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heroal veiligheidsrol-
luiksystemen

Materiaal van topklasse, technische perfectie  
tot in de details en een grote verscheidenheid aan 
uitvoeringsmogelijkheden zijn kenmerkend voor de 
efficiënte systeemtechniek van heroal. Dat zijn 
voordelen die overtuigen. Sinds decennia is heroal 
met innovatieve oplossingen van aluminium en 
aluminiumcomposietmaterialen voor de bouwschil de 
betrouwbare partner voor architecten, bouwmeesters 
en installateurs.

Ontwerpers waarderen de talrijke vormgevingsmoge-
lijkheden, bouwmeesters kunnen hun individuele wen-
sen met een betrouwbaar systeem realiseren en onze 
partners profiteren van de economische en efficiënte 
heroal systeemoplossingen.

De hoogwaardige heroal veiligheidssystemen heroal 
safe light en heroal safe verbinden verhoogde 
inbraakremming door veiligheidsrolluiken met 
beproefde extra componenten. In combinatie 
met geïsoleerde heroal ramen voldoen de heroal 
veiligheidsrolluiken aan alle criteria voor duurzaam 
en energetisch efficiënt bouwen.



heroal veiligheidsrolluiksysteem | 3

heroal RS 37 SL
Uiterst stabiel en inbraakremmend

Pagina 4

heroal RS 37 RC 2
Veiligheidsrolluiklamel met extreme 
buigvastheid en stabiliteit

Pagina 6

heroal RS 37 RC 3 Pagina 7

Roestvrijstalen lamel met extreem
weerstandsvermogen

heroal RS 53 RC 2 Pagina 8

Uiterst stabiel en veilig

heroal RS 53 RC 3 Pagina 9

Roestvrijstalen lamel met extreem
weerstandsvermogen

Eindlijsten en  
geleidingsrails

Pagina 12

heroal safe light Pagina 10

Nieuwe standaard voor inbraakremming

heroal service Pagina 15

heroal safe Pagina 11

Systemen met hoogste inbraakremming

Systeemafmetingen en
systeemeigenschappen

Pagina 14



4 | heroal veiligheidsrolluiksysteem

heroal RS 37 SL
Uiterst stabiel en inbraakremmend

De buitengewone hardheid van het materiaal en het 
middeldichte schuimmengsel maken de heroal RS 37 SL tot 
een ongeëvenaarde, uiterst stabiel rolluiklamel. Hij voldoet 
aan de eisen van windweerstandsklasse 4 bij elementbreedten 
tot 3.000 mm en ook aan de BVRS-richtlijn TR 111 op het 
gebied van inbraakwering.

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
»  dekbreedte: 37 mm
»  max. breedte/hoogte: 4.000 mm / 4.000 mm
»  max. oppervlak: 9,0 m2

»  compleet pantsergewicht: 5,9 kg / m2

»  windweerstandsklasse 5 bij elementbreedten tot 2.600 mm
»  inbraakremming volgens BVRS-richtlijn TR 111
»  geoptimaliseerde geluidsisolatie: +10 dB
»  zeer stabiel door hoge wandsterkte  

en middeldicht isolatieschuim
»  hagelstormklasse 5
»  mogelijke verbetering van de totale U-waarde met maximaal 

42 procent

Vormgevingsmogelijkheden en design
»  zeer weerbestendige oppervlakteafwerking  

met 2-laags-deklak
»  ruime kleurkeuze

37

9

heroal RS 37 SL 
Schaal 1:1
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heroal RS 37 RC 2 
Schaal 1:1

heroal RS 37 RC 2
Veiligheidsrolluiklamel met inbraakremming RC 2

Het zeer dichte isolatieschuim geeft de filigrane lamel 
heroal RS 37 RC 2 bij een gewicht van 8,0 kg / m2 zijn 
extreme buigvastheid en stabiliteit. Met een dekbreedte 
van 37 mm en een nominale dikte van 9,5 mm is de lamel 
tot weerstandsklasse RC 2 conform DIN 1627 getest en 
goedgekeurd. Daarnaast is de heroal RS 37 RC 2 ingedeeld 
in hagelstormklasse 7. 

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
»  dekbreedte: 37 mm
»  max. breedte/hoogte: 4.200 mm / 4.000 mm
»  max. oppervlak: 10,5 m2

»  compleet pantsergewicht: 8,0 kg / m2

»  windweerstandsklasse 5 bij elementbreedten tot 2.600 mm
»  inbraakremming: RC 2
»  geoptimaliseerde geluidsisolatie: +10 dB 
»  bijzonder stabiel door hoge wandsterkte  

en zeer dicht isolatieschuim
»  hagelstormklasse 7
»  mogelijke verbetering van de totale U-waarde met maximaal 

41 procent

Vormgevingsmogelijkheden en design
»  zeer weerbestendige oppervlakteafwerking  

met 2-laags-deklak

37

9,5
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heroal RS 37 RC 3 
Schaal 1:1

De van een roestvrijstalen legering gemaakte, rolgevormde 
rolluiklamel heroal RS 37 RC 3 is uiterst stabiel en belastbaar. 
Gevuld met een duurzaam bestendig zeer dicht isolatieschuim 
bereiken heroal systemen met roestvrijstalen rolluiklamellen 
de weerstandsklasse RC 3 en zijn conform DIN 1627 getest en 
goedgekeurd. De heroal RS 37 RC 3 voldoet aan de eisen van 
de maximale hagelstormweerstand van de klasse 7, waarbij 
optisch en mechanisch geen enkele schade optreedt.

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
»  dekbreedte: 37 mm
»  max. breedte/hoogte: 5.000 mm / 4.000 mm
»  max. oppervlak: 12,0 m2

»  compleet pantsergewicht: 14,0 kg / m2

»  windweerstandsklasse 6 bij elementbreedten tot 3.000 mm
»  verhoogde inbraakremming: RC 3
»  geoptimaliseerde geluidsisolatie: +10 dB
»  buitengewone stabiliteit door roestvrij staal met een 

bijzonder hoge wandsterkte en zeer dicht isolatieschuim
»  hagelstormklasse 7
»  mogelijke verbetering van de totale U-waarde met maximaal 

56 procent

Vormgevingsmogelijkheden en design
»  hoogwaardig roestvrijstalen uiterlijk

heroal RS 37 RC 3
Roestvrijstalen lamel met extreem weerstandsvermogen

37

9,5
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heroal RS 53 RC 2 
Schaal 1:1

heroal RS 53 RC 2 
Uiterst stabiel en veilig door de nominale dikte van 14 mm

De extreem buigvaste Standard Safe-lamellen met een 
nominale dikte van 14 mm en een hoogdicht isolatieschuim 
zijn ontwikkeld voor de bouw van veiligheidsrolluiken volgens 
DIN 1627 tot de weerstandsklasse RC 2. 
 
De heroal RS 53 RC 2 bereikt uitstekende windbelastings-
waarden tot windweerstandsklasse 6 bij elementbreedten tot 
3.200 mm. Daarnaast is de heroal RS 53 RC 2 ingedeeld in 
hagelstormklasse 7. 

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
»  dekbreedte: 51 mm
»  max. breedte/hoogte: 5.500 mm / 4.000 mm
»  max. oppervlak: 16,5 m2

»  compleet pantsergewicht: 10,5 kg / m2

»  windweerstandsklasse 6 bij elementbreedten tot 3.200 mm
»  inbraakremming: RC 2
»  geoptimaliseerde geluidsisolatie: +10 dB
»  extreem stabiel door hoge wandsterkte  

en zeer dicht isolatieschuim
»  hagelstormklasse 7
»  mogelijke verbetering van de totale U-waarde met maximaal 

42 procent

Vormgevingsmogelijkheden en design
»  zeer weerbestendige oppervlaktecoating met
  2-laagse diklak

51

14
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heroal RS 53 RC 3 
Schaal 1:1

heroal RS 53 RC 3 
Roestvrijstalen lamel met extreem weerstandsvermogen

De van een speciale roestvrijstalen legering rolgevormde 
en met een hoog belastbare zeer dichtisolatieschuim 
gevulde heroal RS 53 RC 3 voldoet aan de hoogste 
veiligheidseisen: windbelastingen van windweerstandsklasse 
6 bij elementbreedten tot 4.000 mm en verhoogde 
inbraakremming tot RC 3 volgens DIN 1627. 

De heroal RS 53 RC 3 voldoet aan de eisen van de maximale 
hagelstormweerstand van de klasse 7, waarbij optisch en 
mechanisch geen enkele schade optreedt.

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
»  dekbreedte: 51 mm
»  max. breedte/hoogte: 6.000 mm / 4.000 mm
»  max. oppervlak: 18,0 m2

»  compleet pantsergewicht: 18,0 kg / m2

»  windweerstandsklasse 6 bij elementbreedten tot 4.000 mm
»  verhoogde inbraakremming: RC 3
»  geoptimaliseerde geluidsisolatie: +10 dB
»  hagelstormklasse 7
»  maximale stabiliteit door roestvrij staal met de hoogste 

wandsterkte en zeer dicht isolatieschuim
» mogelijke verbetering van de totale U-waarde met maximaal 

56 procent

Vormgevingsmogelijkheden en design
»  hoogwaardig roestvrijstalen uiterlijk

51

14
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heroal safe light
Nieuwe standaard voor inbraakremming

heroal safe light bemoeilijkt het omhoogschuiven of het 
uitheffen van het pantser door de omhoogschuifbeveiliging 
„Click Stop“ en een bijzonder stevige, geëxtrudeerde 
geleidingsrail. Alle componenten van de veiligheidsrolluiken 
zijn van aluminium met extrasterke wanddikten.
Geëxtrudeerde hoekeindlijsten en luiksystemen verhogen de 
veiligheidsstandaard bovendien nog. Het innovatieve systeem 
sluit het gat tussen conventionele veiligheidsrolluiksystemen 
en gecertificeerde veiligheidsrolluiken van de klassen RC 2 en 
RC 3. Het is als eerste oplossing van een RSQ-zegel voorzien.

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
»  gecertificeerde inbraakremming met RSQ-zegel volgens 

BVRS-richtlijn TR 111
» hoge kaststabiliteit door wanden van hoogwaardige 

aluminiumlegeringen en de speciale verbindingstechniek 
van heroal

»  omhoogschuifbeveiliging Click-Stop integreerbaar
»  hagelstormklasse 7

Vormgevingsmogelijkheden en design
» geëxtrudeerde luiksystemen in het design 20°, 45°, 90° en HC
» Kastformaten: 100 tot 205 mm
»  talrijke inbouwmogelijkheden
»  ruime kleurkeuze
»  insectenwering integreerbaar
»  extreem weerbestendig oppervlak door hoogwaardige 

heroal hwr-poedercoating
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heroal safe
Systemen met de hoogste inbraakremming

In combinatie met de rolluiklamel heroal RS 37 in de 
uitvoeringen RC 2 of RC 3 zorgt het geëxtrudeerde 
luiksysteem heroal FMS 45° met wanddikten van meer 
dan 3 mm, paneelkappen van schokbestendig staal en 
bijzonder stabiele, geëxtrudeerde geleidingsrails voor een 
uiterst effectieve bescherming tegen inbraakpogingen. 
Via een omhoogschuifbeveiliging in meerdere delen van 
geëxtrudeerde profielen wordt het handmatig omhoogschuiven 
van het pantser bovendien bemoeilijkt - de verdekt liggend 
omhoogschuifbeveiliging blokkeert het afwikkelen in de 
paneelkast. Opdat deze bij op zijn beurt niet gemakkelijk 
geopend kan worden is ook de luikkast tegen manipulatieve 
ingrepen beschermd - een bout vergrendelt het kastsysteem 
zodat deze na de montage alleen nog met speciaal gereedschap 
kan worden geopend. Het systeem voldoet aan de uiterst hoge 
eisen aan veiligheidsrolluiken van de weerstandklassen RC 2 
en RC 3 volgens DIN EN 1627. In de combinatie van heroal safe 
RC 3 rolluiken met heroal W 72 / W 77 ramen kan zelfs een 
inbraakremming van de weerstandsklasse RC 4 bereikt worden. 
Dat is in onafhankelijke tests van het ift Rosenheim bevestigd.

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
» uitvoering met weerstandsklasse RC 2 of RC 3
» in combinatie met heroal W 72 / W 77 ramen is een bereiken 

van weerstandsklasse RC 4 mogelijk
»  buiten geplaatste voorbouwkast opdat geen  

warmtebrug in de vliesgevel
»  geen geluidsbrug in de binnenruimte
» hoogste kaststabiliteit door wanddiktes > 3 mm
»  veiligheidsvergrendeling
»  stalen zijkappen
»  omhoogschuifbeveiliging in meerdere delen
»  meer comfort voor wonen en werken
»  hagelstormklasse 7

Vormgevingsmogelijkheden en design
»  inbraakremmend, geëxtrudeerd luiksysteem  

van hoogwaardige aluminiumlegeringen
»  extreem weerbestendig oppervlak door  

hoogwaardige heroal hwr-poedercoating
»  ruime kleurkeuze
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Hoekeindlijsten van geëxtrudeerd aluminium

De aluminium hoekeindlijst verhoogt de  
veiligheidsstandaard van het systeem.

Robuuste geleidingsrails

heroal biedt een breed spectrum aan verschillende 
geleidingsrails. Daaruit komen verschillende 
vormgevingsvarianten voort.

Eindlijsten en geleidingsrails heroal safe light 

heroal safe 

Eindlijsten met geïntegreerde tuimelgrendel

Een extra omhoogschuifbeveiliging voegt de in de eindlijst 
geïntegreerde tuimelgrendel toe. Deze valt bij het 
neergelaten rolluikpantser in een inkeping in de 
geleidingsrail en zorgt voor extra vergrendeling.

heroal biedt met extra steunen en een speciale 
veiligheidsblokkering zowel verhoogde wanddiktes en 
extra kamers voor het inschuiven van versterkingseisen 
van speciale geleidingsrails voor hoge veiligheidseisen.

Versterkte geleidingsrails
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heroal veiligheidsrolluiklamellen

Sy
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af
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et
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benaming heroal RS 37 SL heroal RS 37 RC 2 heroal RS 37 RC 3 heroal RS 53 RC 2 heroal RS 53 RC 3

dekbreedte (mm) 37 37 37 51 51

nominale dikte (mm) 9,0 9,5 9,5 14,0 14,0

gewicht (kg / m2) 5,9 8,0 14,0 10,5 18,0

max. breedte (mm) 4.000 4.200 5.000 5.500 6.000

max. hoogte (mm) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

max. oppervlak (m2) 9,0 10,5 12,0 16,5 18,0

sy
st

ee
m

ei
ge

ns
ch

ap
pe

n

windweerstand* 4 4 6 6 6

oproldiameter** 170 175 175 205 205

inbraakremming (RC) SL RC 2 RC 3 RC 2 RC 3

bandmateriaal  
in roestvrijstalen uit-
voering

– – ∙ – ∙

middeldicht  
isolatieschuim ∙ – – – –

zeer dicht polyu-
rethaan isolatieschuim – ∙ ∙ ∙ ∙

*  bij 2.700 mm elementbreedte en een voering met 25 mm dompeldiepte 
**  bij 2.000 mm hoogte en een as uit de 60-serie
***   SL, de rolluiklamel voldoet aan de technische richtlijn TR 111 van de Duitse organisatie voor rolluiken en zonnewering BVRS  

RC 2 / RC 3, de rolluiklamel voldoet aan de DIN 1627

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen: vergelijkingstabellen

heroal luiksystemen

sy
st

ee
m

af
m

et
in

ge
n benaming heroal FME 20° heroal FME 45° heroal FME 90° heroal FME HC heroal FMS 45°

aantal  
luikstukken 3 3 4 3 3

aantal kastgroottes 6 7 6 5 1

afmetingen van - tot 125 – 205 100 – 205 125 – 205 137 – 205 205

sy
st

ee
m

ei
ge

ns
ch

ap
pe

n insectenwering 
integreerbaar • • • • - 

omhoogschuifbeveili-
ging integreerbaar • • • • •

inbraakremming 
(RC)*** SL SL SL SL RC 2 / RC 3

geëxtrudeerde 
uitvoering ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
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heroal oppervlakken
Onze service is altijd afgestemd 
op uw wensen

Oppervlakteveredeling is een integraal onderdeel van de heroal 
systeemcomponenten. Hierbij biedt heroal optimaal op elkaar 
afgestemde systemen voor de gebieden rolluiken, zonnewering, 
roldeuren, ramen, deuren en vliesgevels aan. Met de heroal 
hwr-poedercoating mikt men op kwaliteit uit de eigen coating-
installatie. De erkenning als officiële GSB-Premium-coater en 
het Qualicoat-label bewijzen dat heroal toonaangevend is op het 
gebied van kwaliteit! Naast de poedercoating biedt heroal zijn 
klanten geëloxeerde oppervlakken en foliedecors aan. Speciaal 
voor de rolluiken en rolpoorten wordt een 2-laags-diklak 
gebruikt. heroal levert zijn volledige productportfolio 
rechtstreeks af van de fabriek en garandeert daarmee de 
kortste leveringstermijnen aan zijn partners.

Naast zijn uitgebreide systeemportfolio met perfect op elkaar 
afgestemde producten biedt heroal ook de meest unieke en 
beste service van de branche - gebaseerd op een consequente 
focus op de eisen, wensen, behoeften van de klant. 
Uitgangspunt van de unieke heroal service is - naast de goed 
opgeleide medewerkers - de energie-efficiënte productie 
„made in Germany“ met een unieke productiediepte en 
proceszekerheid die de verwerkers, architecten en 
bouwmeesters een optimale productkwaliteit voor een 
duurzaam, economisch en in waarde stijgend bouwen 
garandeert. Daarvoor zorgt ook het heroal logistiek centrum 
met een oppervlak van ongeveer 40.000 m² en het eigen 
vrachtwagenpark. Het service-portfolio van heroal wordt 
aangevuld door het proefcentrum (inclusief de door het ift 
Rosenheim gecertificeerd proefstand voor lucht-, water en 
wind), dat ook door de klanten kan worden gebruikt - voor 
rolluiken, zonnewering, rolpoorten, ramen, deuren en 
vliesgevels en ook met een eigen, sterk presterende 
profielbuig- en afkantservice die heroal als enige 
systeemproducent aan zijn klanten in alle sectoren 
uit eigen productie aanbiedt.

GreenAwa
rd
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heroal – de aanbieder van
complete aluminium systemen

Als toonaangevende aanbieder van complete  
aluminium systemen ontwikkelt en produceert heroal  
niet alleen optimaal op elkaar afgestemde systemen  
voor ramen, deuren, vliesgevels, rolluiken, roldeuren  
en zonwering, maar ook voor klap- en schuifluiken,  
horren, terrasoverkappingen en carports. Door het  
minimale energieverbruik bij de productie en de  
maximale energiebesparing tijdens het gebruik leveren  
systeemoplossingen van heroal een belangrijke  
bijdrage aan het realiseren van duurzaam bouwen –  
in combinatie met maximaal rendement bij de  
montage van de systemen en een maximale  
waardestijging van de gebouwen.

Innovatie, service,  
design, duurzaamheid

Het merk heroal staat voor systeemoplossingen die  
op de praktijk gerichte innovaties, een in de branche  
toonaangevende service en een hoogwaardig, in elke  
architectuur integreerbaar design combineren met  
integrale duurzaamheid.

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

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany)
Tel +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222
www.heroal.com
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