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Modernste techniek, efficiënte productie en hoogste kwaliteit
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Profielbuigen en 
plaatbewerking

Eersteklas materialen, technisch op elkaar afge-
stemde oplossingen tot in het kleinste detail en een 
grote diversiteit aan ontwerpmogelijkheden kenmer-
ken de efficiënte systeemtechniek van heroal. Dat zijn 
overtuigende voordelen. Al decennia lang is heroal 
met innovatieve oplossingen van aluminium en alumi-
niumcomposietmaterialen voor de gebouwschil een 
betrouwbare partner voor architecten, opdrachtgevers 
en verwerkers. 

Planners waarderen de diversiteit aan ontwerpmo-
gelijkheden, opdrachtgevers kunnen hun individuele 
wensen realiseren met een betrouwbaar systeem en 
onze partners profiteren van de economische en effi-
ciënte heroal systeemoplossingen. 

Exclusief voor de branche biedt heroal naast de sys-
temen voor rolluiken, zonwering, roldeuren, ramen, 
deuren en vliesgevels ook een eigen profielbuig- en 
plaatbewerkingsservice met de modernste techniek. 
Zo hebben heroal-verwerkers het bijzondere voordeel 
dat zij snel en in de beste kwaliteit kunnen reageren 
op aanvullende constructieve en vormgevende wen-
sen van architecten en opdrachtgevers heroal – met 
een grote keuze aan gecoate oppervlakken.

Overtuig uzelf van de heroal-service "Profielbuigen 
en plaatbewerking".
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Eén systeem – vele mogelijkheden

Als toonaangevend aluminium-systeemhuis voor rolluiken, zon-
wering, roldeuren, ramen, deuren en vliesgevels verbindt heroal 
innovatieve kwaliteitssystemen met een voor de branche exclu-
sieve service: Hiertoe behoort ook de eigen profielbuig- en afkant-
service met de modernste techniek. Dit is een groot voordeel voor 
de heroal-partners, want zij kunnen snel en in de beste kwaliteit 
reageren op aanvullende constructieve en vormgevende wensen 
van planners, architecten en opdrachtgevers – en dat met de 
hoogwaardige heroal coatingtechnologie. Volgens individuele 

Profielbuigen, afkanten en laserbewerking

specificaties voert het ervaren heroal-team complexe vervor-
mingstaken uit, zoals ronde, steek-, korfbogen- of ronde elemen-
ten, evenals precies passende, reproduceerbare afkantingen en 
lasersnedes in de hoogste kwaliteit en in de kortst mogelijke tijd. 
Bovendien worden speciale vormen, indien gewenst, ook als bou-
welementen geprefabriceerd. Een extra service, die voor 
heroal-verwerkers een bijzonder betrouwbare en snelle verdere 
verwerking mogelijk maakt.

» vormelementen van heroal raam- en deurprofielen voor het 
binnen- en buitenbereik evenals heroal vliesgevelconstructies 
worden volgens de eisen van de klant gemaakt

» heroal realiseert zelfs moeilijke en complexe klanteisen met 
zijn buigdeskundigheid: door de modernste productieprocessen 
garandeert heroal de gebruikelijke hoge systeemveiligheid en 
de hoogste kwaliteit

» speciale vormen worden, indien gewenst, als bouwelementen 
geprefabriceerd 

» basis van een hoogwaardig vormelement is de perfecte krom-
ming – heroal maakt en gebruikt eigen buigwalsen en gereed-
schap, om het optimale buigresultaat van de profieldoorsneden 
te bereiken en te waarborgen

» als basis voor de productie dienen mallen of CAD-tekeningen

» heroal vormelementen worden volledig gelast, verbindingsna-
den zijn hierdoor alleen onopvallend waar te nemen

» de glaslatten worden precies passend ingesneden en optimaal 
voorbereid

» compleet geprefabriceerde boogvormen of elementen incl. 
profielbewerkingen (waterafvoer, freesbewerking voor vergren-
delingen, scharnieren enz.) voor klantspecifieke eindmontage 
worden geleverd door het eigen wagenpark van heroal

» het gewenste kleurontwerp wordt na het buigproces in 
hoogwaardige heroal hwr-poedercoating op onze eigen coa-
tingsystemen aangebracht en bovendien is er een keuze uit 
geëloxeerde oppervlakken in heroal hwr-kwaliteit

Door de inhouse en voor de branche exclusieve buigtechnologie 
kunnen heroal systemen optimaal op de wensen van de architect, 
planner en eindklant worden afgestemd.

Van opdracht tot levering

Keuze  in de 
artikel- prijslijst 
 "heroal profielbuigen 
en plaatbewerking"

Invullen van het 
bestelformulier en 
controle van de 
gegevens door heroal

Individueel  technisch 
advies door heroal met 
speciale oplossingen

Levering  binnen 
maximaal 4 weken
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heroal buigtechnologie
Flexibel, effectief en individueel

Voor alle soorten openingen - zowel in nieuwbouw als bestaande 
bouw – kan de heroal buigtechnologie worden gebruikt. 
De heroal raam- en deursystemen kunnen als één- of tweedelig 

element met zijlicht en bovenlichten als ronde, steek- of korf-
boog worden uitgevoerd. Bekijk hier een overzicht van de reali-
seerbare varianten:

heroal buigtechnologie
Onbeperkte architectonische ontplooiingsmogelijkheden

Door het buigen van heroal systemen kunnen veelsoortige 
ontwerpen worden uitgevoerd. Zowel in de gebouwschil als ook 
in de binnenruimten kunnen architectonisch highlights geplaatst 
worden – zelfs het heroal brandbeveiligingssysteem kan in een 
vorm worden gebracht.

De volledige systeemcompatibiliteit komt ook tot uiting in het 
heroal insectenbeschermingssysteem - ook dit kan aan de 
ontworpen elementen worden aangepast. 

heroal systeemportfolio van buigbare series Boogvormen Boogrichting Elementvorming

Ronde 
boog

Korfboog Steek-
boog

Cirkel-
rond

verticaal 
gebogen

hori-
zontaal 
gebogen

ééndelig tweedelig

heroal deursystemen heroal D 92 UD • • • – • – • •

heroal D 72 • • • – • – • •

heroal D 72 RL • • • – • – • •

heroal D 72 CL • • • – • – • •

heroal D 65 • • • – • – • •

heroal raamsystemen heroal W 72 • • • • • – • •

heroal W 72 RL • • • • • – • •

heroal W 72 CL • • • • • – • •

heroal W 72 CW • • • • • – • •

heroal W 65 • • • • • – • •

heroal vliesgevelsysteem heroal C 50 • • • – • • – –

heroal brandbeveiligingssysteem heroal D 82 FP • • • – • – • •

heroal profielsystemen 
ongeïsoleerd

heroal D 65 C • • • – • – • •

heroal D 50 C • • • – • – • •

heroal W 50 C • • • • • – • •

heroal insectenbeschermings-
systemen • • • • • – • –
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heroal afkantingen

heroal laserbewerking

Snel, betrouwbaar en effectief

Precieze plaatbewerking

» heroal biedt uitgebreide en individuele plaatbewerking en -fa-
bricage, incl. de hoogwaardige heroal hwr-poedercoating aan

» alle elementen worden economisch en snel uitgevoerd en zijn 
reproduceerbaar

» bekledingsoplossingen zijn als U-, Z-,hoek en hoekprofiel, cas-
setteplaten enz. volgens specificatie van de klant mogelijk

Varianten afkantingen

» voor individuele plaatbewerking en -vervaardiging biedt heroal 
complexe, precieze en maatnauwkeurige laserbewerkingen, 
ook voor individuele paneel-plaatbewerking van huisdeurpa-
nelen

» na de bewerking worden de metalen platen in hoogwaardige 
heroal hwr-poedercoating veredeld

» materiaaldikte voor afgevlakte metalen platen minstens 2 mm
» metalen platen tot een maximale grootte van 1.250 mm x 6.000 

mm of 1.500 mm x 3.000 mm en een minimale grootte van 12 
mm x 12 mm kunnen worden afgekant

» minimale hoek voor hoekkanten: 30° resp. 150°
» randbewerking ook met uitsparingen voor bijvoorbeeld lichtuit-

snedes/-doorgangen en belettering

» belettering, logo's en uitsparingen kunnen voor architectonisch 
geperfectioneerde oplossingen van architecten, planners en 
opdrachtgevers individueel worden geplaatst

» materiaaldikte voor afgevlakte metalen platen 2 mm of 3 mm
» metalen platen tot een maximale grootte van 1.500 mm x 3.000 

mm kunnen worden gelaserd

Hoekkanten kapband
1 hoekkant

Hoekkanten kapband
4 hoekkanten

Hoekkanten kapband
5 hoekkanten

Kapband vlak

Minimale hoeken van de hoekkanten en maximale afmetingen vindt u in het 
systeemoverzicht. 

Hoekkanten kapband
2 hoekkanten

Hoekkanten kapband
3 hoekkanten
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Complete ondersteuning. Compleet gelukkig.
Succes is er als de raderen in elkaar grijpen en zo voor een soepele wisselwerking zorgen.
Daarom hebben we ons serviceaanbod zo ingericht dat u in elk aspect van uw werk optimaal wordt 
ondersteund. Van marketing via planning en vervaardiging tot de toepassing, onze allround service 
begeleidt u door de hele procesketen.

01  Marketing en verkoop

> Print-producten 
> Reclamemateriaal
> Genereren van leads
> Website modulair systeem
> Huisdeurconfigurator
> E-mail marketing
> Evenementen
> Tentoonstellingsconcepten
> Personeel-marketing

02  Planning en aanbod

> Planningstools
> BIM-/CAD-gegevens
>  Online configuratie en bestelling
> Elektronische bestelling (EDI)
>  LogiKal en PICOS Support
>  Projectconsultancy
>  Uitwerking voor objecten
>  Digitale productinformatie

en testcertificaten

04  Vervaardiging

> Vervaardiging profielverbindingen
>  Oppervlaktecoating
>  Profielbuigen en plaatbewerking
>  Gedocumenteerde

kwaliteit/kwaliteitsstraat
> Snij-service
>  Geprefabriceerde modules

en kant-en-klare elementen
> Machines en gereedschap
>  Machine- en gereedschapsreparatieservice

05  Toepassing

> heroal Smart Living
> Projectreferenties
> Referentieshootings
>  Digitale

onderhoudshandleidingen
> Support Hotline
> Toepassingstechnici

03  Logistiek

> Kortste levertijden
>  Maximale naleving van

leveringstermijnen
> Levering volgens opdracht
> Persoonlijk contact met de chauffeur
>  Objectgerelateerde

verpakkingsconcepten
> Beschermfolie op profielen 
> Terugname van verpakkingsmateriaal

06  Support en service

> heroal Communicator
> heroal Academy
>  Technisch advies

De heroal all-round-service
Ondersteuning gedurende de gehele procesketen
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heroal – het
aluminium-systeemhuis
Als een van de toonaangevende aluminium systeem-
huizen ontwikkelt en produceert heroal optimaal 
afgestemde systemen voor ramen, deuren, vliesge-
vels, rolluiken, roldeuren en zonwering, aangevuld 
met vouw- en schuifluiken, horren alsmede terras-
overkappingen en carports. Door het minimaliseren 
van het energieverbruik tijdens de productie en het 
maximaliseren van de energiebesparing tijdens het 
gebruik, leveren heroal systeemoplossingen een 
doorslaggevende bijdrage aan het mogelijk maken 
van duurzaam bouwen - in combinatie met een maxi-
male rendabiliteit in de verwerking van de systemen 
en de toegevoegde waarde van de gebouwen.

Innovatie, service,
design, duurzaamheid
Het merk heroal staat voor systeemoplossingen die 
praktijkgerichte innovaties, toonaangevende service 
en hoogwaardig design combineren en die kunnen 
worden geïntegreerd in elke architectuur met uitge-
breide duurzaamheid.

Rolluiken | Zonwering | Roldeuren | Ramen | Deuren | Viesgevels | 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.nl




