Roldeur

heroal in Verl

heroal in Hövelhof

heroal geldt in geheel Europa als een van de meest vooraanstaande aanbieders
van aluminium-profielsystemen voor rolluiken, rolpoorten, vensters, deuren,
façades en insectenbescherming.
Het leveringsprogramma van het gehele systeempalet voor deze onderdelen is
uniek in de branche.
Hoogwaardige aluminiummaterialen, uitgebreide systemen, optimale compatibiliteit en een dekkend distributie- en logisieknetwerk vormen de pijlers van het
succes van heroal.
500 competente medewerkers in alle onderdelen van de onderneming werken
constant aan de verdere ontwikkeling en optimalisatie van de systemen en
diensten voor het succes van de meer dan 3.000 klanten over de gehele wereld.
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Roldeur
De heroal roldeur is verkrijgbaar in zes standaard- en acht speciale kleuren. Bovendien kan de roldeur
naargelang de uitvoering in alle RAL- en decorfoliekleuren geleverd worden.

Accessoires 

Technische informatie 

De op maat vervaardigde aluminium roldeur van heroal is montagevriendelijk en tevens geschikt voor de inbouw
achteraf. De hoge productkwaliteit staat zowel voor de beveiliging tegen inbraak als voor een langdurige mooie optiek.
Door de vele optionele uitrustingen kunnen heroal roldeuren aangepast worden aan de individuele behoefte van elke
klant. Open montage of montage in een kast, de roldeur van heroal biedt voor elke bouwkundige omstandigheid de
optimale inbouwwijze.
De aluminium roldeur van heroal voldoet aan alle Europese functionele en veiligheidsnormen. Alle heroal roldeuren
zijn TÜV-getest en met het GS-zegel gecertificeerd. Bovendien zijn de deuren voorzien van de CE-markering. De heroal
fabrikantenverklaring en de conformiteitsverklaring van het vakbedrijf zijn vanzelfsprekend.

“Dicklack” voor gerolvormde profielen

OSE-fotocel

Afstandbediening

Elektrische aandrijving

MT-3 besturing

Optilbeveiliging

Afrolbeveiliging

heroal dur hwr voor geëxtrudeerde profielen
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Laagopbouw Dicklack
De “Dicklack” wordt tijdens het tweelaags-coil-coating procédé op
speciaal voorbehandelde aluminiumbanden aangebracht en ingebrand.Het betreft een bijzonder slijtbestendig laksysteem op basis
van een met polyamide veredeld kwalitatief polyurethaan. De proefcriteria en beoordelingen in het kader van de lakontwikkeling en
productiebewaking tonen voor de heroal Dicklack een zeer goede
weersbestendigheid, milieuvriendelijkheid, hoge kleurintensiteit en
kleurbestendigheid tegenover UV-straling aan. Daardoor blijven de
heroal systemen gemakkelijk te onderhouden en functioneel.
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Approved
Premium
Coater

Hoog-weerbestendig resp. highly weather resistent, daarvoor staat hwr
en representeert het de thans beste standaard ter wereld bij de coating
van aluminiumoppervlakten over het volledige RAL-pallet. heroal dur hwr
vervult de hoogste kwaliteitseisen van de klasse 2 van Qualicoat en de
Masterkwaliteit van GSB. Poederlakken in de Qualitcoat-klasse 2 en de
GSB-Masterkwaliteit moeten de zogenoemde Florida-verweringsproef 36
maanden onbeschadigd en met maar minimale, vast gedefinieerde
veranderingen aan het coatingoppervlak doorstaan, voordat ze als hoogweerbestendig ingedeeld worden. Bij deze speciale test worden gecoate
aluminiumplaten voor buiten gecontroleerd wat betreft hun gedrag op
restglansbehoud en kleurstabiliteit onder de natuurlijke, hoge UV-belasting in de Amerikaanse deelstaat Florida. Met heroal dur hwr gecoate
platen hebben deze intensieve ultraviolette bestraling drie jaar lang met
bravoure doorstaan. Dit stemt overeen met een standduur van minstens
tien jaar in het klimaat van Midden-Europa.
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