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Gewoon beter 

 

Stuttgart / Verl, februari 2015 – Kort en krachtig: heroal, aanbieder van complete 

aluminium systemen, presenteert zichzelf van 24 t/m 28 februari 2015 op de 

vooraanstaande beurs voor rolluiken, roldeuren en zonwering in Stuttgart met de 

duidelijke boodschap “Gewoon beter”. 

 

Gewoon: complexiteit verminderen 

Als technisch marktleider op het gebied van aluminium systemen voor de gebouwschil zet 

heroal in op engineering die voor maximale efficiëntie voor de klant zorgt. Complexe 

systemen worden daarom zoveel mogelijk vereenvoudigd. Bovendien wordt er 

systeemcompatibiliteit tussen de verschillende systemen van de gebouwschil gegarandeerd. 

De afzonderlijke systemen kunnen dus voor elke bouwkundige situatie individueel worden 

geselecteerd en vormgegeven. 

 

Beter: kwaliteitsnormen zetten 

Het tweede aspect is de beste kwaliteit, “made in Germany”. Dit is het resultaat van 

een jarenlange samenwerking met vooraanstaande toeleveranciers en een hoge mate van 

eigen productie. heroal bereikt dit ook door het gebruik van zelf ontwikkelde machines. Als 

technologieleider hecht heroal veel waarde aan de hoogste normen. Zo wordt er bij de 

kleurstelling van de systemen gebruikgemaakt van met prijzen bekroonde 

coatingtechnologieën. De hwr-poedercoating van heroal voldoet aan de eisen van klasse 2 

van Qualicoat en de masterkwaliteit van GSB – waarbij aan alle milieu-eisen wordt voldaan. 

De tweelaagse diklak bij gerolvormde bouwelementen is het uitgangspunt voor de hoogste 

normen op het gebied van slijtage, weerbestendigheid en kleurvastheid. Voor een snelle 

levering met korte reactietijden zorgen het ultramoderne logistieke centrum met 

volautomatische hoge stellingen en het eigen vrachtwagenpark. 

 

“Gewoon beter” – voor alle eisen 

Uit deze voordelen ontstaat waar het heroal om gaat. De modulaire oplossingen voor de 

gebouwschil zijn “gewoon beter” – dat is de boodschap. Ze voldoen aan de eisen van alle 

opdrachtgevers en investeerders en worden voortdurend geoptimaliseerd. En ook de 

productieprocessen worden voortdurend efficiënter en tegelijkertijd energievriendelijker – 



 

dankzij de zelf ontwikkelde robuuste en intelligente technologieën. “Bovendien bieden we 

onze klanten alle voordelen van een door een familie geleide onderneming”, aldus directeur 

Kaiser. “Dat wil zeggen: korte beslissingstrajecten, een grote individuele 

verantwoordelijkheid, gepaard met de onvermoeibare bereidheid om nieuwe maatstaven te 

zetten.” 
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heroal – de aanbieder van complete aluminium systemen 
Als een van de toonaangevende aanbieders van complete aluminium systemen ontwikkelt en 
produceert heroal niet alleen op elkaar afgestemde systemen voor ramen, deuren, vliesgevels, 
rolluiken, rolpoorten 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 
bij de 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. 
 
Meer dan 800 medewerkers in alle divisies van het bedrijf werken continu aan de doorontwikkeling 
van de systemen en aan het optimaliseren van de kwaliteit van de service en diensten van heroal. 
 
Het merk heroal staat voor hoogwaardige kwaliteit made in Germany – gecertificeerd conform ISO EN 
9001. Producten en systemen van heroal worden uitsluitend op Duitse heroal-productielocaties 
geproduceerd, namelijk op de hoofdlocatie in Verl en de locatie in Hövelhof. 
 
Meer informatie vindt u op: www.heroal.com 
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