
Het Click-Stop-systeem zorgt voor een betere bevei-

liging tegen inbraak, omdat het rolluik automatisch in 

de kast blokkeert als deze omhoog wordt geschoven.

Ook bestaande heroal rolluiken kunnen achteraf nog

van deze extra Click-Stop-systeem beveiliging worden

voorzien.
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Vestiging in Verl Vestiging I in Hövelhof

Vestiging II in Hövelhof 

heroal de uitvinder van het volgeschuimde aluminium rolluik behoort reeds 40 jaar tot de
leidinggevende aluminiumprofielsysteem leveranciers. In het begin alleen voor de rolluiken
en roldeuren maar sinds geruime tijd ook met systemen voor ramen, deuren, vliesgevels,
zonwering, horren en zonnepanelen.

Met groot enthousiasme werken de meer dan 500 competente medewerkers, van alle
afdelingen in de onderneming, continue aan de verderontwikkeling van de systemen en
aan de optimering van de service en dienstverlening voor onze wereldwijde klantenkring.

Een uitgebreid productportfolio, gelijkblijvende hoge kwaliteitsnormen, de compatibiliteit
van de systemen onderling, het uitgebreide afzetgebied en logistieke netwerk plus korte
levertijden zijn onze speerpunten.

Wij bij heroal werken enthousiast, competent en betrouwbaar voor het succes van onze
partners!

Cl ick-Stop
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Overtuigende optiek

Buitengewoon stil in gebruik

Uitstekende warmte-isolatie

Kleine vereiste plaatsingsruimte

Hoogwaardige, aluminiumprofielen 

met kleurencoating garanderen  

een lange levensduur 

Uitgebreid kleurenpalet voor 

individuele wensen

Comfortabele bediening met band, 

slinger of elektrische aandrijving

Dankzij het uitgebreide systeem- en kleu-

renassortiment en de veelzijdige montage

mogelijkheden is dit systeem uitermate

geschikt voor installatie achteraf. 

Voor renovaties is het heroal opbouwrol-

luik de beste warmtetechnische oplossing.

Voor nieuwbouw biedt het heroal inbou-

wrolluik met zijn kleine oprol diameter en

de unieke systeemveelzijdigheid voor

elke inbouwsituatie altijd een optimale

oplossing, ook voor energiebesparende

woningen.

Het heroal voorbouwrolluik 
biedt een groot aantal voordelen: 

De heroal rolluiken combineren functionaliteit en esthetiek voor een verfijnd

wooncomfort. Zij beschermen uw huis tegen kou en warmte, regen of 

geluidsoverlast en doen bovendien dienst als zonwering. Het stabiele alu-

miniumpantser is een effectieve bescherming tegen inbraak en vernielingen.

Alle verschillende typen rolluik kastsystemen kunnen met elkaar worden

gecombineerd en zijn in gerolvormde of geëxtrudeerde uitvoering verkrijgbaar:

in alle maten, vormen en kleuren. Alle geëxtrudeerde onderdelen zijn ook in

de Raffaello structuur effectkleuren verkrijgbaar.

Goed in vorm

Alles is mogelijk
heroal biedt u met het rolluik met

geïntegreerde insectenwering een

ingenieuze en moderne allround

oplossing. 

Dankzij speciale geleidingsrails

kunnen het rolluik en de insecten-

wering onafhankelijk van elkaar

worden bediend. De geleider van het insecten gaas

is voorzien van speciale borstels

waardoor het gaas zelfs bij hoge

windbelastingen niet uit de gelei-

ding wordt geduwd.

Geïntegreerde insectenwering

Afmetingen: 

100, 125, 137,

150, 165, 180, 

205 en 230 mm

RAL

Raffaelo

Naar wens kunnen verschillende aandrijfvarianten ingebouwd worden, van

bandopwinders tot motoren met afstandsbediening.

Accessoires

Dubbelwandige, hoogwaardige aluminium  

Lamellen met een slijtvaste meerlagig 

gecoate oppervlakte

Isolatiekern van polyurethaan-schuim

zorgt voor stabiliteit en geruisarm verloop 

1/4 rond

rond

45° 20° 90°

Zonwering Warmte-isolatie Bescherming
tegen weersom-
standigheden

Inbraak-
beveiliging

Bescherming
tegen inkijk

Geluidsisolatie Geïntegreerde
insectenwering

Achteraf aan
te brengen
insectenwering

Geïntegreerde insectenwering
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