
heroal zonweringssystemen
Innovatieve bescherming tegen verblinding, inkijk en warmte
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Verblindingsvrije 
beschaduwing:
heroal 
zonweringssystemen

Eersteklas materialen, technische perfectie tot in 
het kleinste detail en een grote verscheidenheid 
aan ontwerpmogelijkheden kenmerken de 
efficiënte systeemtechniek van heroal. Dat zijn 
overtuigende voordelen. Al decennia lang is heroal 
met innovatieve oplossingen van aluminium en 
aluminiumcomposietmaterialen voor de gebouwschil 
een betrouwbare partner voor architecten, 
opdrachtgevers en verwerkers. 
 
Planners waarderen de verscheidenheid aan 
ontwerpmogelijkheden, opdrachtgevers kunnen 
hun individuele wensen realiseren met een 
betrouwbaar systeem en onze partners profiteren 
van de economische en efficiënte heroal 
systeemoplossingen. 
 
Net als alle andere heroal systemen koppelen 
de hoogwaardige screensystemen heroal VS Z, 
heroal VS C en heroal VS duurzaamheid en 
functionaliteit aan eersteklas design. De grote 
hoeveelheid textiel en oppervlakken en de 
mogelijkheid om zelfs extreme elementgroottes te 
realiseren zorgen voor de grootste verscheidenheid. 
 
Het zonweringssysteem heroal VS Z is dankzij de 
zeer smalle geleidingsrails met een aanzichtbreedte 
van slechts 25 mm, de onzichtbare schroeven en 
een doorlopende kap bij gekoppelde systemen, 
gekenmerkt door een onopvallend design. Door 
de volledige integratie in de vliesgevel en de 
mogelijkheid om de aluminium onderdelen in 
dezelfde kleur te coaten, wordt een optimale 
kleuruniformiteit voor de gehele gebouwschil bereikt. 
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INNOVATIONS
PREIS 2021
GEWINNER

heroal VS Z is een innovatieve zipscreen die als 
buitenzonwering wordt gemonteerd en ook geschikt is voor 
zeer hoge gebouwen. Het scherm wordt via een aan de stof 
bevestigde ritssluiting in aluminium geleidingsrails geleid. 
Met een aanzichtbreedte van slechts 25 mm is de 
geleidingsrail van de heroal VS Z een van de pioniers op de 
markt. Als de geleidingsrail onzichtbaar moet zijn, kan hij 
desgewenst volledig worden bepleisterd. Het hoogwaardige 
textielassortiment bestaat uit lichtdoorlatende en 
ondoorzichtige stoffen, die door reflectie en absorptie van het 
zonlicht de zonnestraling tot 100 %* kunnen verminderen. 
Tegelijkertijd wordt de uv-straling tot 100 %* gefilterd. 

heroal VS Z
Zonweringssysteem met zipscreen-technologie

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
»  geleiding van het scherm via een aan de stof bevestigde 

ritssluiting in stabiele geleidingsrails met onderlijst
»  max. elementgrootte: 6.000 mm breedte, 5.000 mm hoogte, 

18 m² oppervlakte (ook mogelijk met kleinste kapkast 
125 mm)

»  geleidingsrail heroal GR 37 volledig bepleisterbaar
»  smalle geleidingsrail met 25 mm aanzichtbreedte voor alle 

typen montage, behalve contramontage
»  bijzonder weerbestendig en onderhoudsarm
»  geschikt voor hoge gebouwen
»  bijzonder windbestendig tot 145 km/u

 » vermindering van de uv-/zonnestraling tot 100 %*
»  de aandrijving is elektronisch gemotoriseerd of mechanisch 

via een handslinger
»  schermbediening via een draadloze afstandsbediening, 

handmatig via een drukknop in de muur of met de app
»  verkrijgbaar als lengtegoed, textielpakket of geprefabriceerd 

element (heroal Ready)
 
* afhankelijk van het gekozen textiel

Ontwerpvarianten en design
»   systeemcompatibel met de heroal raam-, schuif- en 

hefschuifdeursystemen
»  inbouw mogelijk van een obstakeldetectie, die het scherm 

bij weerstand laat stoppen
»  draadloze integratie in de intelligente gebouwbesturing 

(smarthomesystemen) mogelijk
»  diverse montagemogelijkheden op muur/raam, als 

contramontage of onder de latei
»  bredere vliesgevels kunnen probleemloos worden 

beschaduwd door gekoppelde systemen of aaneengesloten 
afzonderlijke elementen

»  systeemindeling van gekoppelde elementen met 
verschillende elementhoogtes bij een doorlopende kapkast 
in deur-/raamcombinatie mogelijk

»  integratie in het vliesgevelsysteem heroal C 50 mogelijk
»  gecertificeerde balbestendigheid
»  tot 250 verschillende kleuren en textielsoorten met diverse 

graden van lichtdoorlaatbaarheid, van bijna transparant tot 
verduisterend (tot 100 %)*

»  hoogwaardig kleurontwerp met heroal hwr-poedercoating, 
heroal SD oppervlaktedesigns en Les Couleurs® Le 
Corbusier voor de aluminium bestanddelen

heroal VS Z EM
Zonweringssysteem met zipscreen-technologie en solaraandrijving

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
»  geleiding van het scherm via een aan de stof bevestigde 

ritssluiting in stabiele geleidingsrails met onderlijst
»  max. elementgrootte: 2.000 mm breedte, 2.200 mm hoogte, 

4,4 m² oppervlakte, met insectenwering heroal IS: 1.500 mm 
breedte

»  FME opbouwkastsysteem: grootte 85 mm
»  onderlijst type I
»  geleidingsrail met 41 mm aanzichtbreedte zonder 

insectenwering en 48 mm met insectenwering
»  bijzonder weerbestendig en onderhoudsarm
»  windbestendig tot 60 km/u (windkracht 7)
»  montage zonder boren met roestvrijstalen montagesteunen
»  vermindering van de uv-/zonnestraling tot 100 %*
»  de aandrijving gebeurt door een zonmotor met accu of via 

een draadloze wand-/handzender
»  schermbediening draadloos via afstandsbediening of 

wandknop
»  verkrijgbaar als systeem en heroal Ready prefab-element

* afhankelijk van het gekozen textiel

Ontwerpvarianten en design
»  systeemcompatibel met de heroal raamsystemen
»  modern, kubusvormig ontwerp door 90° kapkast
»  16 verschillende roestvrijstalen montagesteunen voor alle 

gangbare raamsystemen van aluminium, kunststof of hout
»  integratie van insecten- en pollenbescherming mogelijk
»  tot 250 verschillende kleuren en textielsoorten met diverse 

graden van lichtdoorlaatbaarheid, van semi-transparant tot 
ondoorzichtig (100 %)*

»  hoogwaardig kleurontwerp van de aluminium 
bestanddelen met heroal hwr-poedercoating, heroal SD 
oppervlaktedesigns en Les Couleurs® Le Corbusier

Het zonweringssysteem heroal VS Z EM (Easy Mount) is de 
klembare versie van het textiele zipscreen heroal VS Z. Het kan 
zonder boren worden gemonteerd en indien nodig weer 
worden verwijderd zonder sporen achter te laten. Dankzij de 
geïntegreerde zonneaandrijving is het systeem bijzonder 
geschikt voor montage achteraf en kan het ook probleemloos 
worden toegepast in monumentale panden, huurwoningen en 
bestaande gebouwen. Dankzij de verschillende opties voor de 
montagesteunen is een gevarieerd gebruik in nagenoeg elk 
raamtype van aluminium, kunststof of hout mogelijk.

Omdat de heroal VS Z EM door een geïntegreerde 
zonneaandrijving wordt aangedreven, is een elektrische 
voeding overbodig. En als de zon eens niet voldoende schijnt, 
zijn dankzij de accu nog ca. 10 schermbewegingen mogelijk. 
Bovendien kan de motor via een geïntegreerde accu en extra 
interface worden opgeladen. De heroal VS Z EM wordt met 
een druk op de knop bestuurd via een draadloze 
afstandsbediening of via een drukknop op de muur.
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vanaf
2023heroal VS Z hoekoplossing

Zonweringssysteem met zipscreen-technologie voor volledig glazen hoeken

De innovatieve heroal VS Z hoekoplossing bestaat uit twee 
screendoeken met zip-geleiding aan de zijkanten en een 
hoogwaardige roestvrijstalen kabelgeleiding in het hoekbereik, 
die zorgen voor een efficiënte zonwering op bijv. volledig 
glazen hoeken. Omdat het scherm met afzonderlijke 
onderlijsten wordt geleid, kunnen de screens onafhankelijk 
van elkaar worden bediend. Er kunnen oppervlakken tot 9 m² 
per screendoek met elk een maximale breedte van 3.000 mm 
en een hoogte van 3.000 mm worden gerealiseerd. Wanneer 
het screendoek niet wordt gebruikt, verdwijnt het in het 
heroal FME opbouwkastsysteem (grootte 105 en 125 mm).

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
»  geleiding van het scherm via afzonderlijke onderlijsten, die 

beide in slechts één roestvrijstalen kabelgeleiding lopen
»  afzonderlijke, onafhankelijke besturing van de twee 

screendoeken
»  max. elementgrootte: 3.000 mm breedte, 3.000 mm hoogte, 

9 m² oppervlakte per screendoek (ook mogelijk met kleinste 
kapkast 125 mm)

»  FME opbouwkastsysteem: grootte 105 en 125 mm met 
revisie van onderaf

»  kubusvormig kastontwerp: 90° 
»  geleidingsrail met een bijzonder smal aanzicht van slechts 

25 mm (heroal GR 25)
»  bijzonder weerbestendig en onderhoudsarm
»  windbestendig tot 37 km/u
»  vermindering van de uv-/zonnestraling tot 100 %*
»  de aandrijving is elektronisch gemotoriseerd
»  schermbediening via een draadloze afstandsbediening, 

handmatig via een drukknop in de muur of met de app
»  verkrijgbaar als heroal Ready prefab-element

* afhankelijk van het gekozen textiel

Ontwerpvarianten en design
»  systeemcompatibel met de heroal schuif- en 

hefschuifdeursystemen
»  integratie van hordeur en spanraam mogelijk door gebruik 

van afstandprofiel en bijpassende sierkappen
»  inbouw mogelijk van een obstakeldetectie, die het scherm 

bij weerstand laat stoppen
»  integratie in de intelligente gebouwbesturing 

(smarthomesystemen) mogelijk via wifi
»  bevestiging van het kabelsysteem op de grond of met een 90° 

stalen beugel en aluminium afdekking op de vliesgevel
»  diverse montagemogelijkheden op muur/raam, als 

contramontage of onder de latei
»  keuze uit verschillende kleuren en textielsoorten met 

diverse graden van lichtdoorlaatbaarheid, van semi-
transparant tot ondoorzichtig (98 %)*

»  hoogwaardig kleurontwerp met heroal hwr-poedercoating, 
heroal SD oppervlaktedesigns en Les Couleurs® Le 
Corbusier voor de aluminium bestanddelen

heroal VS Z textielpakket
Zonweringstextielpakket voor afgewerkte inbouw

Het heroal VS Z textielpakket bestaat uit een standaard doek 
uit de actuele heroal collectie, een op maat gemaakte doekas, 
een reeds ingebouwde motor uit het heroal assortiment van 
uw keuze en een voorgemonteerde onderlijst (type III) evenals 
alle benodigde accessoires zoals asproppen en motorlager. 
Het heroal VS Z textielpakket kan in bestaande kasten of 
schachten worden gemonteerd, wordt inbouwklaar bij de klant 
afgeleverd en kan direct in gebruik worden genomen (plug-
and-play). Hiervoor is geen samenwerking met andere 
vakmannen vereist. Met speciale lagerconsoles kan het kant-
en-klare systeem ook in kunststof opzetkasten worden 
geïntegreerd. Het heroal VS Z textielpakket is verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en textielsoorten.

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
»  geleiding van het scherm via een aan de stof bevestigde 

ritssluiting in stabiele geleidingsrails met onderlijst
»  max. elementgrootte: 4.500 mm breedte, 3.500 mm hoogte, 

15 m² oppervlakte
»  systeemcompatibel met de geleidingsrail heroal GR 37
»  smalle geleidingsrail met 25 mm aanzichtbreedte voor alle 

typen montage, behalve contramontage
»  schermbediening via een draadloze afstandsbediening, 

handmatig via een drukknop in de muur of met de app
» geschikt voor motoren van de fabrikanten Somfy, Elero of 

Selve
» optionele slingergestuurde of batterijgebufferde 

aandrijfoplossingen voor de tweede ontsnappingsroute
» ook geschikt voor inbouw achteraf
»  kant-en-klaar textielpakket (heroal Ready)

Ontwerpvarianten en design
»  ook geschikt voor kunststof topkoffers door speciale 

lagerbeugels geschikt
» tot 250 verschillende kleuren en textielsoorten met diverse 

graden van lichtdoorlaatbaarheid, van bijna transparant tot 
verduisterend (tot 100 %)*

»  hoogwaardig kleurontwerp met heroal hwr-poedercoating, 
heroal SD oppervlaktedesigns en Les Couleurs® Le 
Corbusier voor de aluminium bestanddelen

* afhankelijk van het gekozen textiel
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Het zonweringssysteem heroal VS C wordt geleverd met een 
verfijnde kabelgeleiding van roestvrij staal, waardoor deze 
variant bijzonder geschikt is voor ramen en vliesgevels met 
een smalle aanzichtbreedte van de profielen. Het slanke 
uiterlijk van het hele systeem strookt met de uitstekende 
heroal designtaal – want de kwalitatief hoogwaardige 
roestvrijstalen kabels bekoren door hun minimalistisch 
aanzicht. Met de heroal VS C kan de zonnestraling tot 98%* 
worden verminderd.

heroal VS C
Zonweringssysteem met roestvrijstalen kabelgeleiding

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
»  geleiding van het scherm aan roestvrijstalen kabels
»  max. elementgrootte: 5.000 mm breedte, 5.000 mm hoogte, 

15 m² oppervlakte (ook mogelijk met kleinste kapkast 
125 mm)

»  bijzonder onderhoudsarm
»  voor regio’s met lage windbelasting
»  voor smalle raamprofielen 
»  vermindering van de uv-/zonnestraling tot 98 %*
»  de aandrijving is elektronisch gemotoriseerd
»  schermbediening via een draadloze afstandsbediening, 

handmatig via een drukknop in de muur of met de app
»  verkrijgbaar als lengtegoed, textielpakket of geprefabriceerd 

element (heroal Ready)

* afhankelijk van het gekozen textiel

Ontwerpvarianten en design
»  systeemcompatibel met de heroal raam-, schuif- en 

hefschuifdeursystemen
»  inbouw mogelijk van een obstakeldetectie, die het scherm 

bij weerstand laat stoppen
»  integratie in de intelligente gebouwbesturing 

(smarthomesystemen) mogelijk via wifi
»  diverse montagemogelijkheden op muur/raam of als 

contramontage
»  tot 250 verschillende kleuren en textielsoorten met diverse 

graden van lichtdoorlaatbaarheid, van bijna transparant tot 
verduisterend (tot 98 %)*

»  hoogwaardig kleurontwerp met heroal hwr-poedercoating, 
heroal SD oppervlaktedesigns en Les Couleurs® Le 
Corbusier voor de aluminium bestanddelen

Wie op zoek is naar een basisvariant van de zipgeleide 
heroal VS Z, kiest voor het zonweringssysteem heroal VS. Een 
verschil met de zipscreen heroal VS Z is de geleiding van het 
scherm, die uitsluitend via de onderlijst plaatsvindt. Dit maakt 
dit zonweringssysteem ideaal voor toepassingen waar 
windweerstand geen grote rol speelt. Afhankelijk van het type 
stof kan een doorschijnend of ondoorzichtig zonnescherm 
worden gecreëerd, dat de zonnestraling tot 98%* vermindert.

heroal VS
Zonweringssysteem met schermgeleiding via de onderlijst

Ontwerpvarianten en design
»  systeemcompatibel met de heroal raam-, schuif- en 

hefschuifdeursystemen
»  inbouw mogelijk van een obstakeldetectie, die het scherm 

bij weerstand laat stoppen
»  integratie in de intelligente gebouwbesturing 

(smarthomesystemen) mogelijk via wifi
»  diverse montagemogelijkheden op muur/raam of als 

contramontage 
»  systeemindeling van gekoppelde elementen met 

verschillende elementhoogtes bij een doorlopende kapkast 
in deur-/raamcombinatie mogelijk

»  tot 250 verschillende kleuren en textielsoorten met diverse 
graden van lichtdoorlaatbaarheid, van bijna transparant tot 
verduisterend (tot 98 %)*

»  hoogwaardig kleurontwerp met heroal hwr-poedercoating, 
heroal SD oppervlaktedesigns en Les Couleurs® Le 
Corbusier voor de aluminium bestanddelen

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
»  geleiding van het scherm door onderlijst
»  max. elementgrootte: 5.000 mm breedte, 5.000 mm hoogte, 

15 m² oppervlakte (ook mogelijk met kleinste kapkast 
125 mm)

»  bijzonder onderhoudsarm
»  voor regio’s met lage windbelasting
»  vermindering van de uv-/zonnestraling tot 98 %*
»  de aandrijving is elektronisch gemotoriseerd
»  schermbediening via een draadloze afstandsbediening, 

handmatig via een drukknop in de muur of met de app
»  verkrijgbaar als lengtegoed, textielpakket of geprefabriceerd 

element (heroal Ready)

* afhankelijk van het gekozen textiel
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Als horizontale luifel voor toepassingen op glas kan 
heroal HS perfect worden gecombineerd met het 
terrasoverkappingssysteem heroal OR of het 
wintertuinsysteem heroal C 50 WG. Het textiele 
zonweringssysteem beschermt doeltreffend tegen sterke 
zonnestraling. Omdat slechts weinig ruimte vereist is, kan de 
zonwering bij elke toepassingsvariant onopvallend worden 
geïntegreerd. Voor een maximale doekspanning wordt 
heroal HS naast de zipgeleiding ook via een tegentreksysteem 
gespannen, zodat een maximale breedte van 5 m kan worden 
beschaduwd.

heroal HS
Horizontale luifel voor terrasoverkappingen en wintertuinen

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
»  zipgeleid tegentreksysteem voor maximale doekspanning
»  max. elementgrootte: 5.000 mm breedte, 5.300 mm hoogte, 

21 m² oppervlakte
»  optimale kastgrootte: 165 mm
»  aanzicht geleidingsrail: 55 mm 
»  dakhelling: 0-45°
»  kubusvormig kastontwerp: 90° 
»  vermindering van de zonnestraling tot 75 %*
»  vermindering van de uv-straling tot 98 %*
»  kast beschermt doek en techniek tegen milieu-invloeden
»  de aandrijving is elektronisch gemotoriseerd
»  schermbediening via een draadloze afstandsbediening, 

handmatig via een drukknop in de muur of met de app 
als voorbereid bouwpakket (heroal Ready) verkrijgbaar

* afhankelijk van het gekozen textiel

Ontwerpvarianten en design
»  systeemcompatibel met het overkappingssysteem 

heroal OR – ook achteraf integreerbaar
»  montage ook op systemen van derden mogelijk
»  integratie in de intelligente gebouwbesturing 

(smarthomesystemen) mogelijk via wifi
»  gebruik van zeer kleurvast acryltextiel
»  verborgen bevestiging
»  moderne designtaal dankzij kubusvormige constructie
»  voor bredere overkappingen kunnen horizontale luifels naar 

wens worden gekoppeld
»  hoogwaardig kleurontwerp met heroal hwr-poedercoating, 

heroal SD oppervlaktedesigns en Les Couleurs® Le 
Corbusier voor de aluminium bestanddelen

Het zipgeleide zonweringssysteem heroal VS Z OR kan 
volledig geïntegreerd als verticale luifel in het 
terrasoverkappingssysteem heroal OR worden gebruikt. 
Daarbij biedt het bescherming tegen een laagstaande zon, 
wind en weer en koele lucht op lente- en herfstavonden. 
Dankzij de hoge weerstand tegen windbelasting biedt het 
zonweringssysteem heroal VS Z OR dus uitstekende 
bescherming tegen weersinvloeden. De volledig geïntegreerde 
montage in het terrasoverkappingssysteem heroal OR zorgt 
voor een harmonieus design. De geleidingsrails zijn in de 
stutten verzonken en de kapkast verdwijnt in de dakgoot. 
Maximale spanwijdten van max. 6.000 mm breedte en 
3.000 mm hoogte zijn zonder centrale geleiding mogelijk. 

heroal VS Z OR
Volledig geïntegreerde verticale luifel voor terrasoverkappingen

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
»  zipgeleid zonweringssysteem voor maximale doekspanning
»  max. elementgrootte: 6.000 mm breedte, 3.000 mm hoogte, 

19,8 m² oppervlakte
»  optimale kastgrootte: 155 mm
»  kubusvormig kastontwerp: 90° 
»  windbestendig tot 60 km/u*
»  grote spanwijdten zonder centrale geleiding
»  vermindering van de zonnestraling tot 75 %**
»  vermindering van de uv-straling tot 98 %**
»  de aandrijving is elektronisch gemotoriseerd
»  schermbediening via een draadloze afstandsbediening, 

handmatig via een drukknop in de muur of met de app
»  verkrijgbaar als lengtegoed, textielpakket of voorbereid 

bouwpakket

* afhankelijk van de inbouwplaats en elementgrootte
** afhankelijk van het gekozen textiel

Ontwerpvarianten en design
»  systeemcompatibel met het terrasoverkappingssysteem 

heroal OR – ook achteraf integreerbaar
»  inbouw mogelijk van een obstakeldetectie, die het scherm 

bij weerstand laat stoppen
»  integratie in de intelligente gebouwbesturing 

(smarthomesystemen) mogelijk via wifi
»  volledig geïntegreerde montage onder de dakgoot en in het 

zijgedeelte en de stut
»  gebruik van zeer kleurvast acryltextiel
» in de stut verzonken geleidingsrail
»  geïntegreerde schroefkanalen voor maximale stabiliteit
»  max. spanwijdte zonder centrale geleiding
»  ruime keuze aan kleuren, afgestemd op heroal HS
»  hoogwaardig kleurontwerp met heroal hwr-poedercoating, 

heroal SD oppervlaktedesigns en Les Couleurs® Le 
Corbusier voor de aluminium bestanddelen
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Inbouwsituaties
Diverse toepassingsmogelijkheden

heroal VS Z geplaatst voor het vliesgevelsysteem heroal C 50

heroal VS Z voor het raam

heroal VS Z OR geïntegreerd in het terrasoverkappingssysteem heroal OR

heroal VS Z geïntegreerd in het wintertuinsysteem heroal C 50 WG

heroal VS Z met het hefschuifdeursysteen heroal S 77 SL



heroal zonweringssystemen | 1514 | heroal zonweringssystemen

Op de muur / op het raam

In de latei

Montage
Eenvoudige montage voor elke situatie

De zonweringssystemen heroal VS Z, heroal VS Z 
hoekoplossing, heroal VS en heroal VS C bieden diverse 
montagemogelijkheden. Ze kunnen worden geïnstalleerd op 
de muur, op het raam, in de dag (contra) of in de latei. Bij 
montage in de dag is de kapkast naar binnen gericht. 

Ook een montage met dwarsbalken is mogelijk, om de 
afstanden tot het raam of de constructie te variëren. Door de 
kleine wikkeldiameter van het textiel is de inbouw in klein 
gedimensioneerde kapkasten zonder problemen mogelijk. 
Zo is bijvoorbeeld bij een raamgrootte van 3 x 3 m een kapkast 
met een hoogte van slechts 95 mm nodig. 

Onderhoudsbeurten en reparaties kunnen zeer eenvoudig 
worden uitgevoerd dankzij de eenvoudige systeemstructuur. 
Een demontagering en een geoptimaliseerde asprop 
vergemakkelijken de demontage van de zonwering.

Architecten, opdrachtgevers en heroal partners profiteren van 
de eenvoudige montage en hoge levensduur van de heroal 
zonweringssystemen.

Systeemeigenschappen
»  diverse montagemogelijkheden op muur/raam, contra of in 

de latei
»  het systeem is gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud en 

reparaties
»  de geoptimaliseerde asprop zorgt voor een gemakkelijke 

demontage van het textiel
»  eenvoudig opklemmen van de tweedelige geleidingsrail op 

het wandmontageprofiel voor heroal VS Z

In de dag (contra)

Montage heroal VS Z EM
Eenvoudige montage voor bijna elk raam

De klembare zonwering wordt in enkele eenvoudige stappen 
en zonder speciaal gereedschap in het kozijn gemonteerd, 
hetzij door een gespecialiseerd bedrijf, hetzij door de 
eindgebruiker zelf. Voor de montage worden eerst twee 
montagesteunen en de montagegrepen bevestigd. Na het 
inleren van de buismotor wordt de heroal VS Z EM met behulp 

van de montagegrepen opgetild en in het kozijn geplaatst. De 
montage geschiedt hierbij vanuit het gebouw, zodat zelfs op 
hogere verdiepingen geen steiger of kraan nodig is. Terwijl de 
klembare zonwering aan de montagegrepen op zijn plaats 
wordt gehouden, kunnen de twee montagesteunen aan het 
onderste kozijn worden gehangen en kunnen extra 
montagesteunen geplaatst en met een hoeksleutel TX 25 
bevestigd worden.
Het aantal en de plaatsing van de montagesteunen is 
afhankelijk van de elementgrootte. Nadat is gecontroleerd of 
de zonwering goed vastzit en vlekkeloos functioneert, kunnen 
de montagegrepen worden verwijderd. Aangezien er geen 
structurele wijzigingen moeten worden aangebracht, is voor 
de montage van de klembare zonwering geen toestemming 
van de verhuurder of eigenaar vereist.

Systeemeigenschappen
»  wordt in enkele stappen en zonder speciaal gereedschap 

vanuit het gebouw in het kozijn gemonteerd
»  uitvoering door een gespecialiseerd bedrijf of door de 

eindgebruiker zelf

»  geen structurele veranderingen nodig en dus geen 
toestemming van de verhuurder of eigenaar vereist
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heroal biedt voor de zonweringssystemen (heroal VS Z, 
heroal VS Z EM, heroal VS Z hoekoplossing, heroal VS Z OR, 
heroal VS C en heroal VS) twee verschillende soorten 
kapkasten aan. Het geëxtrudeerde kapsysteem FME (front 
mounted extruded) is een opbouwkast, die op het metselwerk 
of in de dag wordt geplaatst. Het geëxtrudeerde kapsysteem 
FMB (flush-mounted box) is een inbouwkast, die in de latei 
wordt gemonteerd. Het heroal opbouwkastsysteem FME 90° 
is een vierkante, geëxtrudeerde kapoplossing met duidelijke, 
rechthoekige contouren voor een kubusvormig, puristisch 
uiterlijk. Het is zowel voor nieuwbouw als bestaande 
gebouwen geschikt. In de kastmaten kunnen zeer diverse 
montage- en toepassingsmogelijkheden worden gerealiseerd 
in het bekende, slanke heroal design. 

Voor de heroal VS Z hoekoplossing is het heroal FME 
opbouwkastsysteem verkrijgbaar in de maten 105 en 125 mm. 
Nieuwe verstekverbindingen maken een gemakkelijke 
verbinding van kasten over hoeken mogelijk. 

Het zonweringssysteem heroal VS Z OR wordt in het 
terrasoverkappingssysteem heroal OR geïntegreerd. 
De voorste kap kan zo worden ingesteld, dat een uniform 
totaalbeeld tussen dakgoot, kapkast en onderlijst wordt 
gecreëerd. Met behulp van sleufmoeren kan de kapkast 
gemakkelijk worden gemonteerd, zelfs als het dakgootprofiel 
doorbuigt.

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen

»  zeer stabiel kapkastsysteem, bestaande uit een stalen 
motorlager en aluminium sierkap, voor alle kastontwerpen 
en -afmetingen

»  ontwerpvarianten: FME 20°, FME 45°, FME 90°, FME HC N 
(halfrond), FMB 90°

»  kastgrootte: 85 mm, 95 mm, 105 mm, 125 mm, FME HC N 
niet 85 mm, FMB 90° alleen 105 mm en 125 mm

»  duidelijk zicht op het volledige oppervlak van de kapkasten 
bij contramontage door gebruik van kappen zonder extra 
groef voor plafond- en wandhouder

»  centrale afschermkappen met afgefreesde rand in de maten 
95 mm, 105 mm en 125 mm voor kapkastvarianten 45°, 90° 
en HC N voor koppeling van elementen van verschillende 
hoogte bij heroal VS Z en heroal VS, niet voor heroal GR 25

Kapkasten
Kapkastoplossingen voor elk design

Inbouwkast heroal FMB 90°

Opbouwkast heroal FME 45°

Opbouwkast heroal FME 20°

Geleidingsrails
Functionele geleidingsrails 

heroal biedt voor de zonweringssystemen heroal VS Z, 
heroal VS Z EM, heroal VS Z hoekoplossing en heroal VS Z OR 
een breed scala aan geleidingsrails, waarmee voor 
elke inbouwsituatie een oplossing op maat kan worden 
gerealiseerd. De uiterst stabiele geëxtrudeerde rails van 
hoogwaardig aluminium zijn voorzien van ingewalste 
inzetstukken en zorgen voor een stabiele stand. De 
geleidingsrails voor de heroal VS Z zijn verkrijgbaar in de 
aanzichtbreedtes 25 mm, 37,5 mm en 60 mm (dubbele 
geleiding), waarbij de smalle aanzichtbreedtes van 25 mm 
een harmonieuze uitstraling creëren in combinatie met het 
vliesgevelsysteem heroal C 50. 

Voor een eenvoudige montage van de verticale luifel 
heroal VS Z OR bij overkappingen kunnen de geleidingsrails 
worden losgekoppeld van het motorlager en de asprophouder.

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen

»  smalle geleidingsrail heroal GR 25 met 25 mm 
aanzichtbreedte voor alle typen montage, behalve 
contramontage

»  heroal GR 37 met interne mantelconstructie en daardoor 
volledig bepleisterbaar

»  heroal GR 37 2-tweedelige voor verborgen vastschroeven bij 
alle typen montage

»  dubbele geleidingsrail met 60 mm breedte voor 
heroal GR 37

»  eenvoudig opklemmen van de tweedelige geleidingsrail op 
het wandmontageprofiel

»  verdubbelingsprofielen voor alle geleidingsrails verkrijgbaar
»  hoogwaardig kleurontwerp met heroal hwr-poedercoating, 

heroal SD oppervlaktedesigns en Les Couleurs® 

Le Corbusier voor de aluminium bestanddelen

Opbouwkast heroal FME HC N

»  vereenvoudigde verwerking van de profielen door 
geïntegreerde schroefkanalen maken grotere breedtes 
mogelijk door meer stabiliteit in de kapkast

»  via de onderkant te reviseren kapkastsysteem FMB 105, 
FMB 125 mm heeft een extra asprop met verplaatste 
borgnok voor heroal VS Z

»  geleidingsrail heroal GR 37 volledig bepleisterbaar voor 
heroal VS Z

»  hoogwaardig kleurontwerp met heroal hwr-poedercoating, 
heroal SD oppervlaktedesigns en Les Couleurs® 

Le Corbusier voor de aluminium bestanddelen
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Kapkasten, geleidingsrails en onderlijsten
Voor heroal HS

Kapkast, tweedelig

Geleidingsrail, eendelig

Onderlijst type I 

Onderlijsten
Functionele onderlijsten 

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
»  versies: type I, type II en type III
»  geoptimaliseerde textielspanning en gereduceerde 

plooivorming door de nieuwe onderlijst type III voor 
bijzonder smalle en bijzonder brede elementen door 
gebruik te maken van 1 of 2 verzwaringsstrips en een 
rechthoekige buis voor heroal VS Z

»  dezelfde aanzichthoogtes van de onderlijsten type II en 
type III, daardoor een gecombineerde inbouw mogelijk

heroal biedt voor de zonweringssystemen (heroal VS Z, 
heroal VS Z EM, heroal VS Z hoekoplossing, heroal VS Z 
textielpakket, heroal VS Z OR, heroal VS C en heroal VS) 
drie verschillende onderlijsten aan. De onderlijsten van 
geëxtrudeerd aluminium met verschillende geometrische 
configuraties zorgen voor een continue spanning van het 
textiel. Afhankelijk van de hoogte en breedte van het element 
kan worden gekozen voor onderlijst type I, type II of type III om 
een optimale textielspanning te bereiken. 

Bij de verticale luifel heroal VS Z OR kan de onderlijst 
volledig in de kapkast worden geschoven voor een bijzonder 
onopvallende look.

Onderlijst type I

Onderlijst type II

Onderlijst type III

De horizontale luifel heroal HS wordt geleverd als voorbereid 
bouwpakket (heroal Ready), dat direct kan worden gemonteerd 
en naar wens achteraf kan worden ingebouwd. De 
voorspanning en banddoorvoer zijn bij levering al 
voorgemonteerd voor een snelle ingebruikname. Het 
zipgeleide tegentreksysteem zorgt samen met de onderlijst 
voor een optimale doekspanning. 

De kapkast van de horizontale luifel heroal HS beschermt het 
doek in ingeschoven toestand tegen weersinvloeden.

De geëxtrudeerde geleidingsrails houden het bandsysteem 
vast en zijn met dwarsbalken aan de dakconstructie bevestigd. 
Een nieuw geleidingsrail- en dwarsbalkconcept maakt het 
mogelijk meerdere systemen naast elkaar te monteren: voor 
brede overkappingen worden de afzonderlijke systemen met 
een centrale dwarsbalk op een spar bevestigd en kunnen zo 
naar wens worden gekoppeld. Dankzij de langwerpige gaten in 
de montageconsole kunnen gemakkelijk uitzetvoegen worden 
gerealiseerd om de lineaire uitzetting op te vangen. Met een 
speciale universele dwarsbalk kan heroal HS ook op 
terrasoverkappingen van andere fabrikanten worden 
geïnstalleerd.

De tweedelige, eveneens van geëxtrudeerd aluminium 
gemaakte onderlijst zorgt voor een continue spanning van het 
textiel en voor een gemakkelijke toegang tot het 
tegentreksysteem. Afhankelijk van de breedte van het element 
kan worden gekozen voor onderlijst type I of type II, om een 
optimale doekspanning te bereiken.

Systeemafmetingen en systeemeigenschappen
»  kubusvormig kastontwerp: 90°
»  kapkast met kleine afmetingen van 192 x 162 mm om de 

doekas in onder te brengen
»  aanzicht geleidingsrail: 55 mm
»  onderlijsten: type I of type II
»  gemakkelijke toegang tot het tegentreksysteem dankzij 

tweedelige onderlijst
»  snelle ingebruikname, omdat voorspanning en 

banddoorvoer bij levering al zijn voorgemonteerd
»  hoogwaardig kleurontwerp met heroal hwr-poedercoating, 

heroal SD oppervlaktedesigns en Les Couleurs® 

Le Corbusier voor de aluminium bestanddelen
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2331 Antraciet2329 Grijs3972 Antraciet

3964 Grijs-antraciet3963 Grijs3960 Parelmoer3959 Grijs-wit-parelmoer

2333 Antracietgrijs2305 Parelmoer-grijs

Het volledige assortiment kunt u bekijken in onze textielwaaiers. De hier getoonde textielkleuren kunnen om druktechnische 
redenen afwijken van het origineel.

2334 Diepzwart 2357 Palm

Textiel- en kleurkeuze
Maximale vormgevingsvrijheid

Voor een aangenaam binnenklimaat en de meest uiteenlo-
pende behoeften en eisen biedt heroal een hoogwaardig en 
gevarieerd textielassortiment: er is keuze uit meer dan 250 
stoffen, variërend in kleur en lichtdoorlaatbaarheid – van 
semi-transparant tot ondoorzichtig.

De stoffen ‘Sergé & Satiné’ zijn gemaakt van geweven 
en gecoate glasvezels – dankzij de glasvezelkern en pvc-
coating worden de doeken bijzonder soepel, creëren ze een 
aangename sfeer en zorgen ze voor een helder zicht naar 
buiten.

De stof ‘Soltis’ is bijzonder vormvast. Het textiel wordt onder 
hoge spanning in beide richtingen getrokken en gefixeerd 
met vloeibaar pvc. Door de hoge doekspanning is de stof 
bijzonder geschikt als zonwering voor grote oppervlakken of 
voor een volledig verduistering.

De stof ‘Flexilight 6002 Opaque’ is bijzonder goed bestand 
tegen uv-stralen en heeft een vuilafstotende textuur – dit 
garandeert een aantrekkelijk uiterlijk, zelfs na jarenlang 
gebruik. De pvc-stof is ftalaatvrij, bijzonder gemakkelijk te 
verwerken en uiterst flexibel.

De stof ‘Orchestra’ is geweven van spinbadgeverfde 
acrylvezels en biedt optimale prestatie-eigenschappen op 
het gebied van kleurstabiliteit, weerstand en zonwering. 
De exclusieve ‘Cleangard’-coating maakt deze textielsoorten 
bijzonder water- en vuilafstotend.

De blockout-stoffen ‘Sergé BO Lunar en Solar’ zorgen 
voor verduistering. Beide stoten bovendien vocht af door 
middel van een pvc-folie die op het gehele oppervlak 
wordt aangebracht, waarbij het BO Lunar-textiel volledig 
verduisterd wordt, terwijl het BO Solar-textiel een 
doorzichtigheid blijft vertonen met een openingsfactor van 
3%. Ook stoffen van de insectenwering heroal IS kunnen 
worden gebruikt. De integratie van een pvc-kijkvenster is 
op aanvraag mogelijk (Crystal). Voor een geheel individuele 
vormgeving is ook een eigen bedrukking mogelijk (op 
aanvraag).

Voor de aluminium bestanddelen van uw screendoek zijn 
alle kleurtonen van het RAL-kleurenpalet, Les Couleurs® 
Le Corbusier en heroal SD oppervlaktedesign met hout-, 
beton- of roestlook verkrijgbaar.  

Om korte lever- en reactietijden mogelijk te maken en nog 
preciezer op individuele klantenwensen te kunnen reageren, 
biedt heroal zijn systeemcomponenten in de categorieën 
rolluiken, zonwering en roldeuren ook als voorgemonteerde 
prefab-elementen aan. heroal zorgt voor de montage en levert 
geteste prefab-elementen, die voor 100 % uit heroal 
componenten bestaan. 

»  voorkoming van capaciteitsknelpunten
»  hogere beschikbaarheid en flexibiliteit
»  korte levertijden en uiterst stipte leveringen
»  100 % heroal Qualität Made in Germany 
»  100 % reproduceerbaar door het gebruik van heroal 

Components

eadyR

heroal Ready
Serviceaanbod voor prefab-elementen uit de categorieën rolluiken, zonwering en roldeuren

3958 Grijs-wit

3957 Wit-parelmoer

Trendy textiel 
Voor de zonweringssystemen bieden wij u 15 geselecteerde trendy textielsoorten met zeer korte levertijd:

2328 Parelmoer 2337 Grijs-antraciet

Geprefabriceerde elementen eenvoudig configureren en 
bestellen

Met de configurator in de heroal Communicator kunt u snel en 
eenvoudig geprefabriceerde elementen in de categorieën 
rolluiken en zonwering configureren. Stel een individuele 
productconfiguratie samen en ontvang binnen de kortst 
mogelijke tijd een offerte voor uzelf en een offerte die u direct 
naar uw klant kunt doorsturen. Hierbij zorgt de heroal 
configurator voor een optimale orderverwerking. Potentiële 
fouten worden vermeden en processen worden vereenvoudigd 
door het automatisch genereren van orders en offertes. 
Bovendien zijn alle gegevens altijd actueel.
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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 
> Expositieconcepten
> Personeel-marketing

02  Planning en aanbod

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

> Uiterst korte levertijden
> Uiterst stipte leveringen
> Levering volgens opdracht
> Persoonlijk contact met de chauffeur
>  Projectspecifieke verpakkingsconcepten
> Beschermfolie op profielen 
>  Terugname van verpakkingsmateriaal

06  Support en service

> heroal Communicator
> heroal Academy
> heroal app
>  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-
systeemhuizen ontwikkelt en produceert heroal 
optimaal op elkaar afgestemde systemen voor 
ramen, deuren, vliesgevels, rolluiken, roldeuren en 
zonwering, aangevuld met scharnier- en schuifluiken, 
insectenwering, terrasoverkappingen 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 maximale 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, dat in elke architectuur kan 
worden geïntegreerd, combineren met uitgebreide 
duurzaamheid.

Rolluiken | Zonwering | Roldeuren | Ramen | Deuren | Schuifdeuren | Vliesgevels | Overkappingen

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 Ar
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