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Zastínění bez oslnění:
Systémy protisluneční 
ochrany heroal

Prvotřídní materiály, technická dokonalost do detailu 
a velká mnohotvárnost možností uspořádání – tím 
se vyznačuje efektivní systémová technika od heroal. 
To jsou výhody, které přesvědčí. Již desetiletí je 
heroal s inovativními řešeními z hliníku a spojovacích 
materiálů z hliníku pro opláštění budovy spolehlivým 
partnerem pro architekty, stavitele a zpracovatele. 
 
Projektanti oceňují různorodost možností uspořádání, 
stavitelé mohou uskutečnit svá individuální přání 
spolehlivým systémem a naši partneři profitují 
z hospodárných a efektivních systémových řešení 
heroal. 
 
Stejně jako všechny další systémy heroal se 
i vysoce kvalitní systémy protisluneční ochrany 
heroal VS Z, heroal VS C a heroal VS vyznačují 
odolností, funkčností a prvotřídním designem. Velké 
množství textilií a povrchů i možnost realizace prvků 
v neobvyklých velikostech jsou zárukou maximální 
rozmanitosti provedení. 
 
Systém protisluneční ochrany heroal VS Z využívá 
velmi úzké vodicí lišty s viditelnou šířkou pouhých 
25 mm, skryté šrouby a průběžnou clonu u 
sdružených systémů, takže se vyznačuje decentním 
provedením. Plné začlenění do fasády a možnost 
nalakování hliníkových komponentů ve stejné barvě 
jsou zárukou optimálního barevného sjednocení 
v rámci celého pláště budovy. 
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INNOVATIONS
PREIS 2021
GEWINNER

heroal VS Z je inovativní Zipscreen systém, který se instaluje 
jako vnější protisluneční ochrana, a je vhodný i pro vysoké 
budovy. Roleta je s použitím zipu připevněného k látce vedena 
v hliníkových vodících lištách. S pohledovou šířkou pouhých 
25 mm patří vodicí lišta heroal VS Z mezi přední řešení na 
trhu. Jestliže bude potřeba vodicí lištu skrýt, je možné ji na 
přání zcela přelepit. Výběr z vysoce kvalitních textilních 
materiálů zahrnuje průhledné a neprůhledné látky, které svým 
odrazem a pohlcením slunečního záření umožňují snížit 
sluneční záření až o 100 %*. Současně je odfiltrováno až 100 % 
UV záření. 

heroal VS Z
Systém protisluneční ochrany s technologií Zipscreen

Rozměry a vlastnosti systému
»  Roleta je vedena s použitím zipu připevněného k tkanině 

v pevných vodících lištách se zakončovací lištou
»  Maximální velikosti prvku: šířka 6 000 mm, výška 5 000 mm, 

plocha 18 m² (dostupné i s nejmenším okenním boxem 
125 mm)

»  Vodicí lištu heroal GR 37 je možné celou zapustit do omítky
»  Úzká vodicí lišta s pohledovou šířkou 25 mm pro všechny 

typy montáže, s výjimkou kontramontáže
»  Zvýšená odolnost proti vlivům počasí, nízké nároky na 

údržbu
»  Vhodné i pro vysoké budovy
»  Zvýšená odolnost proti větru – až do 145 km/h

 » Snížení UV/slunečního záření až o 100 %*
»  Pohon je možný buď elektromotorem, nebo mechanicky 

ruční klikou
»  Rolety se ovládají buď rádiovým dálkovým ovladačem, nebo 

ručně tlačítkem na stěně či aplikací
»  Dostupné jako zboží na délku, textilní modul nebo hotový 

prvek (heroal ready).
 
* podle zvoleného textilního materiálu

Varianty uspořádání a design
»   Plně kompatibilní s okenními systémy a systémy posuvných 

a zvedacích posuvných dveří
»  Možnost instalace systému rozpoznání překážky, který se 

v případě odporu postará o zastavení rolety
»  Možnost začlenění do inteligentního řízení budovy (systémy 

inteligentního ovládání domácnosti) přes W-LAN
»  Četné možnosti montáže na stěnu/okno – jako kontra 

montáž nebo pod překlad
»  Širší fasády je možné bez problémů zastínit sdruženými 

systémy, případně spojenými jednotlivými prvky
»  Možnost systémového rozdělení sdružených prvků s různou 

výškou v případě použití průběžného okenního boxu 
v kombinaci dveře/okno

»  Možnost začlenění do fasádního systému heroal C 50
»  Certifikovaná zvýšená mechanická odolnost
»  Až 250 různých barev a textilních materiálů v různém 

stupni propustnosti světla, od téměř průhledného až po 
zatemňujícího (až 100 %)*

»  Vysoce kvalitní barevné provedení práškovým lakováním 
heroal hwr, designy heroal SD pro povrchy a Les Couleurs® 

Le Corbusier pro hliníkové montážní prvky

heroal VS Z EM
Systém protisluneční ochrany s technologií Zipscreen a solárním pohonem

Rozměry a vlastnosti systému
»  Roleta je vedena s použitím zipu připevněného k tkanině 

v pevných vodících lištách se zakončovací lištou
»  Max. velikost prvku: šířka 2 000 mm, výška 2 200 mm, 

plocha 4,4 m², se sítí proti hmyzu heroal IS: šířka 1 500 mm
»  Systém vysunutých boxů FME: velikost 85 mm
»  Zakončovací lišta, typ I
»  Vodicí lišta s pohledovou šířkou 41 mm bez sítě proti hmyzu 

anebo 48 mm včetně sítě proti hmyzu
»  Zvýšená odolnost proti vlivům počasí, nízké nároky na 

údržbu
»  Odolnosti proti větru o síle 60 km/h (síla větru 7)
»  Montáž bez otvorů s použitím příchytek z nerezové oceli
»  Snížení UV/slunečního záření až o 100 %*
»  Pohon solárním motorem s akumulátorem anebo rádiovým 

nástěnným/ručním vysílačem
»  Rádiové ovládání rolety rádiem dálkovým ovládáním nebo 

nástěnným tlačítkem
»  K dostání jako systémové zboží a hotový prvek heroal Ready

* podle zvoleného textilního materiálu

Varianty uspořádání a design
»  Plně kompatibilní s okenními systémy heroal
»  Moderní, kubický design s okenními boxy 90°
»  16 různých příchytek z nerezové oceli pro všechny běžné 

okenní systémy z hliníku, plastu nebo dřeva
»  Možnost začlenění ochrany proti hmyzu a pylu
»  Až 250 různých barev a textilních materiálů v různém stupni 

propustnosti světla, od poloprůhledného až po neprůhledné 
(100 %)*

»  Vysoce kvalitní barevné provedení hliníkových montážních 
prvků s práškovým lakováním heroal hwr, designy heroal SD 
pro povrchy a Les Couleurs® Le Corbusier

Systém protisluneční ochrany heroal VS Z EM (Easy Mount) je 
upínací variantou textilního systému Zipscreen heroal VS Z. Je 
možné jej připevnit bez vrtání a v případě potřeby jej odstranit, 
aniž by zanechal stopy. Díky integrovanému solárnímu pohonu 
se systém hodí zejména pro dodatečné vybavení a bez 
problému jej můžete používat v památkově chráněných 
budovách, pronajatých objektech a stávajících nemovitostech. 
Různé alternativy upínání umožňují univerzální použití s téměř 
všemi běžnými typy oken z hliníku, plastu nebo dřeva.

Protože je heroal VS Z EM poháněn integrovaným solárním 
pohonem, nepotřebuje elektrické napájení. Jestliže někdy 
slunce nebude dostatečně svítit, zvládne baterie vykonat ještě 
asi 10 jízd rolety; motor je kromě toho možné nabíjet i přes 
integrovanou baterii s použitím přídavného rozhraní. Heroal 
VS Z EM se ovládá tlačítkem na rádiovém dálkovém ovladači, 
případně tlačítkem na stěně.
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od roku
2023Rohové řešení heroal VS Z

Systém protisluneční ochrany s technologií Zipscreen pro celoprosklené rohy

Inovativní rohové řešení heroal VS Z tvoří dvě textilní clony 
s vedením na zip po stranách a kvalitním vedením lankem 
z nerezového materiálu v rohové části, které jsou zárukou 
účinné ochrany proti slunci, např. v celoprosklených rozích. 
Vzhledem k tomu, že je každá roleta vedena ve vlastních 
zakončovacích lištách, je možné rolety ovládat nezávisle na 
sobě. Realizace je možná s textilními clonami až do plošné 
velikosti 9 m², každá s maximální šířkou 3 000 mm a výškou 
3 000 mm. Jestliže nebude textilní clona odvinutá, skryje se 
v systému vysunutých boxů heroal FME (velikost 105 
a 125 mm).

Rozměry a vlastnosti systému
»  Vedení rolety ve vlastních zakončovacích lištách, které jsou 

obě umístěny v jediném vedení lanka z nerezové oceli
»  Samostatné ovládání obou textilních clon nezávisle na sobě
»  » Maximální velikosti prvku: šířka 3 000 mm, výška 

3 000 mm, plocha každé textilní clony 9 m² (dostupné 
i s nejmenším okenním boxem 125 mm)

»  Systém vysunutých boxů FME: velikost 105 a 125 mm 
s prohlídkami prováděnými zespodu

»  Kubický tvar boxů: 90° 
»  Vodicí lišta s mimořádně úzkou pohledovou šířkou pouhých 

25 mm (heroal GR 25)
»  Zvýšená odolnost proti vlivům počasí, nízké nároky na 

údržbu
»  Odolnost proti větru o síle až 37 km/h
»  Snížení UV/slunečního záření až o 100 %*
»  Pohon elektromotorem
»  Rolety se ovládají buď rádiovým dálkovým ovladačem, nebo 

ručně tlačítkem na stěně či aplikací
»  K dostání jako hotový prvek heroal Ready

* podle zvoleného textilního materiálu

Varianty uspořádání a design
»  Plně kompatibilní s posuvnými a zvedacími posuvnými 

dveřmi heroal
»  Možnost začlenění dveří s ochranou proti hmyzu a upínacího 

rámu s použitím distančního profilu a vhodných ozdobných 
krytek

»  Možnost instalace systému rozpoznání překážky, který se 
v případě odporu postará o zastavení rolety

»  Možnost začlenění do inteligentního řízení budovy (systémy 
inteligentního ovládání domácnosti) přes W-LAN

»  Upevnění ukotvení lana buď k podlaze, nebo s použitím 
ocelové konzoly 90° a hliníkového krytu k fasádě

»  Četné možnosti montáže na stěnu/okno – jako kontra 
montáž nebo pod překlad

»  Výběr z různých barev a textilních materiálů v různém stupni 
propustnosti světla, od poloprůhledného až po neprůhledné 
(až do 98 %)*

»  Vysoce kvalitní barevné provedení práškovým lakováním 
heroal hwr, designy heroal SD pro povrchy a Les Couleurs® 

Le Corbusier pro hliníkové montážní prvky

Textilní modul heroal VS Z
Textilní modul protisluneční ochrany pro hotovou vestavbu

Textilní modul heroal VS Z tvoří připravená textilní clona 
z aktuální kolekce heroal, hřídel na textilní clonu zkrácená na 
požadovaný rozměr, vestavěný motor z řady heroal dle vašeho 
výběru, předem sestavené zakončovací lišty (typ III ) a veškeré 
další potřebné příslušenství, například válcové pouzdro 
a ložisko motoru. Textilní modul heroal VS Z je možné 
nainstalovat do stávajících skříní nebo šachet; k zákazníkovi se 
modul dodává připravený k instalaci, takže ho lze ihned uvést 
do provozu (řešení plug and play). Není zapotřebí žádná další 
asistence řemeslníka. S použitím speciálních ložiskových 
konzol je možné prefabrikovaný systém začlenit také do 
plastových nástavných skříněk. Textilní modul heroal VS Z se 
dodává v různých barvách a s různými textilními materiály.

Rozměry a vlastnosti systému
»  Roleta je vedena s použitím zipu připevněného k tkanině 

v pevných vodících lištách se zakončovací lištou
»  Max. velikost prvku: šířka 4 500 mm, výška 3 500 mm, 

plocha 15 m²
» Plně kompatibilní s vodicími lištami heroal GR 37
»  Úzká vodicí lišta s pohledovou šířkou 25 mm pro všechny 

typy montáže, s výjimkou kontramontáže
»  Rolety se ovládají buď rádiovým dálkovým ovladačem, nebo 

ručně tlačítkem na stěně či aplikací
» Vhodné pro motory výrobců Somfy, Elero nebo Selve.
»  Volitelná řešení pohonu poháněného klikou nebo 

akumulátorem pro druhou únikovou cestu
»  Vhodné i pro dodatečnou montáž
»  Připravený textilní modul (heroal Ready)

Varianty uspořádání a design
»  Vhodné i pro plastové horní skříňky díky speciálním 

držákům ložisek
»  Až 250 různých barev a textilních materiálů v různém 

stupni propustnosti světla, od téměř průhledného až po 
zatemňujícího (až 100 %)*

»  Vysoce kvalitní barevné provedení práškovým lakováním 
heroal hwr, designy heroal SD pro povrchy a Les Couleurs® 

Le Corbusier pro hliníkové montážní prvky

* podle zvoleného textilního materiálu
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Systém protisluneční ochrany heroal VS C se dodává 
s minimalistickým vedením lanek z nerezové oceli: Toto 
provedení je vhodné zejména pro okna a fasády s úzkou 
pohledovou šířkou profilů. Tenký vzhled celého systému 
koresponduje se špičkovým designem heroal – vysoce kvalitní 
nerezová lanka vás přesvědčí svým minimalistickým vzhledem. 
Se systémem heroal VS C je možné snížit sluneční záření až 
o 98 %*.

heroal VS C
Systém protisluneční ochrany s vedením lanek z nerezové oceli

Rozměry a vlastnosti systému
»  Vedení rolety na lankách z nerezové oceli
»  Maximální velikosti prvku: šířka 5 000 mm, výška 5 000 mm, 

plocha 15 m² (dostupné i s nejmenším okenním boxem 
125 mm)

»  Mimořádně nízké nároky na údržbu
»  Pro oblasti s nízkými nároky na odolnost proti větru
»  Pro tenké okenní profily 
»  Snížení UV/slunečního záření až o 98 %*
»  Pohon elektromotorem
»  Rolety se ovládají buď rádiovým dálkovým ovladačem, nebo 

ručně tlačítkem na stěně či aplikací
»  Dostupné jako zboží na délku, textilní modul nebo hotový 

prvek (heroal ready).

* podle zvoleného textilního materiálu

Varianty uspořádání a design
»  Plně kompatibilní s okenními systémy a systémy posuvných 

a zvedacích posuvných dveří
»  Možnost instalace systému rozpoznání překážky, který se 

v případě odporu postará o zastavení rolety
»  Možnost začlenění do inteligentního řízení budovy (systémy 

inteligentního ovládání domácnosti) přes W-LAN
»  Různé možnosti montáže na stěnu/okno, případně jako 

kontramontáž
»  Až 250 různých barev a textilních materiálů v různém 

stupni propustnosti světla, od téměř průhledného až po 
zatemňujícího (až 98 %)*

»  Vysoce kvalitní barevné provedení práškovým lakováním 
heroal hwr, designy heroal SD pro povrchy a Les Couleurs® 

Le Corbusier pro hliníkové montážní prvky

Jestliže potřebujete základní provedení heroal VS Z s vedením 
s použitím zipů, zvolte systém protisluneční ochrany heroal VS: 
Rozdíl oproti zipovému systému heroal VS Z spočívá ve způsobu 
vedení rolety, kdy je roleta vedena výlučně zakončovací lištou. 
Tento systém protisluneční ochrany je proto ideální všude tam, 
kde není odolnost proti větru tím hlavním kritériem. V závislosti 
na typu textilního materiálu je možné vytvořit průhlednou nebo 
neprůhlednou protisluneční ochranu, která sníží sluneční záření 
až o 98 %*.

heroal VS
Systém protisluneční ochrany s vedením rolety zakončovacími lištami

Varianty uspořádání a design
»  Plně kompatibilní s okenními, posuvnými a zvedacími 

posuvnými systémy
»  Možnost instalace systému rozpoznání překážky, který se 

v případě odporu postará o zastavení rolety
»  Možnost začlenění do inteligentního řízení budovy (systémy 

inteligentního ovládání domácnosti) přes W-LAN
»  Různé možnosti montáže na stěnu/okno, případně jako 

protimontáž 
»  Možnost systémového rozdělení sdružených prvků s různou 

výškou v případě použití průběžného okenního boxu 
v kombinaci dveře/okno

»  Až 250 různých barev a textilních materiálů v různém 
stupni propustnosti světla, od téměř průhledného až po 
zatemňujícího (až 98 %)*

»  Vysoce kvalitní barevné provedení práškovým lakováním 
heroal hwr, designy heroal SD pro povrchy a Les Couleurs® 

Le Corbusier pro hliníkové montážní prvky

Rozměry a vlastnosti systému
»  Vedení rolety zakončovací lištou
»  Maximální velikosti prvku: šířka 5 000 mm, výška 5 000 mm, 

plocha 15 m² (dostupné i s nejmenším okenním boxem 
125 mm)

»  Mimořádně nízké nároky na údržbu
»  Pro oblasti s nízkými nároky na odolnost proti větru
»  Snížení UV/slunečního záření až o 98 %*
»  Pohon elektromotorem
»  Rolety se ovládají buď rádiovým dálkovým ovladačem, nebo 

ručně tlačítkem na stěně či aplikací
»  Dostupné jako zboží na délku, textilní modul nebo hotový 

prvek (heroal ready).

* podle zvoleného textilního materiálu
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Systém heroal HS je možné jako horizontální markýzu 
s aplikací na sklo ideálním způsobem kombinovat se 
systémem terasových střech heroal OR nebo systémem zimní 
zahrady heroal C 50 WG. Systém textilní protisluneční ochrany 
účinným způsobem chrání před intenzivním slunečním 
zářením. Malá potřeba místa se u každé varianty použití 
postará o decentní integraci protisluneční ochrany. Pro 
nejvyšší napnutí látky je heroal HS vedle vedení ZIP napnutý 
dodatečně přes systém s protitahem, takže může být 
zastíněna maximální šířka 5 m.

heroal HS
Horizontální markýza pro zastřešení teras a zimní zahrady

Rozměry a vlastnosti systému
»  Systém protitahu se zipovým vedením pro maximální 

napnutí textilního materiálu
»  Max. velikost prvku: šířka 5 000 mm, výška 5 300 mm, 

plocha 21 m²
»  Optimální velikost boxu: 165 mm
»  Pohledová šířka vodicí lišta: 55 mm 
»  Sklon střechy: 0-45°
»  Kubický tvar boxů: 90° 
»  Snížení slunečního záření až o 75 %
»  Snížení UV záření až o 98 %*
»  Box chrání textilní materiál a technické vybavení před vlivy 

počasí
»  Pohon elektromotorem
»  Rolety se ovládají buď rádiovým dálkovým ovladačem, 

nebo ručně tlačítkem na stěně či aplikací K dostání jako 
připravená stavebnice (heroal Ready)

* podle zvoleného textilního materiálu

Varianty uspořádání a design
»  Systémově kompatibilní se systémem zastřešení heroal OR 

– včetně možnosti dodatečného začlenění
»  Možnost montáže i na systémy jiných výrobců
»  Možnost začlenění do inteligentního řízení budovy (systémy 

inteligentního ovládání domácnosti) přes W-LAN
»  Použití akrylových, vysoce stálobarevných textilií
»  Zakryté upevnění
»  Moderní tvar díky kubické konstrukci
»  U širších zastřešení je možné horizontální markýzy libovolně 

sdružit
»  Vysoce kvalitní barevné provedení práškovým lakováním 

heroal hwr, designy heroal SD pro povrchy a Les Couleurs® 

Le Corbusier pro všechny extrudované profily

Systém protisluneční ochrany heroal VS Z OR se zipovým 
vedení je možné kompletně začlenit jako vertikální markýzu do 
systému terasové střechy heroal OR. Tento systém nabízí 
ochranu nejen před sluncem nízko nad obzorem, větrem 
a vlivy počasí, ale také před chladným vzduchem za jarních 
a podzimních večerů. Díky vysoké odolnosti proti vlivům větru 
je systém protisluneční ochrany heroal VS Z OR zárukou 
prvotřídní ochrany před vlivy počasí. Plně integrované 
začlenění do systému terasové střechy heroal OR je zárukou 
harmonického vzhledu. Vodicí lišty jsou zapuštěny do nosníku 
a okenní box mizí v okapu. Maximální rozsah 6 000 mm na 
výšku a 3 000 mm na šířku je dosažitelný bez středového 
vedení. 

heroal VS Z OR
Plně integrovaná vertikální markýza pro zastřešení teras

Rozměry a vlastnosti systému
»  Systém protisluneční ochrany se zipovým vedením pro 

maximální napnutí textilního materiálu
»  Max. velikost prvku: šířka 6 000 mm, výška 3 000 mm, 

plocha 19,8 m²
»  Optimální velikost boxu: 155 mm
»  Kubický tvar boxů: 90° 
»  Odolnost proti větru o síle až 60 km/h*
»  Velké rozsahy bez středového vedení
»  Snížení slunečního záření až o 75 %**
»  Snížení UV záření až o 98 %**
»  Pohon elektromotorem
»  Rolety se ovládají buď rádiovým dálkovým ovladačem, nebo 

ručně tlačítkem na stěně či aplikací
»  Dostupné jako zboží na délku, textilní modul nebo 

připravená stavebnice

* závisí na místě montáže a velikosti prvku
** podle zvoleného textilního materiálu

Varianty uspořádání a design
»  Systémově kompatibilní se systémem terasových střech 

heroal OR – včetně možnosti dodatečného začlenění
»  Možnost instalace systému rozpoznání překážky, který se 

v případě odporu postará o zastavení rolety
»  Možnost začlenění do inteligentního řízení budovy (systémy 

inteligentního ovládání domácnosti) přes W-LAN
»  Plně integrovaná montáž pod okap anebo do bočního dílce 

a nosníku
»  Použití akrylových, vysoce stálobarevných textilií
» V podpěře zapuštěná vodicí kolejnice
»  Integrované šroubovací kanály pro maximální stabilitu
»  Max. rozsah bez středového vedení
»  Výběr z celé řady barev, sladěno se systémem heroal HS
»  Vysoce kvalitní barevné provedení práškovým lakováním 

heroal hwr, designy heroal SD pro povrchy a Les Couleurs® 

Le Corbusier pro hliníkové montážní prvky
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Montážní případy
Rozmanité možnosti využití

heroal VS Z vysunutý na fasádní systém heroal C 50

heroal VS Z před oknem

heroal VS Z OR začleněný do systému terasové střechy heroal OR

heroal VS Z začleněný do systému zimní zahrady heroal C 50 WG

heroal  VS Z se systémem zvedacích posuvných dveří 
heroal S 77 SL
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Na stěnu / na okno

Do překladu

Montáž
Jednoduchá montáž pro každou situaci

Systémy protisluneční ochrany heroal VS Z, rohové řešení 
heroal VS Z, heroal VS a heroal VS C nabízejí celou řadu 
možností instalace. Je možné je nainstalovat na zeď, na okno, 
do ostění (kontra) nebo do překladu. Při instalaci do ostění je 
okenní box namířen dovnitř. 

Z důvodu změny vzdálenosti od okna nebo stavebního objektu 
je možné systém namontovat s použitím příček. Vzhledem 
k malému průměru cívky na textilní materiál je možné systém 
bez problému namontovat i do malých okenních boxů. 
Například pro okno o velikosti 3 x 3 m postačí okenní box 
s výškou pouhých 95 mm. 

Díky jednoduchému provedení systému nejsou údržba ani 
opravy spojeny s žádnými problémy. Demontáž protisluneční 
ochrany významně usnadňují demontážní kroužek 
a optimalizované válcové pouzdro.

Architekti, stavebníci a partneři společnosti heroal profitují 
z výhod jednoduché instalace a dlouhé životnosti systémů 
protisluneční ochrany heroal.

Vlastnosti systému
»  Rozmanité možnosti montáže – na stěnu/okno, ostění nebo 

do překladu
»  Snadný přístup k systému za účelem provedení údržby nebo 

opravy
»  Optimalizované válcové pouzdro je zárukou jednoduché 

demontáže textilního materiálu
»  jednoduché nacvaknutí 2dílné vodicí lišty na profil pro 

nástěnnou montáž systému heroal VS Z

Do ostření (kontra)

Montáž systému heroal VS Z EM
Snadná montáž na téměř každé okno

Protisluneční ochranu s montáží svorkami je možné do 
okenního rámu namontovat v několika jednoduchých krocích 
a bez použití speciálního nářadí; montáž provádí odborná 
firma nebo samotný koncový uživatel. Nejprve je potřeba 
připevnit dva svorkové držáky a montážní oka. Po zaučení 
trubkového motoru se systém heroal VS Z EM zvedne za 

montážní oka a vloží do okenního rámu. Montáž se provádí 
zevnitř budovy, takže k ní není ani ve vyšších podlažích 
zapotřebí lešení či jeřáb. Zatímco bude protisluneční ochrana 
s montáží svorkami za montážní oka přidržena v poloze, je 
možné zavěsit oba svorkové držáky za spodní rám okna, 
případně použít další svorkové držáky, a upevnit je zahnutým 
klíčem TX 25.
Počet a umístění svorkových držáků se odvíjí od velikosti 
prvku. Po kontrole toho, zda je systém protisluneční ochrany 
spolehlivě připevněn a pracuje správným způsobem, je možné 
přistoupit k odstranění montážních ok. Vzhledem k tomu, že 
se neprovádí žádné stavební úpravy, nejsou k montáži 
protisluneční ochrany zapotřebí souhlasy pronajímatele nebo 
vlastníka.

Vlastnosti systému
»  Systém se instaluje zevnitř budovy do okenního rámu 

v několika jednoduchých krocích a bez speciálního nářadí
»  Provádí odborná firma nebo samotný koncový uživatel

»  Neprovádí se žádné stavební úpravy, a proto se nevyžaduje 
souhlas pronajímatele nebo vlastníka
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Společnost heroal nabízí pro systémy protisluneční ochrany 
(heroal VS Z, heroal VS Z EM, rohové řešení heroal VS Z, 
heroal VS Z OR, heroal VS C a heroal VS) dva různé 
druhy okenních boxů. Extrudovaný systém zastínění FME 
(extrudovaný systém s čelní montáží) je předsazený box 
určený k montáži na zdivo nebo do ostění. Extrudovaný 
systém zastínění FMB (zapuštěný box) je podomítkový box 
určený k montáži do překladu. Systém předsazených boxů 
heroal FME 90° je hranaté, extrudované řešení zastínění 
s přiznanými pravoúhlými konturami pro kubický, puristický 
vzhled. Je dostupný pro novostavby i starší budovy. Ve 
velikostech boxů je možné realizovat celou řadu dostupných 
montáží a použití v obvyklém tenkém designu heroal. 

Pro rohové řešení heroal VS Z je systém předsazených boxů 
heroal FME dostupný ve velikostech 105 a 125 mm. Nové 
zkosené konektory nabízejí jednoduchou možnost připojení 
boxu přes roh. 

Systém protisluneční ochrany heroal VS Z OR je začleněn do 
systému terasové střechy heroal OR. Přední roletu je možné 
upravit tak, aby okap, okenní box a zakončovací lišta vytvářely 
jeden ucelený vzhled. S použitím T-drážek je možné okenní 
box snadno namontovat i v případě zdeformování okapového 
profilu.

Rozměry a vlastnosti systému

»  Mimořádně pevný systém zakrytí rolety vyrobený z ocelového 
držáku motoru a hliníkového ozdobného krytu pro všechny 
designy a velikosti boxů

»  Varianty provedení: FME 20°, FME 45°, FME 90°, FME HC 
N (půlkruhový), FMB 90°20°, FME 45°, FME 90°, FME HC N 
(půlkruhový), FMB 90°

»  Velikosti boxů: 85 mm, 95 mm, 105 mm, 125 mm, FME HC N 
ne 85 mm, FMB 90° pouze 105 mm a 125 mm

»  Čistý, celoplošný pohled na okenní boxy při kontramontáži 
díky použití rolet bez dalších drážek pro držáky na strop 
nebo na stěnu

»  Středové zakrytí rolety s frézovaným okrajem ve velikostech 
95 mm, 105 mm a 125 mm pro varianty okenních boxů 45°, 
90° a HC N pro sdružené použití s prvky v různých výškách 
pro systémy heroal VS Z a heroal VS – neplatí pro systém 
heroal GR 25

Okenní boxy
Okenní boxy pro každou situaci

Podomítkový box heroal FMB 90°

Vysunutý box heroal FME 45°

Vysunutý box heroal FME 20°

Vodicí lišty
Funkční vodicí lišty 

Společnost heroal nabízí široký sortiment vodicích lišt pro 
systémy protisluneční ochrany heroal VS Z, heroal VS Z EM, 
rohové řešení heroal VS Z a systém heroal VS Z OR, 
s jejichž pomocí je možné realizovat řešení na míru pro 
každou montážní situaci. Výjimečně pevné extrudované lišty 
z kvalitního hliníku jsou vybaveny válcovanými vložkami 
a jsou zárukou spolehlivé montáže. Vodicí lišty pro systém 
heroal VS Z jsou dostupné v pohledových šířkách 25 mm, 
37,5 mm a 60 mm (dvojité vedení), přičemž úzké pohledové 
šířky 25 mm jsou zárukou harmonického vzhledu v kombinaci 
s fasádním systémem heroal C 50. 

Pro snadnou montáž vertikální markýzy heroal VS Z OR na 
přístřešky je možné vodicí lišty odpojit od ložiska motoru 
a upevnění válečkového pouzdra.

Rozměry a vlastnosti systému

»  Úzká vodicí lišta heroaláGR 25 s pohledovou šířkou 25 mm 
pro všechny typy montáže, s výjimkou kontramontáže

»  heroal GR 37 s vnitřní krycí skořepinovou konstrukcí, které 
je možné celou schovat pod omítku

»  2dílná lišta heroal GR 37 pro skryté šroubové spojení pro 
všechny druhy montáže

»  Dvojitá vodicí lišta s šířkou 60 mm pro systém heroal GR 37

»  Jednoduché nacvaknutí 2dílné vodicí lišty na profil pro 
nástěnnou montáž

»  Zdvojené profily dostupné pro všechny vodicí lišty
»  Vysoce kvalitní barevné provedení práškovým lakováním 

heroal hwr, designy heroal SD pro povrchy a Les Couleurs® 

Le Corbusier pro hliníkové montážní prvky

Předsazený box heroal FME HC N

»  Jednoduché provedení profilů s integrovanými šroubovacími 
kanály pro větší šířku díky větší stabilitě v okenním boxu

»  Systém okenních boxů FMB 105, FMB 125 mm s kontrolami 
prováděnými zespodu obsahuje válcové pouzdro 
s přesazeným jazýčkem pro systém heroal VS Z

»  Vodicí lišty heroal GR 37 s možností úplného skrytí pod 
omítku pro systém heroal VS Z

»  Vysoce kvalitní barevné provedení práškovým lakováním 
heroal hwr, designy heroal SD pro povrchy a Les Couleurs® 

Le Corbusier pro hliníkové montážní prvky
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Okenní boxy, vodicí lišty a zakončovací lišty
Pro systém heroal HS

Okenní box, dvoudílný

Vodicí lišta, jednodílná

Zakončovací lišta, typ I 

Koncové lišty
Funkční zakončovací lišty 

Rozměry a vlastnosti systému
»  Provedení: Typ I, Typ II a Typ III
»  Optimalizované napnutí textilního materiálu a minimalizace 

mačkání díky nové zakončovací liště typu III pro mimořádně 
úzké a mimořádně široké prvky díky použití 1 nebo 2 závaží 
a hranatých trubek pro systém heroal VS Z

»  Stejné pohledové výšky zakončovacích lišt typu II a typu III 
pro případnou kombinovanou montáž

Společnost heroal nabízí pro systémy protisluneční ochrany 
(heroal VS Z, heroal VS Z EM, rohové řešení heroal VS Z, 
textilní modul heroal VS Z, heroal VS Z OR, heroal VS C 
a heroal VS) tři různé zakončovací lišty. Zadní lamely vyrobené 
z extrudovaného hliníku s různými geometriemi jsou zárukou 
napnutí textilního materiálu v celé délce. V závislosti na výšce 
a šířce prvku je možné zvolit zakončovací lištu typu I, typu II 
nebo typu III, aby se dosáhlo optimálního napnutí textilního 
materiálu. 

U vertikální markýzy heroal VS Z OR je možné zakončovací 
lištu zcela zasunout do okenního boxu a dosáhnout tak 
mimořádně decentního vzhledu.

Zakončovací lišta, typ I

Zakončovací lišta, typ II

Zakončovací lišta, typ III

Horizontální markýza heroal HS se dodává jako připravená 
stavebnice (heroal Ready), kterou je možné rovnou namontovat 
a v případě potřeby doplnit o další vybavení. Předpětí 
a průchodka na řemen se dodávají již předem smontované pro 
rychlé uvedení do provozu. Systém protitahu se zipovým 
vedením společně se zakončovací lištou jsou zárukou 
optimálního napnutí tkaniny. 

Okenní box horizontální markýzy heroal HS chrání textilní 
materiál po jeho navinutí před vlivy počasí.

Extrudované vodicí lišty jsou určeny k vedení napínacího 
řemenu a ke střešní konstrukci se připevňují s použitím příček. 
Nová koncepce vodicích lišt a příček nabízí montáž několika 
systémů vedle sebe: U širokých střech se jednotlivé systémy 
připevňují ke krokvi středovou příčkou, takže je lze libovolně 
sdružovat do jednoho systému. Díky podélným otvorům 
v montážní konzole je možné snadno implementovat dilatační 
spáry, a tím se vypořádat s podélným roztažením. S použitím 
speciální univerzální příčky je možné nainstalovat systém 
heroal HS i na terasové střechy od jiných výrobců.

Dvoudílná zakončovací lišta, rovněž vyrobená z extrudovaného 
hliníku, je zárukou napnutí textilního materiálu v celé délce 
a nabízí snadný přístup k systému protitahu. V závislosti na 
šířce prvku je možné zvolit zakončovací lištu typu I nebo typu 
II, aby se dosáhlo optimálního napnutí textilního materiálu.

Rozměry a vlastnosti systému
»  Kubický design boxu: 90°
»  Okenní box s malými rozměry 192 x 162 mm pro vložení 

roletové hřídele
»  Pohledová šířka vodicí lišty: 55 mm
»  Zakončovací lišty: typ I nebo typ II
»  Snadný přístup k systému protitahu díky dvoudílné 

zakončovací liště
»  Rychlé uvedení do provozu díky tomu, že se systém předpětí 

a průchodka na řemen dodávají již ve smontovaném stavu
»  Vysoce kvalitní barevné provedení práškovým lakováním 

heroal hwr, designy heroal SD pro povrchy a Les Couleurs® 

Le Corbusier pro hliníkové montážní prvky
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2331 Antracitová2329 Šedá3972 Antracitová

3964 Šedá antracitová3963 Šedá3960 Perleťová3959 Šedobílá perleťová

2333 Antracitová šedá2305  Perleťová šedá

Kompletní výběr textilních materiálů je k nahlédnutí v textilních vzornících. Zde uvedené barvy látek se mohou z tiskových 
důvodů lišit od originálu.

2334 Tmavá čerň 2357 Palmová

Výběr textilních materiálů a barev
Maximální svoboda při tvůrčí práci

Společnost heroal nabízí vysoce kvalitní a rozmanitý sorti-
ment textilních materiálů pro vytvoření příjemného klimatu 
v místnosti a splnění celé řady potřeb a požadavků: na výběr 
je z více než 250 látek, které se liší barvou a stupněm prů-
hlednosti – od poloprůhledných až po neprůhledné materiály.

Tkanina „Sergé & Satiné“ je vytvořena z tkaných skelných 
vláken opatřených povrchovou úpravou – díky jádru ze 
skelných vláken a povrchové úpravě z PVC jsou tyto látky 
mimořádně poddajné, vytvářejí příjemné prostředí a nabízejí 
nerušený výhled ven.

Tkanina „Soltis“ je mimořádně tvarově stabilní. Textilie se 
natahuje s velkým napětím v obou směrech a upevňuje te-
kutým PVC. Díky vysokému napnutí látky je tkanina obzvlášť 
vhodná pro zastínění velkých ploch a pro kompletní zatemně-
ní místností.

Tkanina „Flexilight 6002 Opaque“ je mimořádně odolná 
proti UV záření a její textura odpuzuje nečistoty – tento 
materiál tak vypadá i po letech používání stále svěže. PVC 
tkanina neobsahuje ftaláty, velice se snadno se s ní pracuje 
a je mimořádně ohebná.

Tkanina „Orchestra“ se tká z akrylových vláken barvených 
spřádacími tryskami a nabízí optimalizované výkonové vlast-
nosti s ohledem na stabilitu barev, odolnost a protisluneční 
ochranu. Díky exkluzivnímu povlaku „Cleangard“ na těchto 
textiliích neulpívá voda a špína.

Zatemňovací tkaniny „Sergé BO Lunar a Solar“ jsou určeny 
pro zatemnění místnosti. Oba tyto materiály také odpuzují 
vlhkost, protože jsou kompletně povrstveny PVC fólií – tím 
textilní materiál BO Lunar zcela ztmavne, zatímco textilní 
materiál BO Solar si zachovává průhlednost s faktorem 
průhlednosti 3 %. Použít lze také tkaninu vyrobenou z ma-
teriálu na ochranu proti hmyzu heroal IS. Na přání je možné 
začlenění průhledového okénka z PVC (Crystal). Díky mož-
nosti vlastního potisku nabízíme také plně individualizované 
provedení (výroba na přání).

Hliníkové komponenty vaší textilní rolety jsou dostupné 
v kompletní barevné paletě RAL, Les Couleurs® Le Corbusier 
a povrchová provedení heroal SD se vzhledem dřeva, betonu 
nebo rzi.  

Z důvodu krátkých dodacích lhůt a reakční doby a rovněž 
z důvodu ještě přesnější reakce na individuální požadavky 
zákazníků nabízí společnost heroal své systémové komponenty 
jako sestavené hotové prvky i v segmentech rolet, sluneční 
ochrany a rolovacích vrat. Společnost heroal se postará o 
sestavení prvků a svým zákazníkům dodává otestované hotové 
prvky, kompletně složené z komponent heroal. 

»  Prevence akutního nedostatku výrobní kapacity
»  Vyšší dostupnost a flexibilita
»  Krátké dodací lhůty a maximální dodržování termínů
»  100% kvalita heroal Made in Germany 
»  100% reprodukovatelnost díky použití komponent heroal

eadyR

heroal Ready
Nabídka servisních služeb pro hotové prvky ze segmentů rolet, protisluneční ochrany a rolovacích 
vrat

3958 Šedobílá

3957 Bílá perleť

Trendové textilní materiály 
Pro systémy protisluneční ochrany vám nabízíme 15 vybraných trendových textilních materiálů s nejkratšími možnými dodacími 
lhůtami:

2328 Perleťová 2337 Šedá antracitová

Hotové výrobky stačí nakonfigurovat a objednat

V konfigurátoru rozhraní heroal Communicator si můžete 
rychle a snadno nakonfigurovat hotové v segmentech rolet 
a protisluneční ochrany. Nakonfigurujte si produkt podle svých 
požadavků a ve velmi krátké lhůtě od nás obdržíte nabídku, 
kterou můžete využít pro své potřeby anebo ji přeposlat svému 
zákazníkovi. Konfigurátor heroal je zárukou optimálního 
průběhu zpracování objednávky. Tímto způsobem se předchází 
zbytečným chybám a systém automatizovaného zpracování 
objednávky a nabídky navíc významně celý proces 
zjednodušuje. Všechny údaje jsou navíc vždy aktuální.
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Komplexní podpora. Komplexně šťastní.
Úspěch je, když jedno kolečko zapadá do druhého a tím je zaručena bezvadná souhra. Proto jsme naše 
služby vytvořili tak, abyste byli při každém aspektu Vaší práce optimálně podporováni. Od marketingu 
přes plánování a výrobu až k použití Vás bude doprovázet náš komplexní servis po celý procesní řetězec.

01 Marketing a prodej

> Tištěné produkty 
> Reklamní prostředky
> Lead generování
> Webová stránka stavebnice
> Konfigurátor domovních dveří
> E-mailový marketing
> Výstavy 
> Koncepce vystavování
> Personální marketing

02 Plánování a nabídka

> Nástroje plánování
> Údaje BIM/CAD
>  Online konfigurace a objednávka
> Elektronická objednávka (EDI)
>  LogiKal a PICOS Support
>  Poradenství týkající se objektů
>  Vypracování pro objekty
>  Digitální informace o výrobku 

a osvědčení o zkoušce

04 Výroba

> Vyhotovení profilového spoje
>  Povrstvení povrchů
>  Ohýbání profilů a opracování plechu
>  Dokumentovaná kvalita / linka kvality
> Přířezová služba
>  Předupravené konstrukční skupiny 

a hotové prvky
> Stroje a nástroje
>  Servis pro opravu strojů a nástrojů

05 Použití

> heroal Smart Living
> Reference k objektům
> Referenční shootings
>  Digitální návody na údržbu
> Support Hotline
> Aplikační technik

03 Logistika

> Nejkratší dodací doby
> Maximální dodržování termínů
> Komisní dodání
> Osobní kontakt s řidičem
>  Koncepty obalů týkající se objektů
> Ochranná fólie na profily 
>  Vrácení obalového materiálu

06 Podpora a servis

> heroal Communicator
> heroal Academy
> heroal App
>  Technické poradenství

Komplexní servis heroal
Podpora po celý procesní řetězec



Okenní a dverní systémy

Window and door systems
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Sun protection system
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Fasádní systémy Curtain wall systems
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Služby   Service

Udržitelnost   Sustainability
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heroal – výrobce hliníko-
vých systémů
Jako jeden z vedoucích výrobců hliníkových systémů 
vyvíjí a vyrábí heroal optimálně spolu sladěné 
systémy pro okna, dveře, fasády, rolety, rolovací 
vrata a protisluneční ochranu doplněnou o výklopné 
a posuvné žaluzie, ochranu proti hmyzu i terasové 
střechy a stání pro vozidla. Minimálním využitím 
energie při výrobě a maximální úsporou energie během 
použití přispívají systémová řešení heroal rozhodujícím 
způsobem k tomu, aby umožnila trvalé stavby - spojené 
s nejvyšší hospodárností při zpracování systémů 
a s růstem hodnoty budov.

Inovace, servis, design, 
trvalost
Značka heroal ručí za systémová řešení, která 
sjednocují inovace v souladu s praxí, servis s vedoucím 
postavením v oboru a vysoce kvalitní design, který lze 
integrovat do každé architektury, s rozsáhlou trvalostí.

Rolety | Protisluneční ochrana | Rolovací vrata | Okna | Dveře | Posuvné dveře | Fasády | Zastřešení
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