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Složky pro novináře R+T 2015 

Tisková zpráva: Roletové systémy a systémy rolovacích vrat heroal 

 

Roletové systémy a systémy rolovacích vrat heroal 

Bezpečnost, kvalita a spolehlivost jsou nejdůležitější  

 

Stuttgart/Verl, únor 2015. Společnost heroal představí na veletrhu R+T 2015 kromě 

nové roletové tyče heroal RS 52 systém rolovacích vrat heroal RD 75, který byl 

přezkoušen ústavem TÜV, a zároveň úspěšně přezkoušen podle směrnice TTZ s 

ohledem na opatření bránící vloupání pro garážová vrata. Zárukou zvýšených 

opatření bránících vloupání je u tohoto systému speciální pojistka proti vyrolování 

a aretace. „Rostoucí počet vloupání zvyšuje potřebu bezpečného domova nebo 

průmyslové haly zabezpečené před krádežemi“, vysvětluje Konrad Kaiser, jednatel 

společnosti heroal. 

 

heroal RD 75 – přezkoušeno podle směrnice TTZ „Opatření bránící vloupání pro 

garážová vrata“ 

Při násilném otevírání vrat je často závěs zasouván nahoru nebo se vrata vytlačí pákou z 

vodicí lišty. Díky pojistce proti vyrolování a další aretaci kovové větrné spony u systému 

rolovacích vrat heroal RD 75 jsou tato vloupání obtížněji proveditelná. Dalším důsledkem 

kromě zvýšeného opatření bránícího vloupání je při světlé šířce 4 800 mm odolnost proti 

zatížení větrem třídy 4. Tato pojistka je podobná jako u rolovacích mříží heroal RG 90, 

které již disponují zvýšenou bezpečností.  

Pojistka proti vyrolování se rovněž používá u nouzové ruční kliky Komfort (NHK Komfort). 

 

Flexibilita a rozmanitost 

Nejrůznější způsoby montáže a individuální přání vyžadují velkou míru flexibility u 

rozměrů, barev a vybavení vrat – systémy rolovacích vrat heroal nabízejí nejvyšší kvalitu 

a možnost flexibilního přizpůsobení nejrůznějším způsobům montáže v komerční, 

průmyslové i soukromé oblasti.  

Systém rolovacích vrat heroal RD 75 se vyznačuje vysoce kvalitními materiály, vynikající 

technologií a velmi tichým chodem pancíře pro krátké doby otevírání a zavírání. 
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Společnost heroal dodává tento systém rolovacích vrat svým partnerům kompletně 

předmontovaný pro rychlou a časově úspornou instalaci na místě stavby.  

 

Nová roletová tyč s pohledovou šířkou 52 mm 

Stabilní roletová tyč heroal RS 52 s pohledovou šířkou 52 mm nabízí vysokou odolnost 

proti zatížení větrem. Díky hmotnosti 4,0 kg na metr čtvereční splňuje vynikající hodnoty 

odolnosti proti zatížení větrem a dosahuje třídy odolnosti proti zatížení větrem 4 pro šířky 

prvků až 2 700 mm. 

Nová geometrie tyče umožňuje zabudovat výšky prvků do 2 200 mm do systému 

schránek o výšce 180 mm.  

 

Udržitelnost a kvalitní technologie povrchové úpravy heroal 

Hliníkové systémy heroal s dlouhou životností a kvalitní zušlechťování povrchů jsou 

zárukou nejvyšší kvality, udržitelnosti a stálosti barev. Všechny roletové systémy a 

systémy rolovacích vrat heroal obsahují maximální možný podíl recyklovaných materiálů. 

Společnost heroal navíc zpracovává výhradně nejlepší slitiny hliníku s optimální šířkou 

pásu. Pro optimální odolnost proti povětrnostním vlivům jsou povrchově upraveny 

technologií dvouvrstvého hustého laku, který je odolný proti povětrnostním vlivům a oděru. 

Válcování probíhá vlastní výrobou na strojovém vybavení nejvyšší kvality.  

Extrudované systémy chrání dlouhodobě před korozí práškové lakování hwr heroal, které 

je vysoce odolné proti povětrnostním vlivům. Je k dispozici ve všech barvách RAL a v 

různých stupních lesku. Nabídku zušlechťování povrchů doplňuje fólie a eloxovaný hliník. 
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Obrazové materiály 

 

[Foto: heroal_RS_52]  

Foto: heroal 

Stabilní roletová tyč heroal RS 52 dosahuje třídy odolnosti proti zatížení větrem 4 při 
šířkách prvků do 2 700 mm. 

 

 

[Foto: heroal_RD_75]  

Foto: heroal 

Systém rolovacích vrat heroal RD 75 byl úspěšně přezkoušen podle směrnice TTZ 
„Opatření bránící vloupání pro garážová vrata". 
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[Foto: heroal_RD_75]  
Foto: heroal 

heroal RD 75 – přezkoušeno podle směrnice TTZ „Opatření bránící vloupání  
pro garážová vrata“ 
 
 
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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