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Tisková zpráva: Jednoduše. Lépe. – heroal s jasným poselstvím na veletrh R+T 2015 

 

heroal  

Jednoduše. Lépe. 

 

Stuttgart/Verl, únor 2015. Krátce a výstižně – Výrobce hliníkových systémů heroal se 

od 24. do 28. února 2015 představí na předním mezinárodním veletrhu rolet, vrat a 

protisluneční ochrany s jasným poselstvím „Jednoduše. Lépe.“ 

 

Jednoduše: omezení složitosti 

Jako firma s vedoucím postavením na trhu v oblasti technických řešení modulárních 

hliníkových systémů pro opláštění budov sází heroal na řešení, která zákazníkům poskytují 

maximální efektivitu. Složité systémy se proto maximálně zjednodušují. Navíc existuje 

systémová slučitelnost jednotlivých systémů opláštění budov. Jednotlivé systémy tak mohou 

být vybrány a navrženy individuálně pro každou stavební situaci. 

 

Lépe: stanovení standardů kvality 

Druhým aspektem je maximální kvalita, „made in Germany“. Je výsledkem 

dlouholeté spolupráce s předními dodavateli a mimořádné hloubky výrobního sortimentu. 

Této hloubky heroal dosahuje i díky využití strojů, které firma sama vyvinula. Jako přední 

dodavatel technologií klade heroal velký důraz na nejvyšší standardy. Patří k nim i barevné 

řešení systémů díky vynikajícím technologiím povrchových úprav. Práškové lakování hwr 

heroal splňuje nejvyšší požadavky třídy 2 Qualicoat a vysoké kvality GSB – v souladu se 

všemi požadavky na ochranu životního prostředí. Dvouvrstvý hustý lak je u stavebních prvků 

z válcovaných profilů základním předpokladem nejvyšších nároků na oděr, odolnost proti 

povětrnostním vlivům a stabilitu barevných tónů. Rychlé dodací lhůty s krátkými reakčními 

časy zajišťuje vysoce moderní logistické centrum s plně automatickými vysokoregálovými 

sklady a vlastní nákladní vozový park. 

 

„Jednoduše. Lépe.“ – pro všechny požadavky 

Z těchto předností plyne vše, čím je firma heroal: Modulární řešení opláštění budov jsou 

„jednoduchá a lepší“ – to je poselství sloganu. Splňují veškeré požadavky stavebních firem a 

investorů a jsou neustále optimalizována. A rovněž výrobní procesy jsou vždy efektivnější a 

zároveň energeticky úspornější – díky vlastním udržitelným a inteligentním technologiím. 

„Navíc zákazníkům nabízíme veškeré přednosti rodinného podniku,“ dodává jednatel firmy 



 

pan Kaiser, „jsou to krátké rozhodovací cesty, vysoká individuální odpovědnost a 

spolehlivost ruku v ruce s neutuchající připraveností stanovovat nová měřítka.“ 
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heroal – výrobce hliníkových systémů 
Jako přední výrobce hliníkových systémů vyvíjí a vyrábí společnost heroal optimálně sladěné systémy 
pro okna, dveře, fasády, rolety, rolovací vrata a protisluneční ochranu, doplněné o skládací a 
svinovací okenice, ochranu proti hmyzu a rovněž střechy teras a přístřešky pro auta. Díky minimální 
energetické náročnosti při výrobě a maximální úspoře energie při používání systémů přispívají 
systémová řešení společnosti heroal zásadním způsobem k trvale udržitelnému přístupu ve 
stavebnictví – to vše navíc v kombinaci s maximální hospodárností při zpracování systémů a nárůstem 
hodnoty budov. 
 
Inovace, servis, design, trvalá udržitelnost 
Značka heroal je synonymem systémových řešení, praktických inovací, špičkových servisních služeb 
a kvalitního designu snadno kombinovatelného s jakýmkoliv typem architektury. To vše je zarámováno 
zodpovědným přístupem k trvalé udržitelnosti. 
 
Více než 800 zaměstnanců všech oddělení společnosti pracuje průběžně na neustálém 
zdokonalování systémů a optimalizaci služeb a kvality systémů heroal. 
 
Značka heroal je zárukou prémiové kvality Made in Germany s certifikací ISO EN 9001. Výrobky a 
systémy heroal se vyrábějí výlučně v německých výrobních závodech společnosti heroal: v sídle firmy 
ve Verlu a v Hövelhofu. 
 
 
Další informace naleznete na: www.heroal.com 

 
 
Kontakt pro sdělovací prostředky: 
 
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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