijdige vliesgevelsysteem heroal C 50 kan de hoog
waardige luifel heroal C 50 TC voor luxe woon en projectbouw 
worden gerealiseerd. Met een maximale uitval van 2.000 mm 
en een individuele dakhelling kan de luifel overeenkomstig de 
individuele omstandigheden worden aangepast. Dankzij een 
druklijstschroefverbinding met verzonken schroeven, dezelfde 
profielverwerking als bij heroal C 50 en de heroal systeemver
bindingstechniek zijn productie en montage snel en eenvoudig. 
De luifel is vast met de vliesgevel of de constructie van het ge
bouw verbonden. 
Per houder worden belastingen tot 6,5 kN overgebracht. Door 
de slanke profielen met 60 x 50 mm sparren en 50 x 50 mm 
steunprofiel ontstaan er filigrane aanzichten. Op grond van 
hetzelfde oppervlak kunnen luifel en vliesgevel uniform  
worden vormgegeven.

heroal W 72 VF (ventilatieklep voor vliesgevelsystemen)
De ventilatieklep heroal W 72 VF vervult de wens naar een aan
genaam en gezond ruimteklimaat. Als gebruikersonafhanke
lijke, motorisch aangedreven ventilatieklep ondersteunt hij ar
chitecten en planners bij de implementatie van gecontroleerde 
natuurlijke ventilatieconcepten overdag en 's nachts. Smalle, 
verdiepingshoge openingselementen worden onopvallend geïn
tegreerd in de vliesgevel – eenvoudig, harmonieus.

heroal W 72 i en heroal W 77 i (blokraamsystemen)
De raamsystemen heroal W 72 i en heroal W 77 i verbinden ar
chitectonische vormgeving door filigrane aanzichtbreedtes. 
De blokraamsystemen bieden maximale transparantie, warm
teisolatie en elegant design zonder zichtbare vleugels en glas
latten. heroal W 72 i en heroal W 77 i zijn veelzijdig bruikbaar, o.a. 
ook als vliesgevelinzetelementen. De combinatie met bedekt lig
gend systeembeslag geeft ze een elegant design. De blokraam
systemen zijn bovendien als "zwevende ramen" uitvoerbaar.
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heroal C 50 PS sectieweergave van het regelspansysteem

Het regelspansysteem van heroal wordt onzichtbaar binnen 
een hol profiel gemonteerd en bouwt een voorspanning op, die 
de te verwachten belastingen tegengaat en het profiel stijver 
maakt. Deze voorspanning van het profiel kan individueel worden 
aangepast aan de verwachte gebruiksbelastingen. Bovendien 
kunnen de glasgewichten nog worden verhoogd door het gebruik 
van zware lastdragers – tot 800 kg kan worden gedragen in een 
50 mmconstructie.

Het innovatieve productconcept maakt beglazing van grote op
pervlakken en hoge glasbelastingen mogelijk dankzij de grote 
regellengtes, die statisch niet realiseerbaar zijn met zware in
schuifprofielen. Daarmee komt heroal PS tegemoet aan de archi
tectonische trend naar beglazingen met een groot oppervlak.

Ontwerpvarianten en design
» ideale aanvulling voor de heroal hoek en kruislastdragers
» geen inschuifprofielen vereist
» vormstabiliteit zonder omslachtige constructies
» architectonisch vormgevingsvrijheid dankzij de mogelijkheid 

van smalle aanzichtbreedtes ondanks hoog glasbelastingen
» brede beglazingsoppervlakken met hoge regellengtes

heroal CWW 112 sectieweergave van het zakklapraam

heroal CWW 112 Is een vliesgevelraam met minimalistisch de
sign – zonder aan de buitenkant zichtbaar raam of vleugelkozijn 
is het geïntegreerd in het vliesgevelsysteem. Door de keuze van 
het beslag kan het vliesgevelraam flexibel worden uitgevoerd als 
zakklap of paralleluitzetraam en biedt het extra veiligheid 
door een optionele mechanische zekering met een omlopende 
glaslat. Dankzij het volledig verlijmde gelaagde glas biedt heroal 
CWW 112 maximale transparantie met een onbeperkt volledig 
glazen uiterlijk. Omdat het vliesgevelraam op het heroal vlies
gevelsysteem is afgestemd en getest, is een zekere planning 
gegarandeerd. De volledig geïntegreerde of opbouwmotor biedt 
maximaal bedieningscomfort.

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
» aanzichtbreedte: 24 mm 
» glas/vuldikten: 3042 mm
» warmteisolatie: Uf ≥ 1,4 W/m2K

Ontwerpvarianten en design
» comfortabele bediening: Handmatig of automatisch met naar 

keuze opgebouwde of bedekt liggende 24Vaandrijvingen
» flexibele uitvoerbaarheid: als zakklap of paralleluitzetraam 

en met of zonder glaslat
» modern design zonder buiten zichtbare raam  

of vleugelkozijnen
» onbeperkt glazen uiterlijk met maximale transparantie door 

volledig verlijmd gelaagd glas
» hoogwaardig kleurontwerp met heroal hwrpoedercoating,  

heroal SDoppervlaktedesign en Les Couleurs®

 Le Corbusier

heroal CWW 112
Het zak-klap- of parallel-uitzet-raam voor vliesgevelsystemen

heroal PS
Het innovatieve regel-spansysteem



18 | heroal vliesgevelsystemen heroal vliesgevelsystemen | 19

heroal VS Z  volledig geïntegreerd

Modern vormgegeven vliesgevels met hoogwaardige buiten 
liggende textiele schaduwsystemen passen harmonieus in het 
totaalbeeld van het gebouw. Daarvoor heeft heroal drie verschil
lende montagevarianten ontwikkeld die voldoen aan architect
onische en functionele eisen. Terwijl de constructie met volledig 
geïntegreerde zonwering als elegante, onzichtbare constructie 
voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van design en esthe
tiek, biedt de gedeeltelijk geïntegreerde zonwering een bijzonder 
eenvoudige en economische installatie van de geprefabriceerde 
heroal VS Z direct op de drukprofielen van de vliesgevel. Boven
dien kunnen de zonweringselementen ook voorgeplaatst op de 
vliesgevel worden geïnstalleerd met een discrete, zichtbare con
structie, wat een eenvoudige aanpassing achteraf en modernise
ring toestaat.

De zonweringselementen op de vliesgevel kunnen zowel in par
ticuliere woningbouw als in de projectbouw met grootschalige 
beglazing worden toegepast en dragen actief bij aan een aange
naam binnenklimaat en een positieve energiebalans.

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
» kleine modellen voor grote afmetingen
» kastvormen: 45° en 90°
» kastgroottes; 85 mm, 95 mm, 105 mm en 125 mm
» max. oppervlak: 15m²
» max. elementbreedte: tot 5.000 mm
» max. elementhoogte: tot 5.000 mm
» groot aantal van geleidingen, onderlijsten en  

bevestigingsmogelijkheden
» systeemcompatibel met heroal C 50
» warmteisolatie: Uf 1,21,7 W/m2K
» inbraakwerendheid: tot RC 3
» weerstand tegen windbelasting: 2 kN/m2 (toeg. last),  

3 kN/m2 (verh. belasting)
» slagregendichtheid: RE 1200
» luchtdoorlaatbaarheid: AE

heroal vliesgevelsystemen | 19

heroal VS Z  gedeeltelijk geïntegreerd

heroal VS Z  voorgeplaatst

Geïntegreerde zonwering voor een aangenaam ruimteklimaat
Volledig of gedeeltelijk geïntegreerde en voorgeplaatste zonwering
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Systeemafmetingen

* luchtdoorlaatbaarheid < 0,5 m3/h·m bij druk > 600 PA
** alleen bepaalde deklatten

Systeemeigenschappen

Toepassingselementen

Benaming heroal C 50 heroal C 50 ID heroal C 50 HI heroal C 50 PH heroal C 50 GD heroal C 50 FP

Aanzichtbreedte (mm) 50 50 50 50 50 50

Stijlprofieldiepte (mm) 28260 95185 28260 > 115 300 95185

Regelprofieldiepte (mm) 6215 60120 6215 > 120 6215 60190

Glas-/vuldikten (mm) 862 868 2868 48 868 2244

max. vulelementgewichten (kg) 800 800 800 800 800 350

Warmte-isolatie (Uf in W/m²K) 1,21,7 0,781,7 0,781,4 ≥ 0,78 0,781,4 1,62,2

Inbraakwerendheid tot RC 3 tot RC 3** tot RC 2 – – –

Weerstand tegen windbelasting
toegelaten. last

2 kN/m² 2 kN/m² 2 kN/m² 2 kN/m² 2 kN/m² 2 kN/m²

verh. last 3 kN/m² 3 kN/m² 3 kN/m² 3 kN/m² 3 kN/m² 3 kN/m²

Slagregendichtheid RE 1200 RE 1200 RE 1200 RE 1200 RE 1200 RE 1050

Luchtdoorlaatbaarheid AE* AE* AE* AE* AE* AE*

Stootvastheid I5/E5 I5/E5 I5/E5 I5/E5 – I5/E5

Geluidsisolatie tot 46 dB tot 46 dB tot 48 dB – – –

Benaming heroal C 50 heroal C 50 ID heroal C 50 HI heroal C 50 PH heroal C 50 GD heroal C 50 FP

Stijlregel-constructie ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Warme vliesgevel ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Koude vliesgevel ∙ ∙ – – – –

Opzetconstructie ∙ – ∙ – – –

Lichtdakconstructie ∙ ∙ ∙ – – –

Elementconstructie ∙ ∙ ∙ – – –

Wintertuindak ∙ – ∙ – – –

Afdekkingenassortiment ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ –

Industrieel design – ∙ – – – –

Benaming heroal C 50 heroal C 50 ID heroal C 50 HI heroal C 50 PH heroal C 50 GD heroal C 50 FP

heroal lekdorpelelementen ∙ ∙ ∙ – ∙ –

heroal blokraamelementen ∙ ∙ ∙ – ∙ –

heroal CWW 112 ∙ ∙ ∙ – ∙ –

heroal ventilatieklep ∙ ∙ ∙ – ∙ –

zwevend raam ∙ ∙ ∙ – – –

heroal deurelementen ∙ ∙ ∙ – ∙ –

heroal dakraamelementen ∙ ∙ ∙ – – –

heroal zonwering (volledig/gedeeltelijk 
geïntegreerd/voorgeplaatst) ∙ ∙ ∙ – ∙ –

heroal luifel ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ –

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen

* met het brandveiligheidssysteem heroal FireXtech D 93 FP

* 
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Complete ondersteuning. Compleet gelukkig.
Succes is er als de raderen in elkaar grijpen en zo voor een soepele wisselwerking zorgen. Daarom 
hebben we ons serviceaanbod zo ingericht dat u in elk aspect van uw werk optimaal wordt ondersteund. 
Van marketing via planning en vervaardiging tot de toepassing, onze allround service begeleidt u door 
de hele procesketen.

01  Marketing en verkoop

> Print-producten 
> Reclamemateriaal
> Genereren van leads
> Website modulair systeem
> Huisdeurconfigurator
> E-mail marketing
> Evenementen
> Tentoonstellingsconcepten
> Personeel-marketing

02  Planning en aanbod

> Planningstools
> BIM-/CAD-gegevens
>  Online configuratie en bestelling
> Elektronische bestelling (EDI)
>  LogiKal en PICOS Support
>  Projectconsultancy
>  Uitwerking voor objecten
>  Digitale productinformatie en 

testcertificaten

04  Vervaardiging

> Vervaardiging profielverbindingen
>  Oppervlaktecoating
>  Profielbuigen en plaatbewerking
>  Gedocumenteerde 

kwaliteit/kwaliteitsstraat
> Snij-service
>  Geprefabriceerde modules en 

prefab-elementen
> Machines en gereedschap
>  Machine- en 

gereedschapsreparatieservice

05  Toepassing

> heroal Smart Living
> Projectreferenties
> Referentieshootings
>  Digitale onderhoudshandleidingen
> Support Hotline
> Toepassingstechnici

03  Logistiek

> Kortste levertijden
> Hoogste stiptheid
> Levering volgens opdracht
> Persoonlijk contact met de chauffeur
>  Objectgerelateerde 

verpakkingsconcepten
> Beschermfolie op profielen 
> Terugname van verpakkingsmateriaal

06  Support en service

> heroal Communicator
> heroal Academy
>  Technisch advies

De heroal all-round-service
Ondersteuning gedurende de gehele procesketen
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heroal – het 
aluminium-systeemhuis
Als een van de toonaangevende aluminium systeemhui
zen ontwikkelt en produceert heroal optimaal afgestem
de systemen voor ramen, deuren, vliesgevels, rolluiken, 
roldeuren en zonwering, aangevuld met vouw en schuif
luiken, hor alsmede terrasoverkappingen en carports. 
Door het minimaliseren van het energieverbruik tijdens 
de productie en het maximaliseren van de energiebespa
ring tijdens het gebruik, leveren heroal systeemoplos
singen een doorslaggevende bijdrage aan het mogelijk 
maken van duurzaam bouwen  in combinatie met een 
maximale rendabiliteit in de verwerking van de syste
men en de toegevoegde waarde van de gebouwen.

Innovatie, service, 
design, duurzaamheid
Het merk heroal staat voor systeemoplossingen 
die praktijkgerichte innovaties, toonaangevende ser
vice en hoogwaardig design combineren en die kunnen 
worden geïntegreerd in elke architectuur met uitgebreide 
duurzaamheid.

Rolluiken | Zonwering | Roldeuren | Ramen | Deuren | Vliesgevels | Service

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) | Tel. +49 5246 5070 | Fax +49 5246 507222 | www.heroal.nl


