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Oszczędność energii 

Roleta pozwala oszczędzać energię i działa jak pasywny klima-
tyzator. W zimne noce roleta poduszka powietrzna powstająca 
pomiędzy oknem i roletą zmniejsza znacznie utratę energii. 
W lecie dzięki sterowanym automatycznie żaluzjom nie trzeba 
uruchamiać klimatyzacji.

Izolacja akustyczna 

Dzięki systemowi z dwoma warstwami aluminium i pianką 
poliuretanową rolety heroal zapewniają optymalną ochronę 
przed hałasem.
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Profile rolet
Wyjątkowo stabilne i energooszczędne

Najwyższej klasy materiały, perfekcyjnie dostosowane rozwią-
zania techniczne i różnorodność form wyróżniają wydajną 
technologię heroal. To jakość, która przekona każdego. Od 
dziesięcioleci firma heroal jest rzetelnym partnerem dostar-
czającym innowacyjne rozwiązania z aluminium i kompozytów 
aluminiowych przeznaczone do brył budynku, na których mogą 
polegać architekci, inwestorzy i wykonawcy. 

Projektanci cenią zróżnicowany design, inwestorzy mogą urze-
czywistniać swoje wizje, a nasi partnerzy odnoszą korzyści 
dzięki ekonomicznym i wydajnym rozwiązaniom systemowym 
heroal. 

Oferta rolet firmy heroal to wyjątkowe zalety w jednym produk-
cie: Rolety heroal są trwałe i gwarantują skuteczną ochronę 
przed włamaniami. Dzięki najlepszej jakości powierzchni oraz 
wysokiej stabilności dostępne są otwory o szerokościach, 
które nie są możliwe do zrealizowania w przypadku rolet 
z tworzywa sztucznego – a to wszystko przy zachowaniu wyso-
kiej odporności na wiatr. Rolety cechuje również wysoka 
wydajność energetyczna. Rozwinięta roleta heroal pozwala 
oszczędzać w ciągu nocy nawet 44% energii. Nasze produkty 
są również atrakcyjne wizualnie. Duża różnorodność stabil-
nych odcieni pozostawia wiele możliwości realizacji indywidu-
alnych pomysłów. 

Pr
of

ile
 ro

le
t

Przegląd produktów
heroal RS 32 strona 6

heroal RS 37 strona 7

heroal RS 37 SL strona 8

heroal RS 37 RC 2 strona 10

heroal RS 37 RC 3 strona 11

heroal RS 38 strona 12

heroal RS 41 strona 13

heroal RS 42 strona 15

heroal RS 52 strona 16

heroal RS 54 strona 17

heroal RS 55  strona 18

heroal RS 55 SL strona 19

heroal RS 53 RC 2  strona 20

heroal RS 53 RC 3  strona 21

Wymiary i właściwości systemu strona 22



6 | Profile rolet heroal

heroal RS 32
Skala 1:1

heroal RS 32
Mały profil rolety o wysokiej odporności na wiatr

Niewielka szerokość 32 mm sprawia, że heroal RS 32 – 
 najmniejszy profil rolety w całym systemie – jest wyjątkowo 
skutecznym rozwiązaniem. Dzięki kompaktowemu wykonaniu 
profil spełnia wymagania 3. klasy odporności na wiatr przy 
szerokości elementu wynoszącej 2700 mm.

Wymiary systemu i właściwości wydajnościowe
» Szerokość elementu: 32 mm
» Maks. szerokość/wysokość: 3700 mm/3500 mm
» Maks. powierzchnia: 7,5 m2

» Waga gotowego pancerza: 4,8 kg/m2

» 3. klasa odporności na wiatr w przypadku elementów 
o szerokości do 2700 mm

» Zoptymalizowane tłumienie hałasu: +10 dB
» Bardzo stabilny dzięki dużej grubości ścian i piance 

poliuretanowej
» 4. klasa odporności na gradobicie

Warianty wykonania i wzornictwo
» Możliwość polepszenia całkowitego współczynnika 

przenikania ciepła do 42 procent
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru
» Szeroki wybór kolorów 8,5

32
 8
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heroal RS 37
Skala 1:1

Zaletami produktu heroal RS 37 są bardzo ścisłe zwijanie 
i niewielka średnica zwoju (śr. 165 mm przy wysokości pance-
rza 2500 mm). Jest to możliwe dzięki zastosowaniu najdrob-
niejszego profilu w asortymencie firmy heroal (jego grubość 
nominalna to zaledwie 8 mm). Stanowi on optymalne rozwią-
zanie w przypadku konieczności zastosowania bardzo małych 
skrzynek ze względu na warunki konstrukcyjne.

Wymiary systemu i właściwości wydajnościowe
» Szerokość elementu: 37 mm
» Maks. szerokość/wysokość: 3000 mm/3500 mm
» Maks. powierzchnia: 6,2 m2

» Waga gotowego pancerza: 3,5 kg/m2

» 2. klasa odporności na wiatr w przypadku elementów 
o szerokości do 2800 mm

» Zoptymalizowane tłumienie hałasu: +10 dB
» Bardzo stabilny dzięki dużej grubości ścian i piance 

poliuretanowej
» 4. klasa odporności na gradobicie

Warianty wykonania i wzornictwo
» Możliwość polepszenia całkowitego współczynnika 

przenikania ciepła do 44 procent 
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru
» Szeroki wybór kolorów

heroal RS 37
Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce dzięki minimalnej średnicy zwoju

8

37
 5

,5
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heroal RS 37 SL
Skala 1:1

heroal RS 37 SL
Wysoka stabilność i właściwości antywłamaniowe

Wyjątkowa grubość materiału i specjalna mieszanka pianki 
sprawiają, że profil rolety heroal RS 37 SL nie ma sobie rów-
nych pod względem stabilności. Spełnia wymagania 4. klasy 
odporności na wiatr w przypadku szerokości elementów do 
3000 mm, a także wytycznej BVRS TR 111 w zakresie ochrony 
antywłamaniowej.

Wymiary systemu i właściwości wydajnościowe
» Szerokość elementu: 37 mm
» Maks. szerokość/wysokość: 4000 mm/4000 mm
» Maks. powierzchnia: 9,0 m2

» Waga gotowego pancerza: 5,9 kg/m2

» 4. klasa odporności na wiatr w przypadku elementów 
o szerokości do 3000 mm

» Zabezpieczenie utrudniające włamanie zgodne z wytyczną 
BVRS TR 111

» Zoptymalizowane tłumienie hałasu: +10 dB
» Bardzo stabilny dzięki wyjątkowej grubości materiału 

i specjalnej piance
» 3. klasa odporności na gradobicie

Warianty wykonania i wzornictwo
» Możliwość polepszenia całkowitego współczynnika 

przenikania ciepła do 42 procent
» Profil o subtelnym wyglądzie
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru

 9

37
 8
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heroal RS 37 RC 2
Skala 1:1

heroal RS 37 RC 2
Ochronny profil rolety z zabezpieczeniem utrudniającym włamanie RC 2

Pianka wzmocniona żywicą melaminową zapewnia niewiel-
kiemu profilowi heroal RS 37 RC 2 o wadze 8,0 kg/m2 wyjąt-
kową wytrzymałość na zginanie i stabilność. Ten profil o szero-
kości 37 mm i grubości nominalnej 9,5 mm został sprawdzony 
i dopuszczony do klasy odporności na włamanie RC 2 zgodnie 
z normą DIN 1627. Ponadto profil heroal RS 37 RC 2 został 
oznaczony 6. klasą odporności na gradobicie. 

Wymiary systemu i właściwości wydajnościowe
» Szerokość elementu: 37 mm
» Maks. szerokość/wysokość: 4200 mm/4000 mm
» Maks. powierzchnia: 10,5 m2

» Waga gotowego pancerza: 8,0 kg/m2

» 6. klasa odporności na wiatr w przypadku elementów 
o szerokości do 2300 mm

» Zabezpieczenie utrudniające włamanie: RC 2
» Zoptymalizowane tłumienie hałasu: +10 dB
» Wyjątkowo stabilny dzięki piance wzmocnionej żywicą 

melaminową
» 6. klasa odporności na gradobicie

Warianty wykonania i wzornictwo
» Możliwość polepszenia całkowitego współczynnika 

przenikania ciepła do 41 procent
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru 9,5

37
8
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heroal RS 37 RC 3
Skala 1:1

Profile rolet heroal RS 37 RC 3 formowane rolkowo ze stopu 
stali nierdzewnej są wyjątkowo stabilne i mogą podlegać 
wysokim obciążeniom. Systemy firmy heroal z profilami rolet 
ze stali nierdzewnej są wypełnione trwałym dwuskładnikowym 
materiałem. Zostały przetestowane i dopuszczone do klasy 
odporności na włamanie RC 3, wg normy DIN 1627. System 
heroal RS 37 RC 3 osiąga maksymalną 7. klasę odporności na 
gradobicie, w przypadku której nie występują żadne uszkodze-
nia wizualne ani mechaniczne.

Wymiary systemu i właściwości wydajnościowe
» Szerokość elementu: 37 mm
» Maks. szerokość/wysokość: 5000 mm/4000 mm
» Maks. powierzchnia: 12,0 m2

» Waga gotowego pancerza: 14,0 kg/m2

» 6. klasa odporności na wiatr w przypadku elementów 
o szerokości do 3000 mm

» Możliwość wykonania z klasą odporności na włamanie RC 2 
i RC 3

» Zoptymalizowane tłumienie hałasu: +10 dB
» Wyjątkowa wytrzymałość dzięki wypełnieniu 

z dwuskładnikowego materiału
» 7. klasa odporności na gradobicie (maksymalna)

Warianty wykonania i wzornictwo
» Możliwość polepszenia całkowitego współczynnika 

przenikania ciepła do 56 procent

heroal RS 37 RC 3
Profile ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości

 9,5

37
8



12 | Profile rolet heroal

heroal RS 38
Skala 1:1

heroal RS 38
Rolety do miejsc, w których występują duże obciążenia wiatrem

heroal RS 38 to niezawodny system rolet w szczególności 
do zastosowania w regionach narażonych na duże obcią-
żenia wiatrem. Doskonałe wartości odporności na wiatr – 
4. klasa odporności w przypadku elementów o szerokości do 
2600 mm – zostały osiągnięte dzięki wysokiej stabilności tego 
profilu rolety.

Wymiary systemu i właściwości wydajnościowe
» Szerokość elementu: 38 mm
» Maks. szerokość/wysokość: 3700 mm/3800 mm
» Maks. powierzchnia: 8,0 m2

» Waga gotowego pancerza: 4,5 kg/m2

» 4. klasa odporności na wiatr w przypadku elementów 
o szerokości do 2600 mm

» Zoptymalizowane tłumienie hałasu: +10 dB
» Bardzo stabilny dzięki dużej grubości ścian i piance 

poliuretanowej
» 3. klasa odporności na gradobicie

Warianty wykonania i wzornictwo
» Możliwość polepszenia całkowitego współczynnika 

przenikania ciepła do 42 procent
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru
» Szeroki wybór kolorów9

38
7
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heroal RS 41
Skala 1:1

System heroal RS 41 wyróżnia się bardzo dobrym zwijaniem 
przy dużej szerokości (41 mm) i niewielkiej grubości nomi-
nalnej (8,5 mm). Doskonale sprawdza się do zastosowania 
w przypadku małych skrzynek rolet (śr. zwoju 185 mm przy 
wysokości pancerza 2500 mm). Bardzo stabilny profil rolety 
o niewielkim ciężarze (3,7 kg/m2) osiąga wartości odporności 
na wiatr 3. klasy przy szerokości elementu do 2900 mm.

Wymiary systemu i właściwości wydajnościowe
» Szerokość elementu: 41 mm
» Maks. szerokość/wysokość: 3500 mm/3500 mm
» Maks. powierzchnia: 7,0 m2

» Waga gotowego pancerza: 3,7 kg/m2

» 3. klasa odporności na wiatr w przypadku elementów 
o szerokości do 2900 mm

» Zoptymalizowane tłumienie hałasu: +10 dB
» Bardzo stabilny dzięki piance poliuretanowej
» 2. klasa odporności na gradobicie

Warianty wykonania i wzornictwo
» Możliwość polepszenia całkowitego współczynnika 

przenikania ciepła do 43 procent
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru
» Szeroki wybór kolorów

heroal RS 41
Profil umożliwiający ścisłe zwijanie, o dużej szerokości krycia

7
41

8,5
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heroal RS 42
Skala 1:1

heroal RS 42
Trwały profil umożliwiający ścisłe zwijanie, o szerokości krycia 42 mm

Rozwiązanie heroal RS 42 zapewnia oszczędność miejsca 
dzięki ścisłemu zwijaniu przy wadze 3,9 kg/m2 i szerokości ele-
mentu 2900 mm. Profil osiąga bardzo dobrą wartość 3. klasy 
odporności na wiatr dzięki wytrzymałej ściance o grubości 
9,3 mm.

Wymiary systemu i właściwości wydajnościowe
» Szerokość elementu: 42 mm
» Maks. szerokość/wysokość: 3500 mm/3500 mm
» Maks. powierzchnia: 7,0 m2

» Waga gotowego pancerza: 3,9 kg/m2

» 3. klasa odporności na wiatr w przypadku elementów 
o szerokości do 2900 mm

» Zoptymalizowane tłumienie hałasu: +10 dB
» Bardzo stabilny dzięki dużej grubości ścian i piance 

poliuretanowej
» 3. klasa odporności na gradobicie

Warianty wykonania i wzornictwo
» Możliwość polepszenia całkowitego współczynnika 

przenikania ciepła do 43 procent
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru
» Szeroki wybór kolorów 9,3

42
 7
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heroal RS 52
Skala 1:1

heroal RS 52
Profil rolety do miejsc, w których występują duże obciążenia wiatrem

heroal RS 52 wyróżnia się bardzo dużą stabilnością profili, 
charakterystyczną dla serii 50. Profil o grubości nominalnej 
13,5, wypełniony pianką poliuretanową uzyskuje doskonałe 
wartości odporności na wiatr – 4. klasa odporności w przy-
padku elementów o szerokości do 2700 mm. Doskonale 
sprawdza się do zastosowania w przypadku małych skrzynek 
rolet (śr. zwoju 183 mm przy wysokości pancerza 2000 mm).

Wymiary systemu i właściwości wydajnościowe
» Szerokość elementu: 52 mm
» Maks. szerokość/wysokość: 4500 mm/3800 mm
» Maks. powierzchnia: 9,0 m²
» Waga gotowego pancerza: 4,0 kg/m²
» 4. klasa odporności na wiatr w przypadku elementów 

o szerokości do 2700 mm
» Zoptymalizowane tłumienie hałasu: +10 dB
» Bardzo stabilny dzięki dużej grubości ścian i piance 

poliuretanowej
» 5. klasa odporności na gradobicie

Warianty wykonania i wzornictwo
» Możliwość polepszenia całkowitego współczynnika 

przenikania ciepła do 43 procent
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru
» Szeroki wybór kolorów

52
7

13,5
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heroal RS 54
Niewielka średnica zwoju, także do tradycyjnych systemów elewacyjnych

heroal RS 54 wyróżnia się bardzo dobrym zwijaniem, charak-
terystycznym dla serii 50. Idealna geometria profilu zapewnia 
niewielką średnicę zwoju (śr. zwoju Ø 210 mm przy wysokości 
pancerza 2800 mm). Dzięki temu profil można zabudować 
również w tradycyjnych systemach rolet elewacyjnych z nie-
wielkimi skrzynkami.

Wymiary systemu i właściwości wydajnościowe
» Szerokość elementu: 54 mm
» Maks. szerokość/wysokość: 4500 mm/3800 mm
» Maks. powierzchnia: 9,0 m2

» Waga gotowego pancerza: 4,2 kg/m2

» 4. klasa odporności na wiatr w przypadku elementów 
o szerokości do 3200 mm

» Zoptymalizowane tłumienie hałasu: +10 dB
» Wysoka stabilność dzięki piance poliuretanowej i dużej 

grubości ścianki
» 5. klasa odporności na gradobicie

Warianty wykonania i wzornictwo
» Możliwość polepszenia całkowitego współczynnika 

przenikania ciepła do 41 procent
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru
» Szeroki wybór kolorów 13,5

54
 7

heroal RS 54
Skala 1:1
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heroal RS 55
Skala 1:1

heroal RS 55 
Elastyczne możliwości montażu dzięki niewielkiemu rozmiarowi skrzynki

heroal RS 55 nadaje się do zastosowania w przypadku skrzy-
nek o wielkości od 180 mm. Otwiera to dodatkowe możliwości 
projektu wyglądu elewacji. Profil zapewnia również bardzo 
dobrą charakterystykę zwijania oraz wysoką stabilność w przy-
padku obciążeń wiatrem.

Wymiary systemu i właściwości wydajnościowe
» Szerokość elementu: 55 mm
» Maks. szerokość/wysokość: 4500 mm/3800 mm
» Maks. powierzchnia: 9,0 m2

» Waga gotowego pancerza: 3,9 kg/m2

» 5. klasa odporności na wiatr w przypadku elementów 
o szerokości do 2700 mm

» Zoptymalizowane tłumienie hałasu: +10 dB
» Bardzo stabilny dzięki dużej grubości ścian i piance 

poliuretanowej
» 5. klasa odporności na gradobicie

Warianty wykonania i wzornictwo
» Możliwość polepszenia całkowitego współczynnika 

przenikania ciepła do 43 procent
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru
» Szeroki wybór kolorów

 14

10
55
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heroal RS 55 SL
Duża stabilność i uniwersalne zastosowanie

heroal RS 55 SL to najbardziej stabilny profil serii 50, który 
spełnia wymagania wytycznej BVRS TR 111 dotyczące zwięk-
szonej ochrony antywłamaniowej. W przypadku szerokości 
elementu do 2800 mm osiąga doskonałe wartości odporności 
na wiatr 6. klasy.

Wymiary systemu i właściwości wydajnościowe
» Szerokość elementu: 55 mm
» Maks. szerokość/wysokość: 5000 mm/4000 mm
» Maks. powierzchnia: 12,0 m2

» Waga gotowego pancerza: 5,4 kg/m2

» 6. klasa odporności na wiatr w przypadku elementów 
o szerokości do 2800 mm

» Ulepszone zabezpieczenie utrudniające włamanie zgodne 
z wytyczną BVRS TR 111

» Zoptymalizowane tłumienie hałasu: +10 dB
» Optymalna stabilność dzięki piance poliuretanowej i dużej 

grubości ścianki
» 5. klasa odporności na gradobicie

Warianty wykonania i wzornictwo
» Możliwość polepszenia całkowitego współczynnika 

przenikania ciepła do 43 procent
» Różne warianty zastosowania jako roleta lub brama 

rolowana
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru
» Szeroki wybór kolorów

55
10

14

heroal RS 55 SL
Skala 1:1



20 | Profile rolet heroal

heroal RS 53 RC 2
Skala 1:1

14

51
10

heroal RS 53 RC 2 
Wysoka stabilność i niezawodność dzięki grubości nominalnej 14 mm

Wyjątkowo wytrzymałe na zginanie standardowe profile Safe 
o grubości nominalnej 14 mm i z pianą wzmocnioną żywicą 
melaminową są przeznaczone do zabudowy w roletach 
ochronnych do klasy odporności na włamania 2/RC 2. 
Rozwiązanie heroal RS 53 RC 2 osiąga doskonałe wartości 
odporności na wiatr aż do 6. klasy w przypadku elementów 
o szerokości do 3200 mm. Ponadto profil heroal RS 53 RC 2 
został oznaczony 6. klasą odporności na gradobicie. 

Wymiary systemu i właściwości wydajnościowe
» Szerokość elementu: 51 mm
» Maks. szerokość/wysokość: 5500 mm/4000 mm
» Maks. powierzchnia: 16,5 m2

» Waga gotowego pancerza: 10,5 kg/m2

» 6. klasa odporności na wiatr w przypadku elementów 
o szerokości do 3200 mm

» Ulepszone zabezpieczenie utrudniające włamanie: RC 2
» Zoptymalizowane tłumienie hałasu: +10 dB
» Wyjątkowa stabilność dzięki grubości nominalnej 14 mm 

i piance wzmocnionej żywicą melaminową
» 6. klasa odporności na gradobicie

Warianty wykonania i wzornictwo
» Możliwość polepszenia całkowitego współczynnika 

przenikania ciepła do 42 procent
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru
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heroal RS 53 RC 3
Skala 1:1

heroal RS 53 RC 3 
Profile ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości

Formowany rolkowo ze specjalnego stopu stali nierdzewnej 
i wypełniony dwuskładnikowym materiałem profil heroal 
RS 53 RC 3 spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa – 
cechuje go 6. klasa odporności na wiatr do szerokości ele-
mentu 4000 mm oraz podwyższona ochrona utrudniająca 
włamanie do RC 3. 
System heroal RS 53 RC 3 osiąga maksymalną 7. klasę 
odporności na gradobicie, w przypadku której nie występują 
żadne uszkodzenia wizualne ani mechaniczne.

Wymiary systemu i właściwości wydajnościowe
» Szerokość elementu: 51 mm
» Maks. szerokość/wysokość: 6000 mm/4000 mm
» Maks. powierzchnia: 18,0 m2

» Waga gotowego pancerza: 18,0 kg/m2

» 6. klasa odporności na wiatr w przypadku elementów 
o szerokości do 4000 mm

» Możliwość wykonania z klasą odporności do RC 3
» Zoptymalizowane tłumienie hałasu: +10 dB
» 7. klasa odporności na gradobicie (maksymalna)
» Wyjątkowa wytrzymałość dzięki wypełnieniu 

z dwuskładnikowego materiału

Warianty wykonania i wzornictwo
» Możliwość polepszenia całkowitego współczynnika 

przenikania ciepła do 56 procent

14

51
10
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Oznaczenie RS 32 RS 37 RS 37 
SL

RS 37 
RC 2

RS 37 
RC 3

RS 38 RS 41 RS 42 RS 52 RS 54 RS 55 RS 55 
SL

RS 53 
RC 2

RS 53 
RC 3

Szerokość krycia 
(mm) 32 37 37 37 37 38 41 42 52 54 55 55 51 51

Grubość nominalna 
(mm) 8,5 8,0 9,0 9,5 9,5 9,0 8,5 9,3 13,5 13,5 14,0 14,0 14,0 14,0

Waga (kg/m²) 4,8 3,5 5,9 8,0 14,0 4,5 3,7 3,9 4 4,2 4,6 5,4 10,5 18,0

Maks. szerokość 
(mm) 3700 3000 4000 4200 5000 3700 3500 3500 4500 4500 4500 5000 5500 6000

Maks. wysokość 
(mm) 3500 3500 4000 4000 4000 3800 3500 3500 3800 3800 3800 4000 4000 4000

Maks. powierzchnia 
(m2) 7,5 6,2 9,0 10,5 12,0 8,0 7,0 7,0 9 9,0 9,0 12,0 16,5 18,0

Wymiary systemu

Właściwości systemu

Wymiary i właściwości systemu: tabele porównawcze

Oznaczenie RS 32 RS 37 RS 37 
SL

RS 37 
RC 2

RS 37 
RC 3

RS 38 RS 41 RS 42 RS 52 RS 54 RS 55 RS 55 
SL

RS 53 
RC 2

RS 53 
RC 3

Wytrzymałość na 
obciążenie wiatrem* 2 1 4 4 6 3 2 2 4 4 4 5 6 6

Średnica zwoju* 155 148 170 175 175 165 165 165 183 185 200 195 205 205

Zabezpieczenie 
utrudniające 
włamanie (RC)***

– – LZ RC 2 RC 3 – – – – – – LZ RC 2 RC 3

Taśma ze stali 
nierdzewnej – – – – ∙ – – – – – – – – ∙

Wypełnienie pianką 
poliuretanową ∙ ∙ ∙ – – ∙ ∙ ∙ • ∙ ∙ ∙ – –

Wypełnienie żywicą 
laną – – – ∙ ∙ – – – – – – – ∙ ∙

* W przypadku szerokości elementu 2700 mm oraz prowadnicy o głębokości 25 mm

** W przypadku wysokości 2000 mm i wału z serii 60

****  SL, profil rolety spełnia wymagania wytycznych technicznych TR 111 Niemieckiego Związku Producentów Rolet i Ochrony 

Przeciwsłonecznej BVRS
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Oszczędność energii 

Dzięki umieszczeniu skrzynki elewacyjnej na zewnątrz nie 
tworzą się puste przestrzenie, a tym samym nie występują 
mostki termiczne. Wpływa to znacząco na poprawę izolacji 
cieplnej budynku. 

Izolacja akustyczna 

W przypadku skrzynek elewacyjnych i systemów osłon znaj-
dujących się całkiem na zewnątrz mostki dźwiękowe są 
wykluczone – zapewnia to komfortowe mieszkanie i bardziej 
efektywną pracę.
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Skrzynki elewacyjne i systemy osłon (kątowe)
Prostoliniowa konstrukcja o wyraźnych konturach

Kątowe skrzynki elewacyjne i systemy osłon heroal pozwalają 
uzyskać prostoliniową konstrukcję o wyraźnych konturach przy 
każdym montażu. Warianty ze ścięciem pod kątem 20°i 45° 
umożliwiają przenikanie dużej ilości światła. Prosty i szybki 
montaż w ościeżu okiennym lub na elewacji sprawiają, że jest 
to idealny systemem w przypadku modernizacji lub remontu. 
Program oprócz formowanych rolkowo skrzynek elewacyjnych 
i systemów osłon obejmuje również wytłaczane serie zapew-
niające dodatkowy poziom stabilności i bezpieczeństwa.
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Przegląd produktów
heroal FMR 20° strona 26

heroal FMR 45° strona 26

heroal FMR 90° strona 27

heroal FME 20° strona 27

heroal FME 45° strona 28

heroal FME 90° strona 28

heroal FMS 45° strona 29

Wymiary i właściwości systemu strona 39
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heroal FMR 20°
Sprawdzona osłona o wyraźnych liniach

System prostokątnych osłon heroal FMR 20° ze spodem ścię-
tym pod kątem 20° zapewnia elegancki wygląd oraz miękkie 
linie. Zaletą tego wypróbowanego elementu natynkowego 
są różnorodne możliwości montażu w ościeżu okna lub na 
elewacji.

Bezpieczeństwo
» Duża stabilność i bezpieczeństwo skrzynki: Ścianki 

z wysokiej jakości stopów aluminiowych i specjalna 
technologia łączenia heroal

Wzornictwo
» Elegancka prostokątna skrzynka elewacyjna ze spodem 

ściętym pod kątem 20°
» Różne możliwości montażu 
» Wielkości skrzynek: 125, 137, 150, 165, 180 i 205 mm
» Szeroki wybór kolorów
» Możliwość zintegrowania z ochroną przed insektami
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru

Dzięki charakterystycznemu pięciokątnemu kształtowi ta pro-
filowana rolkowo skrzynka rolety zewnętrznej heroal FMR 45° 
tworzy optyczne akcenty w obrębie elewacji. Ścięty pod kątem 
45° stopni dół skrzynki zapewnia lepszy dostęp światła do 
pomieszczeń.

Bezpieczeństwo
» Duża stabilność i bezpieczeństwo skrzynki: Ścianki 

z wysokiej jakości stopów aluminiowych i specjalna 
technologia łączenia heroal

Wzornictwo
» Pięciokątna skrzynka elewacyjna o charakterystycznym 

wyglądzie 
» Większy dostęp światła dzięki ścięciu pod kątem 45°
» Różne możliwości montażu 
» Wielkości skrzynek: 100, 125, 137, 150, 165, 180, 205 i 230 mm
» Szeroki wybór kolorów
» Możliwość zintegrowania z ochroną przed insektami
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru

heroal FMR 45°
Większy dostęp światła dzięki ścięciu pod kątem 45°
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heroal FMR 90°
Proste linie z wyraźnym konturem

Czworokątna profilowana rolkowo skrzynka rolety zewnętrznej 
heroal FMR 90° przyciąga uwagę swoim wyraźnym prostokąt-
nym konturem. Przeznaczona jest do stosowania na różnych 
elewacjach zarówno w nowym budownictwie, jak i w odnawia-
nych starych budynkach.

Bezpieczeństwo
» Duża stabilność i bezpieczeństwo skrzynki: Ścianki 

z wysokiej jakości stopów aluminiowych i specjalna 
technologia łączenia heroal

Wzornictwo
» Czworokątna skrzynka elewacyjna z wyraźnym 

prostokątnym konturem 
» Różne możliwości montażu 
» Wielkości skrzynek: 125, 137, 150, 165, 180, 205 i 230 mm
» Szeroki wybór kolorów
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru

Wytłaczany wariant ukośny heroal FME 20° cechuje wyjątkowa 
stabilność i bezpieczeństwo: Skrzynka stosowana w roletach 
zewnętrznych spełnia wymogi wytycznej TR 111 stowarzysze-
nia BVRS w zakresie podwyższonej ochrony antywłamaniowej. 
Dodatkowym atutem są różnorodne możliwości montażu 
skrzynek dostępnych w sześciu wymiarach.

Bezpieczeństwo
» Zabezpieczenie utrudniające włamanie zgodne z wytyczną 

BVRS TR 111
» Duża stabilność dzięki ściankom z wysokiej jakości stopów 

aluminiowych i specjalnej technologii łączenia heroal

Wzornictwo
» Elegancka prostokątna, wytłaczana skrzynka elewacyjna ze 

spodem ściętym pod kątem 20°
» Różne możliwości montażu 
» Wielkości skrzynek: 125, 137, 150, 165, 180 i 205 mm
» Szeroki wybór kolorów
» Możliwość zintegrowania z ochroną przed insektami
» Powierzchnia niezwykle odporna na warunki atmosferyczne 

dzięki powłoce proszkowej hwr wysokiej jakości

heroal FME 20°
Sprawdzone, stabilne i bezpieczne
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heroal FME 45°

Wytłaczana skrzynka heroal FME 45° stosowana w role-
tach zewnętrznych zapewnia stabilność i bezpieczeństwo. 
Spełnia ona wymogi wytycznej TR 111 stowarzyszenia BVRS 
w zakresie podwyższonej ochrony antywłamaniowej, gwa-
rantując stabilność formy nawet przy szerszych elementach. 
Ścięty pod kątem 45° spód zapewnia lepszy dostęp światła do 
pomieszczeń.

Bezpieczeństwo
» Zabezpieczenie utrudniające włamanie zgodne z wytyczną 

BVRS TR 111
» Duża stabilność dzięki ściankom z wysokiej jakości stopów 

aluminiowych i specjalnej technologii łączenia heroal

Wzornictwo
» Charakterystyczna, wytłaczana skrzynka elewacyjna ze 

spodem ściętym pod kątem 45°
» Większy dostęp światła dzięki ścięciu dolnej krawędzi
» Różne możliwości montażu 
» Wielkości skrzynek: 100, 125, 137, 150, 165, 180 i 205 mm
» Szeroki wybór kolorów
» Możliwość zintegrowania z ochroną przed insektami
» Powierzchnia niezwykle odporna na warunki atmosferyczne 

dzięki powłoce proszkowej hwr wysokiej jakości

System skrzynek do rolet zewnętrznych heroal FME 90° 
obejmuje kwadratowe wytłaczane osłony z wyraźnym prosto-
kątnym konturem. Nadaje się do nowych i starych budynków 
i spełnia najwyższe wymogi dotyczące zabezpieczenia przed 
włamaniem.

Bezpieczeństwo 
» Zabezpieczenie utrudniające włamanie zgodne z wytyczną 

BVRS TR 111
» Duża stabilność dzięki ściankom z wysokiej jakości stopów 

aluminiowych i specjalnej technologii łączenia heroal

Wzornictwo
» Kwadratowa wytłaczana skrzynka elewacyjna z wyraźnym 

prostokątnym konturem 
» Różne możliwości montażu 
» Możliwość zintegrowania z ochroną przed insektami 
» Powierzchnia niezwykle odporna na warunki atmosferyczne 

dzięki powłoce proszkowej hwr wysokiej jakości 
» Szeroki wybór kolorów

heroal FME 90° 

Stabilność i charakterystyczny wygląd

Duża stabilność i wyraźny kontur
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Wytłaczany system osłon heroal FMS 45° zapewnia wysoką 
ochronę antywłamaniową, spełniając obowiązujące w odnie-
sieniu do rolet wymogi klas RC 2 i RC 3 określone w normie 
DIN EN 1627. Wysoki poziom ochrony zapewniają m.in. ścianki 
o grubości ponad 3 mm, specjalny zaczep zabezpieczający 
otwierany specjalnym kluczem oraz zamknięcia skrzynki 
wykonane z wytrzymałej stali.

Bezpieczeństwo
» Wytłaczany system osłon utrudniający włamanie z wysokiej 

jakości stopów aluminiowych wykonywany z klasą 
odporności na włamanie RC 2 i RC 3

» Duża stabilność dzięki ściankom o grubości powyżej 3 mm
» Zaczep zabezpieczający
» Stalowe zamknięcia skrzynki

Wzornictwo
» Rozmiar skrzynki: 205 mm
» Szeroki wybór kolorów
» Powierzchnia niezwykle odporna na warunki atmosferyczne 

dzięki powłoce proszkowej hwr wysokiej jakości

heroal FMS 45°
Osłona z ulepszonym zabezpieczeniem utrudniającym włamanie do klasy RC 3
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Oszczędność energii 

Skrzynki elewacyjne i systemy osłon są montowane w ościeżu 
okna lub na elewacji, dzięki czemu nie tworzą się puste prze-
strzenie, a tym samym nie występują mostki termiczne.
Wpływa to znacząco na poprawę izolacji cieplnej budynku 
i umożliwia oszczędzanie energii.

Izolacja akustyczna 

W przypadku skrzynek elewacyjnych i systemów osłon znaj-
dujących się całkiem na zewnątrz mostki dźwiękowe są 
wykluczone – zapewnia to komfortowe mieszkanie i bardziej 
efektywną pracę.
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Skrzynki elewacyjne i systemy osłon (okrągłe)
Elementy konstrukcyjne do każdego stylu budynku

Skrzynki elewacyjne i systemy osłon heroal w wariantach 
półokrągłym i ćwierćokrągłym sprawdziły się jako niezwykle 
estetyczne elementy elewacyjne. Harmonijna forma daje moż-
liwość dopasowania do każdego stylu budynku. Program serii 
obejmuje pięć wymiarów skrzynek i szeroki wybór kolorów: 
Skrzynki elewacyjne i systemy osłon mogą być dopasowane 
kolorystycznie do koloru fasady i okien albo stanowić kontra-
stowe akcenty kolorystyczne. 
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Przegląd produktów
heroal FMR Q strona 32

heroal FMR HC strona 32

heroal FME HC strona 33

Wymiary i właściwości systemu strona 39
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heroal FMR Q

Profilowana rolkowo ćwierćokrągła osłona heroal FMR 
Q jest idealnym wariantem skrzynki przeznaczonym dla rolet 
zewnętrznych, nadającym się do montażu w głębokich oście-
żach okiennych: górna część dokładnie przylega do nadproża 
nadając całości elegancki a zarazem subtelny wizualnie 
wygląd.

Bezpieczeństwo
» Duża stabilność i bezpieczeństwo skrzynki: Ścianki 

z wysokiej jakości stopów aluminiowych i specjalna 
technologia łączenia heroal

Wzornictwo
» Ćwierćokrągłe skrzynki elewacyjne i systemy osłon 

specjalne do zlicowanego montażu w ościeżu 
» Wielkości skrzynek: 150, 180 i 205 mm
» Szeroki wybór kolorów
» Możliwość zintegrowania z ochroną przed insektami
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru

Formowaną rolkowo okrągłą osłonę heroal FMR HC wykonaną 
z wysokiej jakości stopów aluminium można harmonijnie inte-
grować z istniejącą elewacją bądź poprzez odpowiednią kolo-
rystykę wykorzystywać ją do tworzenia atrakcyjnych wizualnie 
akcentów. Okrągłą formę można rozszerzyć, stosując wtykowe 
okrągłe profile dla prowadnic.

Bezpieczeństwo
» Duża stabilność i bezpieczeństwo skrzynki: Ścianki 

z wysokiej jakości stopów aluminiowych i specjalna 
technologia łączenia heroal

Wzornictwo
» Estetyczna okrągła forma
» Wielkości skrzynek: 137, 150, 165, 180 i 205 mm
» Szeroki wybór kolorów
» Opcjonalnie: wtykowe okrągłe profile dla prowadnic
» Możliwość zintegrowania z ochroną przed insektami
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru

heroal FMR HC

Idealnie dopasowany montaż w ościeżu

Okrągła forma jako urozmaicający akcent
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heroal FME HC

Elegancki wygląd w połączeniu z bezpieczeństwem: Stabilna 
wytłaczana, okrągła osłona heroal FME HC spełnia wymogi 
wytycznej TR 111 stowarzyszenia BVRS w zakresie podwyż-
szonej ochrony antywłamaniowej i można ją harmonijnie inte-
grować z istniejącą elewacją bądź poprzez odpowiednią kolo-
rystykę wykorzystywać do tworzenia atrakcyjnych wizualnie 
akcentów. Okrągłą formę można rozszerzyć, stosując wtykowe 
okrągłe profile dla prowadnic.

Bezpieczeństwo
» Zabezpieczenie utrudniające włamanie zgodne z wytyczną 

BVRS TR 111
» Duża stabilność dzięki ściankom z wysokiej jakości stopów 

aluminiowych i specjalnej technologii łączenia heroal

Wzornictwo
» Estetyczna okrągła forma
» Wielkości skrzynek: 137, 150, 165, 180 i 205 mm
» Szeroki wybór kolorów
» Opcjonalnie: wtykowe okrągłe profile dla prowadnic
» Możliwość zintegrowania z ochroną przed insektami
» Powierzchnia niezwykle odporna na warunki atmosferyczne 

dzięki powłoce proszkowej hwr wysokiej jakości

Okrągły kształt i ulepszone zabezpieczenie utrudniające włamanie
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Oszczędność energii 

W przypadku skrzynek podtynkowych wbudowanych całko-
wicie w fasadę nie powstaje połączenie z pomieszczeniem 
wewnętrznym, a tym samym nie występują mostki termiczne. 
Jest to rozwiązanie energooszczędne.

Izolacja akustyczna 

Otynkowany system osłon umożliwia lepszą izolację aku-
styczną w obszarze skrzynki a tym samym oferuje większy 
komfort mieszkania i pracy.
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Systemy podtynkowe i osłonowe
Wiele możliwości zabudowy i dostosowania

Niewidocznie zintegrowane z fasadą systemy podtynkowe 
i osłonowe łączą wyjątkowo harmonijny wygląd fasady ze 
wszystkimi zaletami funkcjonalnymi elementów elewacyjnych 
heroal. Są to optymalna izolacja cieplna, większa izolacja 
akustyczna i różne formowane rolkowo i wytłaczane warianty 
najróżniejszych rozwiązań skrzynkowych. Dzięki szerokiemu 
wyborowi profili podtynkowych systemy podtynkowe i osłonowe 
można montować we wszystkich systemach izolacji cieplnej 
w nowych oraz w remontowanych budynkach.

Przegląd produktów
heroal FMB 20° strona 36

heroal FMB 45° strona 36

heroal FMB 90° strona 37

Wymiary i właściwości systemu strona 39
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heroal FMB 20°

Dzięki ukośnej linii dolnej skrzynki ściętej pod kątem 20° 
heroal FMB 20° stanowi delikatny akcent na tle elewacji. 
Różnorodność wariantów w zakresie wymiarów i kolorystyki 
zapewnia możliwość stosowania różnych rozwiązań z zakresu 
montażu podtynkowego. 

Bezpieczeństwo
» Ścianki z wysokiej jakości stopów aluminiowych i specjalna 

technologia łączenia heroal zapewnia wysoki stopień 
zabezpieczenia

» Duży wybór profili podtynkowych do bezpiecznego montażu 
we wszystkich popularnych systemach izolacji cieplnej

Wzornictwo
» Osłona elewacyjna ze spodem ściętym pod kątem 20°
» Różne możliwości montażu 
» Wielkości skrzynek: 125, 137, 150, 165, 180 i 205 mm
» Szeroki wybór kolorów
» Możliwość zintegrowania z ochroną przed insektami
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru lub wysokiej jakości 
powłoka proszkowa hwr

System skrzynek podtynkowych heroal FMB 45° nadaje oknom 
charakterystyczny wygląd zapewniając większy dostęp światła. 
Wytłaczane skrzynki dostępne są w pięciu wymiarach oraz 
szerokiej palecie kolorów umożliwiając różnorodne warianty 
montażu podtynkowego.

Bezpieczeństwo
» Ścianki z wysokiej jakości stopów aluminiowych i specjalna 

technologia łączenia zapewnia wysoki stopień 
zabezpieczenia

» Duży wybór profili podtynkowych do bezpiecznego montażu 
we wszystkich popularnych systemach izolacji cieplnej

Wzornictwo
» Skrzynka ze spodem ściętym pod kątem 45°
» Różne możliwości montażu 
» Wielkości skrzynek: 125, 137, 150, 165 i 180 mm
» Szeroki wybór kolorów
» Możliwość zintegrowania z ochroną przed insektami
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru lub wysokiej jakości 
powłoka proszkowa hwr

heroal FMB 45°

Skrzynka podtynkowa ze spodem ściętym pod kątem 20°

Skrzynka podtynkowa ze spodem ściętym pod kątem 45°
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heroal FMB 90°

Skrzynkę heroal FMB 90° można w sposób niewidoczny zabu-
dować w istniejącej warstwie izolacji cieplnej. Wytłaczane 
osłony dostępne są w sześciu rozmiarach oraz szerokiej pale-
cie kolorów umożliwiając rozwiązania dopasowane do stylu 
każdej elewacji.

Bezpieczeństwo
» Ścianki z wysokiej jakości stopów aluminiowych i specjalna 

technologia łączenia heroal zapewnia wysoki stopień 
zabezpieczenia

» Duży wybór profili podtynkowych do bezpiecznego montażu 
we wszystkich popularnych systemach izolacji cieplnej

Wzornictwo
» Instalacja bez zmiany wyglądu fasady
» Różne możliwości montażu 
» Wielkości skrzynek: 125, 137, 150, 165, 180 i 205
» Szeroki wybór kolorów
» Możliwość zintegrowania z ochroną przed insektami
» Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 

powierzchniowa z 2 warstwami lakieru lub wysokiej jakości 
powłoka proszkowa hwr

Zachowanie wyglądu elewacji
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Oznaczenie FMR 
20°

FMR 
45°

FMR 
90°

FME 
20°

FME 
45°

FME 
90°

FMS 
45°

FMR 
Q

FMR 
HC

FME 
HC

FMB 
20°

FMB 
45°

FMB 
90°

Liczba części osłony 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3

Liczba wielkości 
skrzynek 6 8 6 6 7 6 1 3 5 5 6 6 6

Wielkości od – do 125 – 
205

100 – 
230

125 – 
205

125 – 
205

100 – 
205

125 – 
205 205 150 – 

205
137 – 
205

137 – 
205

125 – 
205

125 – 
205

125 – 
205

Wymiary systemu

Właściwości systemu

Wymiary i właściwości systemu: tabele porównawcze

Oznaczenie FMR 
20°

FMR 
45°

FMR 
90°

FME 
20°

FME 
45°

FME 
90°

FMS 
45°

FMR 
Q

FMR 
HC

FME 
HC

FMB 
20°

FMB 
45°

FMB 
90°

Możliwość zinte-
growania z ochroną 
przed insektami

• • – • • • – – • • • • •

Możliwość zinte-
growania z zabez-
pieczeniem przed 
podniesieniem

• • • • • • • • • • • • •

Zabezpieczenie 
utrudniające 
włamanie (RC)***

– – – LZ LZ LZ RC 3 – – LZ – – –

Wersja formowana 
rolkowo • • • – – – – • • – łączo-

na
łączo-

na
łączo-

na

Wersja wytłaczana – – – • • • • – – • łączo-
na

łączo-
na

łączo-
na

****  SL, profil rolety spełnia wymagania wytycznych technicznych TR 111 Niemieckiego Związku Producentów Rolet i Ochrony 

Przeciwsłonecznej BVRS
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Szyny prowadzące
Bezpieczne rozwiązania do wszystkich sytuacji montażowych

Firma heroal oferuje bogaty wybór prowadnic umożliwiających 
dobranie idealnych rozwiązań do każdej opcji montażu. 
Niezwykle wytrzymałe tłoczone szyny wykonane z wysokiej 
jakości aluminium wyposażone są w wwalcowane wkładki 
i zapewniają stabilność ustawienia pancerza.
 
Prowadnice dostępne są w bogatej palecie kolorów. 

Oszczędność energii
» Prowadnice zapobiegają powstawaniu mostków cieplnych 

pomiędzy pancerzem rolety i ramą okienną, a tym samym 
chronią przed utratą ciepła 

Bezpieczeństwo
» Wytrzymałe wytłaczane prowadnice aluminiowe
» Bezpieczne przesuwanie pancerza rolet dzięki 

wwalcowanym wkładkom ze zmiękczonego, utwardzonego 
PCV lub wkładkom szczotkowym

» Stabilne ustawienie pancerza

Izolacja akustyczna
» Ciche przesuwanie pancerza rolet

Wzornictwo
» Elastyczne możliwości projektowania dzięki szerokiemu 

wyborowi typów
» Warianty wykonania dla zintegrowanej ochrony przed 

insektami
» Powierzchnia z wysokiej jakości powłoką proszkową hwr
» Szeroki wybór kolorów
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Listwy wykończeniowe
Wyjątkowo odporne i zapewniające szczelne zamknięcie

Wykonane z wytłaczanego aluminium listwy krańcowe 
zapewniają wytrzymałe, szczelnie domykające i docieplające 
zamknięcie rolet. 

Listwy wykończeniowe dostępne są w szerokiej gamie kolorów. 
Wykończenie odbywa się przy zastosowaniu instalacji do pow-
lekania firmy heroal, przy zachowaniu najwyższych standar-
dów jakości w zakresie powlekania proszkowego hwr.

Oszczędność energii
» Listwy krańcowe umożliwiające szczelne domknięcie rolet 

zapewniają docieplenie i redukcję kosztów energii.

Bezpieczeństwo
» Wyjątkowo odporne, wytłaczane aluminiowe listwy krańcowe
» Funkcja ogranicznika gwarantuje płynne rozwijanie 

pancerza rolety
» Opcja zabezpieczenia: Możliwe wsunięcie płaskownika

Izolacja akustyczna
» Zoptymalizowane tłumienie hałasu: +10 dB

Wzornictwo
» Wiele wariantów wyglądu: ukryty ogranicznik, zatyczka 

zatrzymująca lub ogranicznik z krańcową listwą kątową
» Powierzchnia z wysokiej jakości powłoką proszkową hwr
» Szeroki wybór kolorów
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Powierzchnie heroal

Nasze usługi są zawsze 
nastawione na zaspokajanie 
potrzeb klientów

Wykończenie powierzchni stanowi integralny element kompo-
nentów systemowych heroal. W tym zakresie heroal oferuje 
optymalnie dostosowane systemy do okien, drzwi, fasad, rolet, 
bram rolowanych i ochrony przeciwsłonecznej.
Do malowania proszkowego hwr heroal stosuje własne naj-
wyższej jakości systemy powłokowe. Wyróżnienie heroal jako 
oficjalnego wykonawcy powłok GDB Premium oraz znak jako-
ści Qualicoat dowodzą najwyższej jakości. Oprócz lakierowania 
proszkowego heroal oferuje swoim klientom powłoki eloksalo-
wane i laminowane. Specjalnie do rolet stosuje się powłokę 
z 2 warstwami lakieru. heroal dostarcza wszystkie produkty 
bezpośrednio z zakładu, gwarantując swoim partnerom naj-
krótsze terminy dostaw.

Oprócz szerokiej oferty systemów z perfekcyjnie dobranymi do 
nich produktami heroal oferuje także wyjątkowy i efektywny 
serwis branżowy, którego zadaniem jest konsekwentne speł-
nianie wymagań i życzeń klientów. Podstawę usług świadczo-
nych przez firmę heroal stanowią kompetentni pracownicy, 
a także własna energooszczędna produkcja „made in 
 Germany”. Unikalny udział własny w produkcji i niezawodność 
procesów gwarantuje wykonawcom, architektom i inwestorom 
optymalną jakość produktów, która jest kluczowa dla zrówno-
ważonego, ekonomicznego i zwiększającego wartość budow-
nictwa. Do jakości oferowanych usług przyczynia się także 
nowe centrum logistyczne heroal o powierzchni wynoszącej 
40000 m² oraz własna flota samochodów ciężarowych. Ofertę 
usług heroal uzupełnia centrum badań, z którego korzyści 
czerpią również klienci, wraz z certyfikowanym przez instytut 
ift Rosenheim stanowiskiem kontrolnym do badań oddziaływa-
nia powietrza, wody i wiatru na rolety, bramy rolowane, 
ochrony przeciwsłonecznej, okna, drzwi i fasady oraz serwis 
zajmujący się gięciem profili i krawędziowaniem, który firma 
heroal jako jedyna w branży udostępnia swoim klientom.
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Miejsce na notatki



 
rolety | bramy rolowane | ochrona przeciwsłoneczna | okna | drzwi | fasady | serwis

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Niemcy)
tel. +49 5246 507-0 | faks +49 5246 507-222 
www.heroal.com N
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Marka heroal jest symbolem rozwiązań systemowych, 
łączących praktyczne innowacje, wiodące w branży usługi 
oraz wysokiej jakości design, co umożliwia zastosowanie 
jej produktów we wszystkich budynkach uwzględniających 
zasadę kompleksowego zrównoważonego rozwoju.

Innowacja, usługi, estetyka, 
zrównoważony rozwój

Jako jeden z wiodących dostawców systemów z aluminium 
firma heroal projektuje i wytwarza perfekcyjnie dopaso-
wane do siebie systemy okien, drzwi, fasad, rolet i bram 
rolowanych, a także ochrony przeciwsłonecznej. Naszą
ofertę uzupełniają okiennice składane i przesuwne,
ochrona przed insektami, dachy tarasowe i wiaty gara-
żowe. Dzięki minimalnemu zużyciu energii w procesie 
produkcji oraz maksymalnej oszczędności energii
podczas użytkowania rozwiązania systemowe
heroal w decydującym stopniu przyczyniają się do 
popularyzacji budownictwa opartego na idei
zrównoważonego rozwoju, zapewniając najwyższą 
ekonomiczność montażu systemów oraz
podniesienie wartości budynku.

heroal – dostawca systemów 
aluminiowych

Systemy okienne i drzwiowe

Window and door systems

System
y ochrony przeciwsłonecznej

Sun protection system
s

Systemy fasadowe
Facade systems
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