
Systemy ochrony przeciwsłonecznej heroal
Innowacyjna ochrona prywatności oraz ochrona przed oślepiającym światłem 
słonecznym i upałem
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Zacienienie z blokadą 
przed oślepiającym 
światłem:
Systemy ochrony 
przeciwsłonecznej heroal

Najlepsze materiały, techniczna perfekcja w każdym 
szczególe i duża różnorodność wzornictwa to cechy 
wyróżniające efektywną technikę systemową heroal. 
Atuty te zyskują uznanie. Od dekad firma heroal 
oferująca rozwiązania z aluminium i aluminiowych 
materiałów kompozytowych przeznaczone do bryły 
budynku jest godnym zaufania partnerem dla 
architektów, inwestorów i wykonawców. 
 
Projektanci cenią sobie różnorodność wzornictwa, 
inwestorzy możliwość spełniania indywidualnych 
życzeń w ramach sprawdzonego systemu, a nasi 
partnerzy korzyści wynikające z ekonomicznych 
i efektywnych rozwiązań systemowych. 
 
Podobnie jak wszystkie systemy heroal, wysokiej 
jakości systemy ekranowe heroal VS Z, heroal VS C 
i heroal VS łączą trwałość i funkcjonalność 
z pierwszorzędnym wzornictwem. Duża liczba 
materiałów tekstylnych i powierzchni oraz możliwość 
realizacji elementów o nawet ekstremalnych 
wymiarach zapewniają przy tym maksimum 
różnorodności. 
 
Dzięki bardzo wąskim szynom prowadzącym 
o szerokości lica wynoszącej zaledwie 25 mm, 
niewidocznym śrubom oraz ciągłej osłonie 
w przypadku instalacji łączonych system ochrony 
przeciwsłonecznej heroal VS Z to synteza dyskretnego 
designu. Pełna integracja z fasadą oraz możliwość 
pokrywania aluminiowych elementów tym samym 
kolorem pozwala na uzyskanie optymalnej 
jednorodności kolorystycznej całej bryły budynku. 

heroal VS Z strona 004
System zip-screen

heroal VS Z EM strona 005
System zip-screen z napędem solarnym

Rozwiązanie narożne  
heroal VS Z strona 006
System zip-screen do naroży całoszklanych

Zestaw tekstylny heroal VS Z
Zestaw tekstylny do gotowego montażu strona 007

heroal VS C strona 008

Smukła prowadnica lin

heroal VS  strona 009
Podstawowy system ochrony przeciwsłonecznej

heroal HS strona 010
Markiza pozioma do zadaszeń tarasowych

heroal VS Z OR strona 011
Markiza pionowa do heroal OR

Sytuacje montażowe strona 012
Harmonijna integracja

Montaż strona 014
Łatwy montaż do każdej sytuacji

Elementy strona 016
Skrzynki osłonowe, szyny prowadzące, listwy końcowe

Wybór tkanin / kolorów  strona 020
Maksymalna swoboda kształtowania

Serwis heroal strona 022
Wsparcie w ramach całego łańcucha procesowego
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INNOVATIONS
PREIS 2021
GEWINNER

heroal VS Z to innowacyjny system zip-screen, montowany 
jako zewnętrzna ochrona przeciwsłoneczna, nadająca się 
nawet do bardzo wysokich budynków. Osłona prowadzona jest 
w aluminiowych szynach prowadzących za pomocą zamka 
błyskawicznego przymocowanego do tkaniny. Dzięki 
szerokości lica wynoszącej jedynie 25 mm szyna prowadząca 
heroal VS Z należy do wiodących produktów na rynku. 
Jeżeli szyna prowadząca ma być zakryta, można ją na życzenie 
całkowicie zatynkować. Wybór wysokiej jakości tkanin 
obejmuje przeźroczyste i nieprzeźroczyste materiały, które 
poprzez odbicie i absorpcję światła słonecznego pozwalają 
zredukować promieniowanie słoneczne nawet o 100%*. 
Jednocześnie nawet o 100% filtrowane jest 
promieniowanie UV*. 

heroal VS Z
System ochrony przeciwsłonecznej z technologią zip-screen

Wymiary i właściwości systemu
»  prowadzenie osłony w stabilnych szynach prowadzących za 

pomocą zamka błyskawicznego przymocowanego do tkaniny
»  maks. wymiary elementów: 6000 mm szerokości, 5000 mm 

wysokości, 18 m² powierzchni (możliwe też z najmniejszą 
skrzynką osłonową 125 mm)

»  szyna prowadząca heroal GR 37 z możliwością pełnego 
zatynkowania

»  wąska szyna prowadząca o szerokości lica 25 mm do 
wszystkich rodzajów montażu poza kontrmontażem

»  wyjątkowa odporność na warunki pogodowe i minimalna 
konserwacja

»  nadaje się do wysokich budynków
»  szczególna odporność na działanie wiatru do 145 km/h

 » zmniejszenie promieniowania UV / słonecznego nawet 
o 100%*

»  automatyczny napęd elektroniczny lub mechaniczny za 
pomocą korby ręcznej

»  sterowanie osłoną za pomocą pilota, ręczne za pomocą 
przycisku w ścianie lub przez aplikację

»  w sprzedaży wg długości towaru, jako zestaw tkaninowy lub 
gotowy element (heroal Ready)

 
* w zależności od wyboru tkaniny

Warianty projektowania i wzornictwo
»   kompatybilność systemowa z systemami okien, drzwi 

przesuwnych i drzwi podnoszono-przesuwnych
»  możliwość montażu systemu rozpoznawania przeszkód, 

który zatrzymuje osłonę w przypadku napotkania oporu
»  możliwość integracji z inteligentnym systemem sterowania 

budynkiem (systemy Smart Home) poprzez Wi-Fi
»  wiele możliwości montażu na ścianie / oknie, jako 

kontrmontaż lub w nadprożu
»  szersze fasady można bezproblemowo zacienić, stosując 

instalacje łączone lub stykające się pojedyncze elementy
»  podział elementów łączonych o różnych wysokościach 

w przypadku ciągłej skrzynki osłonowej w kombinacji drzwi 
i okna

»  możliwość integracji z systemem fasadowym heroal C 50
»  certyfikowana odporność na uderzenia piłką
»  do 250 różnych kolorów i tkanin o różnym stopniu 

przepuszczalności światła od prawie przeźroczystego do 
zaciemniającego (do 100%)*

»  wysokiej jakości wzornictwo kolorystyczne dzięki powłoce 
proszkowej heroal hwr, wzornictwu powierzchni heroal 
SD oraz Les Couleurs® Le Corbusier do elementów 
aluminiowych

heroal VS Z EM
System ochrony przeciwsłonecznej z technologią zip-screen i napędem solarnym

Wymiary i właściwości systemu
»  prowadzenie osłony w stabilnych szynach prowadzących za 

pomocą zamka błyskawicznego przymocowanego do tkaniny
»  maks. wymiary elementów: 2000 mm szerokości, 2200 mm 

wysokości, 4,4 m² powierzchni, z ochroną przed insektami 
heroal IS: 1500 mm szerokości

»  system skrzynkowy zewnętrzny FME: wielkość 85 mm
»  listwa końcowa typu I
»  szyna prowadząca o szerokości lica 41 mm bez ochrony 

przed insektami i 48 mm z ochroną przed insektami
»  wyjątkowa odporność na warunki pogodowe i minimalna 

konserwacja
»  odporność na działanie wiatru do 60 km/h (siła wiatru 7)
»  montaż bez wiercenia za pomocą zacisków ze stali 

szlachetnej
»  zmniejszenie promieniowania UV / słonecznego nawet 

o 100%*
»  napęd za pomocą silnika solarnego z akumulatorem 

nadajnika radiowego naściennego / ręcznego
»  sterowanie osłoną za pomocą pilota lub przycisku na ścianie
»  w sprzedaży jako towar systemowy lub element gotowy 

heroal Ready

* w zależności od wyboru tkaniny

Warianty projektowania i wzornictwo
»  kompatybilny z systemami okiennymi heroal
»  nowoczesny, kubistyczny design dzięki skrzynce 

osłonowej 90°
»  16 różnych zacisków ze stali szlachetnej do wszelkich 

typowych systemów okiennych z aluminium, tworzywa 
sztucznego lub drewna

»  możliwość integracji ochrony przed insektami i pyłkami
»  do 250 różnych kolorów i tkanin o różnym stopniu 

przepuszczalności światła od prawie przeźroczystego do 
zaciemniającego (100%)*

»  wysokiej jakości kolorystyka elementów aluminiowych dzięki 
powłoce proszkowej heroal hwr, wzornictwu powierzchni 
heroal SD oraz Les Couleurs® Le Corbusier

System ochrony przeciwsłonecznej heroal VS Z EM (easy 
mount) jest zaciskowym wariantem tekstylnego systemu zip-
screen heroal VS Z. Może być montowany bez wiercenia i w 
razie potrzeby demontowany bez pozostawiania śladów. Dzięki 
zintegrowanemu napędowi solarnemu system nadaje się 
szczególnie do modernizacji i może być bez problemu 
stosowany również w budynkach zabytkowych, wynajmowanych 
i istniejących. Różne opcje uchwytów zaciskowych umożliwiają 
wszechstronne zastosowanie w niemal wszystkich popularnych 
typach okien z aluminium, tworzywa sztucznego lub drewna.

Dzięki zintegrowanemu napędowi słonecznemu system heroal 
VS Z EM nie wymaga zasilania elektrycznego. Jeśli słońce nie 
będzie świecić wystarczająco, zintegrowany akumulator 
przejmie ok. 10 ruchów osłony, ponadto można ładować silnik 
poprzez zintegrowany akumulator za pomocą dodatkowego 
złącza. Sterowanie heroal VS Z EM odbywa się przez 
naciśnięcie guzika na pilocie zdalnego sterowania lub za 
pomocą przycisku na ścianie.
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od
2023Rozwiązanie narożne heroal VS Z

System ochrony przeciwsłonecznej z technologią zip-screen do naroży całoszklanych

Innowacyjne rozwiązanie narożne heroal VS Z składa się 
z dwóch ekranów tekstylnych z prowadnicą zip po bokach 
i wysokiej jakości prowadnicą lin ze stali szlachetnej, 
zapewniających efektywną ochronę przeciwsłoneczną np. na 
narożach całoszklanych. W związku z tym, że osłona 
prowadzona jest za pomocą osobnych listew końcowych, 
ekranami można sterować niezależnie od siebie. Możliwe do 
wykonania są powierzchnie od maksymalnie 9 m² na ekran 
tekstylny, każdorazowo o szerokości maksymalnie 3000 mm 
i wysokości maksymalnie 3000 mm. Kiedy ekran tekstylny nie 
jest używany, można go schować w systemie skrzynkowym 
zewnętrznym heroal FME (wielkość 105 i 125 mm).

Wymiary i właściwości systemu
»  prowadzenie osłony poprzez osobne listwy końcowe, 

które biegną razem w jednej prowadnicy linowej ze stali 
szlachetnej

»  osobne, niezależne sterowanie obu ekranów tekstylnych
»  maks. wymiary elementów: każdy ekran 3000 mm 

szerokości, 3000 mm wysokości, 9 m² powierzchni (możliwe 
też z najmniejszą skrzynką osłonową 125 mm)

»  system skrzynkowy zewnętrzny FME: wymiary 105 i 125 mm 
z otworem rewizyjnym na dole

»  kubiczny design skrzynkowy: 90° 
»  szyny prowadzące o wyjątkowo wąskiej szerokości lica 

wynoszącej 25 mm (heroal GR 25)
»  wyjątkowa odporność na warunki pogodowe i minimalna 

konserwacja
»  odporność na działanie wiatru do 37 km/h
»  zmniejszenie promieniowania UV / słonecznego nawet 

o 100%*
»  automatyczny napęd elektroniczny
»  sterowanie osłoną za pomocą pilota, ręczne za pomocą 

przycisku w ścianie lub przez aplikację
»  w sprzedaży jako element gotowy heroal Ready

* w zależności od wyboru tkaniny

Warianty projektowania i wzornictwo
»  kompatybilność systemowa z systemami drzwi przesuwnych 

i drzwi podnoszono-przesuwnych
»  możliwość integracji ochrony przed insektami w drzwiach 

i ramie napinającej dzięki zastosowaniu kształtowników 
dystansowych i odpowiednich nakładek

»  możliwość montażu systemu rozpoznawania przeszkód, 
który zatrzymuje osłonę w przypadku napotkania oporu

»  możliwość integracji z inteligentnym systemem sterowania 
budynkiem (systemy Smart Home) poprzez Wi-Fi

»  mocowanie naprężenia lin do wyboru na ziemi lub za pomocą 
stalowego uchwytu 90° i aluminiowej osłony na fasadzie

»  wiele możliwości montażu na ścianie / oknie, jako 
kontrmontaż lub w nadprożu

»  wybór różnych kolorów i tkanin o różnym stopniu 
przepuszczalności światła od półprzeźroczystego do 
nieprzeźroczystego (98%)*

»  wysokiej jakości wzornictwo kolorystyczne dzięki powłoce 
proszkowej heroal hwr, wzornictwu powierzchni heroal 
SD oraz Les Couleurs® Le Corbusier do elementów 
aluminiowych

Zestaw tekstylny heroal VS Z
Przeciwsłoneczny zestaw tekstylny do gotowego montażu

Zestaw tekstylny heroal VS Zskłada się ze wstępnie 
konfekcjonowanego materiału z aktualnej kolekcji heroal, 
dociętego na miarę wałka materiału, zamontowanego już 
silnika z wybranego programu heroal i wstępnie 
zamontowanej listwy końcowej (typu III), a także wszystkich 
potrzebnych akcesoriów, takich jak obsadka i łożysko silnika. 
Zestaw tekstylny heroal VS Z może być montowany 
w istniejących skrzynkach lub szybikach, dostarczany jest do 
klienta w stanie gotowym do montażu i może zostać 
natychmiast uruchomiony (plug and play). Nie jest do tego 
potrzebny żaden interfejs łączący z inną instalacją. Za pomocą 
specjalnych uchwytów z łożyskiem wstępnie przygotowany 
system można też zintegrować w skrzynkach nakładanych 
z tworzywa sztucznego. Zestaw tekstylny heroal VS Z dostępny 
jest w różnych kolorach i materiałach.

Wymiary i właściwości systemu
»  prowadzenie osłony przez przymocowany do tkaniny zamek 

błyskawiczny w stabilnych szynach prowadzących z listwą 
końcową

»  maks. wymiary elementów: 4500 mm szerokości, 3500 mm 
wysokości, 15 m² powierzchni

»  kompatybilny z szynami prowadzącymi heroal GR 37
»  wąska szyna prowadząca o szerokości lica 25 mm do 

wszystkich rodzajów montażu poza kontrmontażem
»  sterowanie osłoną za pomocą pilota, ręczne za pomocą 

przycisku w ścianie lub przez aplikację
»  nadaje się do silników producentów Somfy, Elero lub Selve
»  opcjonalne rozwiązania napędu korbowego lub 

akumulatorowego dla drugiej drogi ewakuacyjnej
»  nadaje się również do modernizacji
»  wstępnie konfekcjonowany zestaw tekstylny (heroal Ready)

Warianty projektowania i wzornictwo
»  nadaje się również do skrzynek z tworzywa sztucznego 

dzięki specjalnym uchwytom łożyskowym odpowiedni
»  do 250 różnych kolorów i tkanin o różnym stopniu 

przepuszczalności światła od prawie przeźroczystego do 
zaciemniającego (do 100%)*

»  wysokiej jakości wzornictwo kolorystyczne dzięki powłoce 
proszkowej heroal hwr, wzornictwu powierzchni heroal 
SD oraz Les Couleurs® Le Corbusier do elementów 
aluminiowych

* w zależności od wyboru tkaniny
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System ochrony przeciwsłonecznej heroal VS C występuje 
z dyskretną prowadnicą lin ze stali szlachetnej: wariant ten 
szczególnie nadaje się do okien i fasad o wąskiej szerokości 
lica profili. Smukły wygląd całego systemu odpowiada przy tym 
doskonałemu językowi projektowania heroal – minimalistyczny 
widok doskonałej jakości lin ze stali szlachetnej jest 
prawdziwą atrakcją. Dzięki systemowi heroal VS C można 
zredukować promieniowanie słoneczne nawet do 98%*.

heroal VS C
System ochrony przeciwsłonecznej z prowadnicą lin ze stali szlachetnej

Wymiary i właściwości systemu
»  prowadzenie osłony na linach ze stali szlachetnej
»  maks. wymiary elementów: 5000 mm szerokości, 5000 mm 

wysokości, 15 m² powierzchni (możliwe też z najmniejszą 
skrzynką osłonową 125 mm)

»  minimalna konserwacja
»  do regionów o niewielkich wymaganiach w zakresie 

obciążenia wiatrem
»  do wąskich profili okiennych 
»  zmniejszenie promieniowania UV / słonecznego nawet 

o 98%*
»  automatyczny napęd elektroniczny
»  sterowanie osłoną za pomocą pilota, ręczne za pomocą 

przycisku w ścianie lub przez aplikację
»  w sprzedaży wg długości towaru, jako zestaw tkaninowy lub 

gotowy element (heroal Ready)

* w zależności od wyboru tkaniny

Warianty projektowania i wzornictwo
»  kompatybilność systemowa z systemami okien, drzwi 

przesuwnych i drzwi podnoszono-przesuwnych
»  możliwość montażu systemu rozpoznawania przeszkód, 

który zatrzymuje osłonę w przypadku napotkania oporu
»  możliwość integracji z inteligentnym systemem sterowania 

budynkiem (systemy Smart Home) poprzez Wi-Fi
»  wiele możliwości montażu: na ścianie / oknie lub jako 

kontrmontaż
»  do 250 różnych kolorów i tkanin o różnym stopniu 

przepuszczalności światła od prawie przeźroczystego do 
zaciemniającego (do 98%)*

»  wysokiej jakości kolorystyka elementów aluminiowych dzięki 
powłoce proszkowej heroal hwr, wzornictwu powierzchni 
heroal SD oraz Les Couleurs® Le Corbusier dla elementów 
aluminiowych

Poszukując wariantu podstawowego z prowadnicą zip 
heroal VS Z, warto wybrać system ochrony przeciwsłonecznej 
heroal VS. Różnica w stosunku do systemu zip-screen polega 
na prowadzeniu osłony, odbywającym się wyłącznie poprzez 
listwę końcową. Ten system ochrony przeciwsłonecznej idealnie 
nadaje się tym samym do zastosowań, w których opór wiatru 
nie odgrywa dużej roli. W zależności od rodzaju tkaniny można 
stworzyć ochronę przeciwsłoneczną przepuszczającą więcej 
światła lub nieprzepuszczającą światła, która redukuje 
promieniowanie słoneczne nawet o 98%*.

heroal VS
System ochrony przeciwsłonecznej z prowadzeniem osłony poprzez listwę końcową

Warianty projektowania i wzornictwo
»  kompatybilność systemowa z systemami okien, drzwi 

przesuwnych i drzwi podnoszono-przesuwnych
»  możliwość montażu systemu rozpoznawania przeszkód, 

który zatrzymuje osłonę w przypadku napotkania oporu
»  możliwość integracji z inteligentnym systemem sterowania 

budynkiem (systemy Smart Home) poprzez Wi-Fi
»  wiele możliwości montażu: na ścianie / oknie lub jako 

kontrmontaż 
»  podział elementów łączonych o różnych wysokościach 

w przypadku ciągłej skrzynki osłonowej w kombinacji drzwi 
i okna

»  do 250 różnych kolorów i tkanin o różnym stopniu 
przepuszczalności światła od prawie przeźroczystego do 
zaciemniającego (do 98%)*

»  wysokiej jakości kolorystyka elementów aluminiowych dzięki 
powłoce proszkowej heroal hwr, wzornictwu powierzchni 
heroal SD oraz Les Couleurs® Le Corbusier dla elementów 
aluminiowych

Wymiary i właściwości systemu
»  prowadzenie osłony przez listwę końcową
»  maks. wymiary elementów: 5000 mm szerokości, 5000 mm 

wysokości, 15 m² powierzchni (możliwe też z najmniejszą 
skrzynką osłonową 125 mm)

»  minimalna konserwacja
»  o regionów o niewielkich wymaganiach w zakresie 

obciążenia wiatrem
»  zmniejszenie promieniowania UV / słonecznego nawet 

o 98%*
»  automatyczny napęd elektroniczny
»  sterowanie osłoną za pomocą pilota, ręczne za pomocą 

przycisku w ścianie lub przez aplikację
»  w sprzedaży wg długości towaru, jako zestaw tkaninowy lub 

gotowy element (heroal Ready)

* w zależności od wyboru tkaniny
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Jako markiza pozioma do zastosowań na szkle heroal HS 
można perfekcyjnie połączyć z systemem dachów tarasowych 
heroal OR lub systemem ogrodów zimowych heroal C 50 WG. 
Tekstylny system ochrony przeciwsłonecznej efektywnie chroni 
przed silnym promieniowaniem słonecznym. Niewielkie 
zapotrzebowanie na miejsce wynika w przypadku każdego 
wariantu zastosowania z dyskretnej integracji ochrony 
przeciwsłonecznej. W celu uzyskania maksymalnego naciągu 
materiału heroal HS naprężany jest oprócz prowadnicy zip 
dodatkowo za pomocą systemu przeciwciągu, dzięki czemu 
można zacienić maksymalną szerokość wynoszącą 5 m.

heroal HS
Markiza pozioma do zadaszeń tarasowych i ogrodów zimowych

Wymiary i właściwości systemu
»  system przeciwciągu z prowadnicą zip w celu uzyskania 

maksymalnego naprężenia materiału
»  maks. wymiary elementów: 5000 mm szerokości, 5300 mm 

wysokości, 21 m² powierzchni
»  optymalna wielkość skrzynki: 165 mm
»  lico szyny prowadzącej: 55 mm 
»  nachylenie dachu: 0-45°
»  kubiczny design skrzynkowy: 90° 
»  zmniejszenie promieniowania słonecznego nawet o 75%*
»  zmniejszenie promieniowania UV nawet o 98%*
»  skrzynka chroni materiał i elementy konstrukcji przed 

działaniem warunków atmosferycznych
»  automatyczny napęd elektroniczny
»  sterowanie osłoną za pomocą pilota, ręczne za pomocą 

przycisku w ścianie lub przez aplikację dostępny jako 
wstępnie konfekcjonowany zestaw tekstylny (heroal Ready)

* w zależności od wyboru tkaniny

Warianty projektowania i wzornictwo
»  kompatybilny z systemem zadaszeń tarasowych heroal OR – 

możliwość późniejszego zintegrowania
»  montaż możliwy również na systemach zewnętrznych
»  możliwość integracji z inteligentnym systemem sterowania 

budynkiem (systemy Smart Home) poprzez Wi-Fi
»  zastosowanie tkanin akrylowych o wysokiej odporności 

koloru
»  zakryte mocowanie
»  nowoczesny język formy dzięki kubicznej konstrukcji
»  do szerszych zadaszeń tarasowych markizy poziome można 

dowolnie łączyć
»  wysokiej jakości kolorystyka elementów aluminiowych dzięki 

powłoce proszkowej heroal hwr, wzornictwu powierzchni 
heroal SD oraz Les Couleurs® Le Corbusier dla elementów 
aluminiowych

System ochrony przeciwsłonecznej z prowadnicą zip 
heroal VS Z OR może być zastosowany w ramach pełnej 
integracji jako markiza pionowa do systemu dachu tarasowego 
heroal OR. Oferuje on przy tym ochronę przed nisko stojącym 
słońcem, wiatrem i złą pogodą oraz przed chłodnym 
powietrzem w dni wiosenne i jesienne. Dzięki wysokiej 
odporności na obciążenie wiatrem system ochrony 
przeciwsłonecznej heroal VS Z OR oferuje tym samym 
doskonałą ochronę przed warunkami pogodowymi. W pełni 
zintegrowany montaż do systemu dachu tarasowego heroal OR 
zapewnia harmonijny design. Szyny prowadzące są 
wpuszczone do podpory, a skrzynka osłonowa ukryta jest 
w okapie. Maksymalne rozpiętości wynoszące 6000 mm 
szerokości i 3000 mm wysokości możliwe są bez prowadnicy 
środkowej. 

heroal VS Z OR
W pełni zintegrowana markiza pionowa do zadaszeń tarasowych

Wymiary i właściwości systemu
»  system ochrony przeciwsłonecznej z prowadnicą zip w celu 

uzyskania maksymalnego naprężenia materiału
»  maks. wymiary elementów: 6000 mm szerokości, 3000 mm 

wysokości, 19,8 m² powierzchni
»  optymalna wielkość skrzynki: 155 mm
»  kubiczny design skrzynkowy: 90° 
»  odporność na działanie wiatru do 60 km/h*
»  duże rozpiętości bez prowadnicy środkowej
»  zmniejszenie promieniowania słonecznego nawet o 75%**
»  zmniejszenie promieniowania UV nawet o 98%**
»  automatyczny napęd elektroniczny
»  sterowanie osłoną za pomocą pilota, ręczne za pomocą 

przycisku w ścianie lub przez aplikację
»  w sprzedaży wg długości towaru, jako zestaw tkaninowy lub 

zestaw wstępnie konfekcjonowany

* zależnie od miejsca montażu i wielkości elementu
** w zależności od wyboru tkaniny

Warianty projektowania i wzornictwo
»  kompatybilny z systemem dachów tarasowych heroal OR – 

możliwość późniejszego zintegrowania
»  możliwość montażu systemu rozpoznawania przeszkód, 

który zatrzymuje osłonę w przypadku napotkania oporu
»  możliwość integracji z inteligentnym systemem sterowania 

budynkiem (systemy Smart Home) poprzez Wi-Fi
»  w pełni zintegrowany montaż pod okapem oraz w elemencie 

bocznym i w podporze
»  zastosowanie tkanin akrylowych o wysokiej odporności 

koloru
» szyna prowadząca wpuszczona w podporę
»  zintegrowane kanały śrubowe dla uzyskania maksymalnej 

stabilności
»  maks. rozpiętość bez prowadnicy środkowej
»  szeroki wybór kolorów, dopasowanych do heroal HS
»  wysokiej jakości kolorystyka elementów aluminiowych dzięki 

powłoce proszkowej heroal hwr, wzornictwu powierzchni 
heroal SD oraz Les Couleurs® Le Corbusier dla elementów 
aluminiowych
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Sytuacje montażowe
Rozmaite możliwości zastosowania

heroal VS Z montowany zewnętrznie na systemie fasadowym heroal C 50

heroal VS Z przed oknem

heroal VS Z OR zintegrowany w ramach systemu dachu tarasowego heroal OR

heroal VS Z zintegrowany w ramach systemu ogrodu zimowego heroal C 50 WG

heroal VS Z z systemem drzwi podnoszono-przesuwnych 
heroal S 77 SL
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Na ścianie / na oknie

W nadprożu

Montaż
Łatwy montaż do każdej sytuacji

Systemy ochrony przeciwsłonecznej heroal VS Z, rozwiązanie 
narożne heroal VS Z, heroal VS i heroal VS C oferują rozmaite 
możliwości montażu. Można je montować na ścianie, na oknie, 
w ościeżu (kontrmontaż) lub w nadprożu. W przypadku 
montażu w ościeżu skrzynka osłonowa skierowana jest do 
wewnątrz. 

Możliwe jest również wykonanie montażu z trawersami, co 
pozwala na zróżnicowanie odstępów od okna czy bryły 
budynku. Dzięki małej średnicy zwoju tkaniny możliwy jest 
bezproblemowy montaż nawet w skrzynkach osłonowych 
o małych wymiarach. Na przykład w przypadku wysokości 
okna wynoszącej 3 x 3 m potrzebna będzie skrzynka osłonowa 
o wysokości tylko 95 mm. 

Dzięki prostej strukturze systemu można bez komplikacji 
wykonywać konserwacje i naprawy. Pierścień do demontażu 
i zoptymalizowana obsadka ułatwiają demontaż ochrony 
przeciwsłonecznej.

Architekci, inwestorzy i partnerzy heroal korzystają z łatwego 
montażu i wysokiej żywotności systemów ochrony 
przeciwsłonecznej heroal.

Właściwości systemowe
»  wiele możliwości montażu: na ścianie / oknie, jako 

kontrmontaż lub w nadprożu
»  system jest łatwo dostępny dla konserwacji i napraw
»  zoptymalizowana obsadka zapewnia łatwy montaż tkaniny
»  łatwe zatrzaskiwanie 2-częściowej szyny prowadzącej na 

ściennym profilu montażowych do heroal VS Z

W ościeżu (kontrmontaż)

Montaż heroal VS Z EM
Łatwy montaż na prawie każdym oknie

Zaciskową ochronę przeciwsłoneczną może zainstalować 
w ramie okna odpowiedni zakład lub sam użytkownik końcowy 
w kilku ruchach i bez używania specjalnych narzędzi. Najpierw 
mocowane są dwa zaciski i pętle montażowe. 
Po skonfigurowaniu silnika rurowego heroal VS Z EM zostaje 
podniesiony za pomocą pętli montażowych i wstawiony do 

ramy okna. Montaż odbywa się przy tym od wewnątrz budynku, 
dzięki czemu nawet na wyższych piętrach nie są potrzebne 
rusztowania ani dźwigi. Podczas gdy zaciskowa ochrona 
przeciwsłoneczna przytrzymywana jest w pozycji na pętlach 
montażowych, można zawiesić dwa zaciski na ramie okna oraz 
wstawić kolejne zaciski i zamocować za pomocą klucza 
kątowego TX 25.
Liczba i pozycjonowanie zacisków zależy od wymiarów 
elementu. Po sprawdzeniu osadzenia i prawidłowego działania 
systemu ochrony przeciwsłonecznej można usunąć pętle 
montażowe. W związku z tym, że nie ma konieczności 
dokonywania żadnych zmian budowlanych, do montażu 
zaciskowego systemu ochrony przeciwsłonecznej nie będzie 
potrzebna zgoda wynajmującego czy właściciela obiektu.

Właściwości systemowe
»  montaż w ramie okna możliwy w kilku ruchach i bez 

specjalnych narzędzi od wewnątrz budynku
»  wykonanie przez odpowiedni zakład lub samego 

użytkownika końcowego

»  bez konieczności dokonywania żadnych zmian budowlanych 
i tym samym uzyskiwania zgody wynajmującego lub 
właściciela obiektu
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heroal oferuje do systemów ochrony przeciwsłonecznej 
(heroal VS Z, heroal VS Z EM, rozwiązanie narożne heroal VS Z, 
heroal VS Z OR, heroal VS C und heroal VS) dwa różne rodzaje 
skrzynek osłonowych. Ekstrudowany system osłonowy FME 
(front mounted extruded) to skrzynka zewnętrzna, montowana 
na murze lub w ościeżu. Ekstrudowany system osłonowy FMB 
(flush-mounted box) to skrzynka podtynkowa, montowana 
w nadprożu. System skrzynek zewnętrznych heroal FME 
90° jest czworokątnym, ekstrudowanym rozwiązaniem 
osłony z wyraźnym, prostokątnym konturem o kubistycznym, 
minimalistycznym wyglądzie. Nadaje się zarówno do nowych, 
jak i starych budynków. W takich skrzynkach możliwe są 
różne warianty montażu i zastosowań w ramach typowego, 
smukłego designu heroal. 

Dla rozwiązania narożnego heroal VS Z do dyspozycji jest 
system skrzynek zewnętrznych heroal FME o wymiarach 105 
i 125 mm. Nowe łączniki ukośne umożliwiają łatwe łączenie 
skrzynek nad narożem. 

System ochrony przeciwsłonecznej heroal VS Z OR 
integrowany jest w ramach systemu dachu tarasowego 
heroal OR. Przednia osłona może być wstawiona w taki 
sposób, że powstanie jednolite wrażenie całości między 
okapem, skrzynką osłonową a listwą końcową. Za pomocą 
wpustów przesuwnych można łatwo zamontować skrzynkę 
osłonową, nawet w przypadku ugięcia profilu okapu.

Wymiary i właściwości systemu

»  bardzo stabilny system osłonowy ze stalowego łożyska 
silnika i aluminiowej nakładki do wszystkich wariantów 
wzorniczych i wymiarów skrzynek

»  warianty wzornicze: FME 20°, FME 45°, FME 90°, FME HC N 
(półokrągła), FMB 90°

»  wymiary skrzynek: 85 mm, 95 mm, 105 mm, 125 mm, FME 
HC N nie 85 mm, FMB 90° tylko 105 mm i 125 mm

»  przejrzysty, całopowierzchniowy widok skrzynek osłonowych 
w przypadku kontrmontażu dzięki zastosowaniu osłon bez 
dodatkowego rowka na uchwyty sufitowe i ścienne

»  środkowa nakładka osłonowa z frezowaną krawędzią 
o wymiarach 95 mm, 105 mm i 125 mm dla wariantów 
skrzynki osłonowej 45°, 90° i HC N do łączenia w przypadku 
elementów o różnej wysokości w systemie heroal VS Z 
i heroal VS, nie do szyny heroal GR 25

Skrzynki osłonowe
Rozwiązania skrzynek osłonowych dla każdego wzornictwa

Skrzynka podtynkowa heroal FMB 90°

Skrzynka zewnętrzna heroal FME 45°

Skrzynka zewnętrzna heroal FME 20°

Szyny prowadzące
Funkcjonalne szyny prowadzące 

heroal oferuje szeroki wachlarz szyn prowadzących do 
systemów ochrony przeciwsłonecznej heroal VS Z, heroal VS Z 
EM, rozwiązanie narożne heroal VS Z i heroal VS Z OR, za 
pomocą których można realizować rozwiązania dokładnie 
dopasowane do każdej sytuacji montażowej. Wyjątkowo 
mocne, ekstrudowane szyny prowadzące wykonane z wysokiej 
jakości aluminium są wyposażone w toczone wkładki, 
zapewniające stabilność. Szyny prowadzące do heroal VS Z 
dostępne są w wersji z szerokością lica wynoszącą 25 mm, 
37,5 mm i 60 mm (prowadnica podwójna), przy czym wąskie 
szerokości lica 25 mm w połączeniu z systemem fasadowym 
heroal C 50 zapewniają harmonijny design. 

W celu ułatwienia montażu markizy pionowej heroal VS Z 
OR przy zadaszeniach tarasowych można odłączyć szyny 
prowadzące od łożyska silnika i uchwytu obsadki.

Wymiary i właściwości systemu

»  wąska szyna prowadząca heroal GR 25 o szerokości 
lica 25 mm dla wszystkich rodzajów montażu, oprócz 
kontrmontażu

»  heroal GR 37 z wewnętrzną konstrukcją powłoki osłonowej, 
pozwalającą tym samym na jej całkowite zatynkowanie

»  heroal GR 37 2-częściowa do zakrytego połączenia 
śrubowego we wszystkich rodzajach montażu

»  podwójna szyna prowadząca o szerokości 60 mm do heroal 
GR 37

»  łatwe zatrzaskiwanie 2-częściowej szyny prowadzącej na 
profilu do montażu naściennego

»  dla wszystkich szyn prowadzących dostępne są kształtowniki 
z dodatkową powłoką

»  wysokiej jakości kolorystyka elementów aluminiowych dzięki 
powłoce proszkowej heroal hwr, wzornictwu powierzchni 
heroal SD oraz Les Couleurs® Le Corbusier dla elementów 
aluminiowych

Skrzynka zewnętrzna heroal FME HC N

»  łatwiejsza obróbka kształtowników dzięki zintegrowanym 
kanałom śrubowym, co pozwala na większe szerokości, 
ponieważ zwiększa stabilność skrzynki osłonowej

»  system skrzynek osłonowych z możliwością rewizjonowania 
w dół FMB 105, FMB 125 mm zawiera obsadkę 
z przesuniętym zatrzaskiem do heroal VS Z

»  szyna prowadząca heroal GR 37 z możliwością pełnego 
zatynkowania do heroal VS Z

»  wysokiej jakości kolorystyka elementów aluminiowych dzięki 
powłoce proszkowej heroal hwr, wzornictwu powierzchni 
heroal SD oraz Les Couleurs® Le Corbusier dla elementów 
aluminiowych
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Skrzynki osłonowe, szyny prowadzące i listwy końcowe
Dla heroal HS

Skrzynka osłonowa, dwuczęściowa

Szyna prowadząca, jednoczęściowa

Listwa końcowa typu I 

Listwy końcowe
Funkcjonalne listwy końcowe 

Wymiary i właściwości systemu
»  wersje: typ I, typ II i typ III
»  zoptymalizowany naciąg tkaniny i redukcja marszczenia 

dzięki nowej listwie końcowej typu III do szczególnie wąskich 
i szczególnie szerokich elementów poprzez zastosowanie 
1 lub 2 metalowych obciążników oraz prostokątnej rurki dla 
heroal VS Z

»  te same wysokości lica listew końcowych typu II i typu III, co 
umożliwia montaż łączony

heroal oferuje do systemów ochrony przeciwsłonecznej 
(heroal VS Z, heroal VS Z EM, rozwiązanie narożne 
heroal VS Z, zestaw tekstylny heroal VS Z, heroal VS Z OR, 
heroal VS C i heroal VS) trzy różne listwy końcowe. Listwy 
końcowe z ekstrudowanego aluminium o różnych geometriach 
zapewniają ciągłość naciągu tkaniny. W zależności od 
wysokości i szerokości elementu można wybrać listwę 
końcową typu I, typu II lub typu III, aby uzyskać optymalny 
naciąg materiału. 

W przypadku markizy pionowej heroal VS Z OR można w celu 
uzyskania szczególnie dyskretnego wyglądu całkowicie 
wsunąć listwę końcową do skrzynki osłonowej.

Listwa końcowa typu I

Listwa końcowa typu II

Listwa końcowa typu III

Markiza pozioma heroal HS dostarczana jest jako wstępnie 
konfekcjonowany zestaw budowlany (heroal Ready), który może 
być bezpośrednio montowany i w razie potrzeby doposażany. 
W celu szybkiego uruchomienia wstępne naprężenie 
i prowadnica pasa są już zamontowane w konfiguracji 
fabrycznej. System przeciwciągu prowadzony przez zip 
zapewnia razem z listwą końcową optymalne naprężenie 
materiału. 

Skrzynka osłonowa markizy poziomej heroal HS chroni tkaninę 
w stanie wsuniętym przed działaniem czynników pogodowych.

Ekstrudowane szyny prowadzące pozwalają na zamocowanie 
naciągu pasa i zostają umieszczone za pomocą trawersów na 
konstrukcji dachu. Nowa koncepcja szyn prowadzących 
i trawersów umożliwia montaż kilku instalacji obok siebie: 
w przypadku szerokich zadaszeń poszczególne instalacje 
mocowane są na krokwi za pomocą trawersy środkowej i mogą 
być w ten sposób dowolnie łączone. Dzięki podłużnym otworom 
we wsporniku montażowym można łatwo wykonać szczeliny 
dylatacyjne, aby uwzględnić rozszerzalność liniową. Za pomocą 
specjalnej, uniwersalnej trawersy heroal HS może być 
instalowana również na dachach tarasowych innych 
producentów.

Dwuczęściowa listwa końcowa, wykonana również 
z ekstrudowanego aluminium, zapewnia całościowe naprężenie 
tkaniny i łatwy dostęp do systemu przeciwciągu. W zależności 
od szerokości elementu można wybrać listwę końcową typu I 
lub typu II, aby uzyskać optymalne naprężenie materiału.

Wymiary i właściwości systemu
»  kubiczny design skrzynkowy: 90°
»  skrzynka osłonowa o małych wymiarach wynoszących 

192 x 162 mm do zamocowania wałka materiału
»  lico szyny prowadzącej: 55 mm
»  listwy końcowe: typ I albo typ II
»  łatwy dostęp do systemu przeciwciągu dzięki dwuczęściowej 

listwie końcowej
»  szybkie uruchomienie, ponieważ wstępny naciąg 

i prowadnica pasa są już zamontowane w konfiguracji 
fabrycznej

»  wysokiej jakości kolorystyka elementów aluminiowych dzięki 
powłoce proszkowej heroal hwr, wzornictwu powierzchni 
heroal SD oraz Les Couleurs® Le Corbusier dla elementów 
aluminiowych
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2331 antracytowy2329 szary3972 antracytowy

3964 szaro-antracytowy3963 szary3960 perłowy3959 szaro-biało-perłowy

2333 antracytowo-szary2305 perłowo-szary

Pełny wybór tkanin dostępny jest do wglądu w formie próbników tekstylnych. Przedstawione tu kolory materiału mogą się 
różnić od oryginału z powodów drukarskich.

2334 głęboka czerń 2357 palmowy

Wybór tkanin i kolorów
Maksymalna swoboda kształtowania

W celu zapewnienia przyjemnego klimatu w pomieszczeniu 
oraz spełnienia najróżniejszych potrzeb i wymagań klientów 
firma heroal oferuje wybór rozmaitych tkanin o wysokiej 
jakości: można wybierać spośród ponad 250 materiałów, 
różniących się kolorem i stopniem przepuszczalności światła 
– od półprzeźroczystych do nieprzeźroczystych.

Tkaniny „Sergé & Satiné” składają się z tkanych 
i powlekanych włókien szklanych – dzięki zastosowaniu 
rdzenia z włókna szklanego i powłoce z PVC tkaniny te są 
szczególnie elastyczne, tworzą miłą atmosferę i zapewniają 
przejrzysty widok na zewnątrz.

Tkanina „Soltis” jest wyjątkowo odporna na odkształcenie. 
Tkanina jest rozciągana pod dużym naprężeniem w obu 
kierunkach i stabilizowana płynnym PVC. Dzięki wysokiemu 
naprężeniu tkaniny materiał ten doskonale nadaje się do 
zacienienia dużych powierzchni i całkowitego zaciemnienia 
pomieszczenia.

Tkanina „Flexilight 6002 Opaque” wyróżnia się wyjątkową 
odpornością na promieniowanie UV i posiada teksturę 
odporną na zanieczyszczenia – to gwarantuje, że nawet po 
latach materiał nie straci nic ze swoich walorów wizualnych. 

Tkanina PVC nie zawiera ftalanów, jest wyjątkowo łatwa 
w obróbce i niezwykle elastyczna.
Tkanina „Orchestra” jest tkaniną powstałą z barwionej 
w masie przędzy akrylowej, oferującą optymalne parametry 
w zakresie stabilności koloru, wytrzymałości i ochrony 
przeciwsłonecznej. Ekskluzywna powłoka „Cleangard” 
sprawia, że materiał ten jest wyjątkowo odporny na wodę 
i zanieczyszczenia.

Tkaniny Blockout „Sergé BO Lunar i Solar” zapewniają 
zaciemnienie. Obie dodatkowo odprowadzają wilgoć za 
pomocą folii PVC nakładanej na całą powierzchnię, przy 
czym tkaniny BO Lunar dają całkowite zaciemnienie, 
natomiast tkaniny BO Solar zachowują przeźroczystość 
o współczynniku 3%. Można również użyć tkanin z systemu 
ochrony przed insektami heroal IS. Na życzenie możliwa jest 
integracja wziernika z PVC (Crystal). W przypadku całkowicie 
indywidualnego projektu możliwe jest również wykonanie 
własnego nadruku (na życzenie).

Do aluminiowych elementów ekranu tekstylnego dostępne 
są wszystkie odcienie z palety kolorów RAL, Les Couleurs® 
Le Corbusier oraz wzory powierzchni heroal SD o wyglądzie 
drewna, betonu lub rdzy.  

3958 szaro-biały

3957 biało-perłowy

Modne tkaniny 
Do systemów ochrony przeciwsłonecznej oferujemy 15 wybranych, modnych tkanin z najkrótszym czasem dostawy:

2328 perłowy 2337 szaro-antracytowy
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Pełne wsparcie. Pełne zadowolenie.
Sukces osiąga się wtedy, kiedy jedno koło zazębia się z drugim, gwarantując bezproblemową 
współpracę. Dlatego ofertę naszego serwisu stworzyliśmy w sposób zapewniający Państwu najlepsze 
możliwe wsparcie w każdym aspekcie pracy. Od marketingu przez planowanie i produkcję aż po 
zastosowanie – nasz serwis towarzyszy Państwu w ramach całego łańcucha procesowego.

01  Marketing i sprzedaż

> Materiały drukowane 
> Materiały reklamowe
> Pozyskiwanie leadów
> Moduły strony internetowej
> Konfigurator drzwi wejściowych
> Marketing e-mailowy
> Wydarzenia 
> Koncepcje wystawiennicze
> Marketing personalny

02 Planowanie i oferta

> Narzędzia planistyczne
> Dane BIM-/CAD
>  Konfiguracja online i zamawianie
> Zamawianie elektroniczne (EDI)
>  LogiKal i PICOS Support
>  Doradztwo obiektowe
>  Opracowanie pod kątem obiektów
>  Cyfrowe informacje o produktach 

i certyfikaty kontrolne

04 Produkcja

> Produkcja kształtowników zespolonych
>  Powłoka powierzchniowa
>  Gięcie kształtowników i obróbka blach
>  Udokumentowana jakość / ciąg kontroli 

jakości
> Usługi cięcia
>  Zestawy wstępnie konfekcjonowane 

i gotowe elementy
> Maszyny i narzędzia
>  Serwis naprawczy maszyn i narzędzi

05 Zastosowanie

> heroal Smart Living
> Referencje obiektowe
> Zdjęcia referencyjne
>  Cyfrowe instrukcje konserwacji
> Support Hotline
> Serwisanci

03 Logistyka

> Najkrótsze czasy dostawy
> Doskonała terminowość
> Wydawanie metodą komisjonowania
> Osobisty kontakt z kierowcą
>  Koncepcje pakowania pod kątem danego 

obiektu
> Folia ochronna na profilach 
>  Odbiór materiału opakowaniowego

06 Wsparcie i serwis

> heroal Communicator
> heroal Academy
> heroal App
>  Doradztwo techniczne

Kompleksowy serwis heroal
Wsparcie w ramach całego łańcucha procesowego
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heroal – producent 
systemów aluminiowych
Jako jeden z wiodących producentów systemów 
aluminiowych firma heroal opracowuje i produkuje 
optymalnie dostosowane systemy okien, drzwi, fasad, 
rolet, bram rolowanych i ochrony przeciwsłonecznej, 
uzupełnione o okiennice składane i przesuwne, 
ochronę przed insektami oraz dachy tarasowe i wiaty 
samochodowe. Dzięki minimalizacji zużycia energii 
podczas produkcji i maksymalizacji energooszczędności 
podczas użytkowania, rozwiązania systemowe heroal 
w istotny sposób przyczyniają się do zrównoważonego 
budownictwa – w połączeniu z najwyższą 
ekonomicznością przy przetwarzaniu systemów 
i podnoszeniem wartości budynków.

Innowacje, serwis, design, 
zrównoważony rozwój
Marka heroal oznacza rozwiązania systemowe, 
łączące w ramach zrównoważonego rozwoju innowacje 
sprawdzone w praktyce, wiodący w całej branży serwis 
oraz wysokiej klasy design, możliwy do zintegrowania 
z każdym rodzajem architektury.

Rolety | Ochrona przeciwsłoneczna | Bramy rolowane | Okna | Drzwi | Drzwi przesuwne | Fasady | Zadaszenie tarasowe

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
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