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Portfolio informacji dla prasy – targi BAU 2015 

Informacja prasowa: Po prostu lepiej. – Jasne przesłanie firmy heroal na targach BAU 2015 

 

heroal  

Po prostu lepiej. 

 

Monachium/Verl, styczeń 2015 r. Producent systemów aluminiowych, firma heroal, 

od 19 do 24 stycznia 2015 roku prezentuje swoje wyroby na jednych z 

najważniejszych na świecie targach architektury, materiałów i systemów w 

Monachium. Hasło firmy jest krótkie i zwięzłe – „Po prostu lepiej”.    

 

„Naszym celem było przedstawienie zalet systemów w sposób jak najbardziej zapadający 

w pamięć. Tak powstało hasło reklamowe, które łączy dwa główne priorytety firmy heroal 

w chwytliwym sloganie” – wyjaśnia Konrad Kaiser, prezes firmy. 

 

Po prostu: redukcja złożoności 

Jako lider na rynku modułowych systemów aluminiowych do brył budynków firma heroal 

stawia na rozwiązania, które zapewniają klientom maksymalną wydajność. W tym celu 

upraszczamy złożone systemy w największym możliwym zakresie. Dzięki wysokiemu 

stopniowi przemysłowej obróbki wstępnej w zakładach firmy heroal klienci mogą tworzyć 

złożone elementy konstrukcyjne ze stosunkowo niewielkiej liczby elementów składowych. 

W ten sposób maleje nie tylko zapotrzebowanie na szkolenia w firmach partnerskich, ale 

również zmniejsza się nakład związany z narzędziami i maszynami do dalszej obróbki. 

 

Lepiej: wyznaczanie standardów jakości 

Drugim aspektem jest najwyższa jakość charakterystyczna dla niemieckich produktów. 

Jest ona rezultatem 

długoletniej współpracy z wiodącymi dostawcami oraz zaawansowanej obróbki w 

zakładzie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu opracowanych przez firmę heroal 

maszyn. Jako lider w zakresie technologii firma heroal kładzie duży nacisk na najwyższe 

standardy usług oferowanych m.in. inwestorom, architektom i planistom. Można tu 

wymienić na przykład nanoszenie kolorowych warstw na systemy przy zastosowaniu 

wielokrotnie nagradzanej technologii powlekania. Powlekanie proszkowe heroal hwr 
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spełnia wymagania klasy 2 wg standardu Qualicoat i odpowiada najwyższej jakości 

określonej przez stowarzyszenie GSB, a jednocześnie spełnienia wszystkie wymogi 

związane z ekologią. Specjaliści z firmy heroal oferują wykonawcom również usługę 

gięcia profili i krawędziowania we własnym zakładzie przy zastosowaniu 

najnowocześniejszej technologii, aby szybko i przy zachowaniu wysokiej jakości 

reagować na dodatkowe życzenia klienta. Szybkie dostawy i krótki czas reakcji są 

możliwe dzięki nowoczesnemu centrum logistycznemu z w pełni automatycznymi 

magazynami wysokoregałowymi oraz własnej flocie samochodów ciężarowych. 

 

„Po prostu lepiej” – pod każdym względem 

Te zalety decydują o charakterze firmy heroal: rozwiązania modułowe do brył budynków 

są „po prostu lepsze” – oto przesłanie kryjące się za tym hasłem reklamowym. Spełniają 

wymagania wykonawców i inwestorów i są stale optymalizowane. Również procesy 

produkcyjne są coraz bardziej wydajne i energooszczędne – dzięki opracowanym we 

własnym zakresie inteligentnym i zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju 

technologiom. „Ponadto funkcjonujemy jak firma rodzinna”, wyjaśnia prezes Konrad 

Kaiser, „dzięki czemu możemy zapewnić szybki proces podejmowania decyzji, wysoki 

stopień odpowiedzialności indywidualnej i niezawodności oraz ciągłe dążenie do 

wyznaczania nowych standardów”. 
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Ilustracje 
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heroal – rodzina systemów aluminiowych 
Jako jeden z wiodących producentów rodzin systemów aluminiowych heroal produkuje optymalnie 
dopasowane systemy rolet, bram, okien, drzwi i fasad. Dzięki minimalizacji zużycia energii podczas 
produkcji i maksymalnej oszczędności energii podczas użytkowania rozwiązania systemowe heroal 
znacząco przyczyniają się do zrównoważonego charakteru budownictwa – co wiąże się z 
największą oszczędnością podczas przygotowania systemów i zwiększeniem wartości budynków. 
 
Innowacja, serwis, wzornictwo, zrównoważony rozwój 
Marka heroal to synonim rozwiązań systemowych, praktycznych innowacji, serwisu dla całej 
branży oraz wysokiej jakości wzornictwa, które w każdym rodzaju architektury można połączyć ze 
zrównoważonym rozwojem. 
 
Ponad 800 pracowników we wszystkich działach firmy nieustannie pracuje nad dalszym rozwojem 
systemów i optymalizacją jakości obsługi i usług świadczonych przez heroal. 
 
Marka heroal to najwyższa jakość made in Germany – certyfikowana w systemie ISO EN 9001. 
Produkty i systemy heroal są wytwarzane wyłącznie w niemieckich placówkach produkcyjnych 
heroal – w siedzibie firmy w Verl oraz w Hövelhof. 
  
Więcej informacji pod adresem: www.heroal.com 

 
 
 
Kontakt dla prasy: 
 
heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co.KG 
Jennifer Kracht 
Österwieher Str. 80 
33415 Verl (Germany) 
Tel.:   +49 (0) 5246-507-402 
Fax:   +49 (0) 5246-507-355 
E-Mail: jennifer.kracht@heroal.de 
 presse@heroal.de 
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