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Roldeuren met systeem

Voortreffelijke materialen, technische perfectie tot in de details 
en de ruime keuze aan vormgevingsmogelijkheden kenmerken de 
efficiënte systeemtechniek van heroal. Deze voordelen maken het
verschil. Decennialang is heroal met innovatieve oplossingen van
aluminium en aluminiumcomposietmateriaal een betrouwbare
partner – voor architecten, opdrachtgevers en producenten.
Omdat we weten wat ze nodig hebben: planners waarderen de
ruime keuze aan vormgevingsmogelijkheden, opdrachtgevers
kunnen hun individuele wensen met een betrouwbaar systeem
realiseren en onze partners profiteren van de rendabele en effi-
ciënte systeemoplossingen van heroal.

Dat geldt ook voor de roldeursystemen van heroal: ze zijn begren-
zend en inbraakwerend. Ze zijn geïntegreerd in de architectuur en
zijn bovendien altijd flexibel en eenvoudig in gebruik: roldeuren
vormen niet alleen praktische oplossingen voor particulieren, de
industriële sector en het bedrijfsleven, het zijn visueel hoogwaar-
dige componenten binnen de moderne architectuur. Met de rol-
deursystemen van heroal kunnen grote openingen in het gebouw
designgericht en ruimtebesparend gesloten worden. 

Het innovatieve, op maat gesneden roldeursysteem wordt nu door
op maat gesneden, voorgemonteerde roldeuren aangevuld. Deze
nieuwe generatie wordt voorgemonteerd geleverd met alle toebe-
horen, pantser, aandrijfsysteem en omkasting – en dat alles bin-
nen tien dagen indien gewenst. De nieuwe generatie roldeuren,
plafonddeuren, rolhekken en voorgemonteerde roldeuren van
heroal voldoet nu al aan de toekomstige eisen voor roldeursyste-
men: door de hoge openings- en sluitingssnelheden, rendabele
werking, maximale energie-efficiëntie, duurzaamheid en comfort
bepalen deze deuren de norm van morgen.

Ontdek het ruime assortiment aan roldeursystemen van heroal! 
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Perfecte planning – voorgemonteerd geleverd!
De voorgemonteerde roldeuren van heroal voldoen aan de hoog-
ste normen en kunnen toch flexibel aan individuele situaties in de
industriële, commerciële en particuliere sector aangepast wor-
den. Onze vakkennis en onze decennialange ervaring in de eigen
ontwikkeling en productie van aluminium profielsystemen komen
tot uiting in het uitgebreide assortiment aan voorgemonteerde
roldeurinnovaties van heroal. Deze nieuwe generatie roldeuren is
volledig voorgemonteerd en wordt geleverd met omkasting, alle
toebehoren, pantser en aandrijfsysteem - op verzoek ook als
compleet pakket in slechts tien dagen!

Voor heroal-partners is een hoogst mogelijke rendabiliteit bij de
afwerking van de deursystemen cruciaal: de optimalisering 
van standaardonderdelen waarborgt een snelle en eenvoudige 
installatie.

heroal-kwaliteit Made in Germany
heroal garandeert de hoogste kwaliteit en veiligheid met de 
TÜV- en GS-gecertificeerde, voorgemonteerde roldeur RD 75.
Zelfs wat de verpakking betreft sluit heroal geen compromissen:
alle onderdelen – inclusief voet zijkap – zijn volledig geïntegreerd
in de twee verpakkingseenheden. Dit maakt een veilig transport
en een veilige opslag mogelijk.

Veiligheid
» Zeer solide constructie met gerolvormde aluminium lamellen

met hoge materiaaldikte en polyurethaan
» Volschuiming en speciale arretering
» Optioneel: opto-elektronische eindlijst, handmatige 

noodbediening
» Windweerstandsklasse 4 bij een lichtbreedte tot 4800 mm 
» In twee verpakkingseenheden voor een veilig transport en een 

veilige opslag

Geluidsisolatie
» Geluidsarm

Ontwerp
» Optioneel pantser met zicht- en ventilatieprofielen
» Montage met of zonder omkasting mogelijk
» Dekbreedte: 75 mm
» Maximale lichtbreedte / lichthoogte: 5750 mm / 5000 mm
» Maximale oppervlakte: 16 m²
» Uiterst weerbestendige coating met dubbele laklaag of een 

uiterst weerbestendige HWR-coating 
» Breed kleurenpalet

heroal voorgemonteerde roldeuren RD 75
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Geluidsisolatie
» Verbeterde geluidsisolatie door gesloten omkasting
» Geruisloze geleiding door rubberen inlooprollen
» Lager geluidsniveau door gebruik van speciale dempings 

elementen tussen de verschillende onderdelen

Ontwerp
» 300 mm en 365 mm omkasting
» Breed kleurenpalet
» Het gebruik van zicht-, raster- en ventilatieprofielen
» Maximale lichtbreedte / lichthoogte: 5000 mm / 4000 mm
» Maximale oppervlakte: 13,5 m²

Esthetische uitstraling – beschermde techniek
De roldeuren met omkasting hebben een elegant design en be-
schermen de deur tegen milieu- en omgevingsinvloeden. Door de
veelsoortige uitrustingsmogelijkheden is een roldeur met omkas-
ting bijzonder geschikt voor zowel de particuliere als industriële
sector. De omkasting kan zonder problemen tevens op een later
moment tegen een aantrekkelijk tarief geplaatst worden. Dit is een
van de voordelen van heroals systeemtechniek.

Veiligheid
» De beste bescherming tegen weers- en omgevingsinvloeden 
» Hoge betrouwbaarheid: perfect op elkaar afgestemde 

onderdelen van heroal-kwaliteit (Made in Germany)
» Optimale stabiliteit door hoge materiaaldikte 
» Uitstekende weerstand tegen windbelasting door nieuwe 

veiligheidsarreteringen in combinatie met veilige 
verbind ingsstukken in geleiderails

» Ruime keuze aan veiligheidstoebehoren: bv. aanrolsysteem, 
handmatige noodbediening en omhoogschuifbeveiliging

» TÜV-certificatie, GS-keurmerk en CE-markering

heroal roldeuren met omkasting
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Veiligheid
» Hoge betrouwbaarheid: perfect op elkaar afgestemde 

onderdelen van heroal-kwaliteit (Made in Germany)
» Optimale stabiliteit door hoge materiaaldikte 
» Uitstekende weerstand tegen windbelasting door nieuwe 

veiligheidsarreteringen in combinatie met veilige 
verbindingsstukken in geleiderails

» Ruime keuze aan veiligheidstoebehoren: bv. aanrolsysteem, 
handmatige noodbediening  en omhoogschuifbeveiliging

» TÜV-certificatie, GS-keurmerk en CE-markering

Geluidsisolatie
» Verbeterde geluidsisolatie
» Geruisloze geleiding door rubberen inlooprollen
» Lager geluidsniveau door het gebruik van speciale 

dempingselementen tussen de verschillende onderdelen

heroal roldeuren zonder omkasting

open uitvoering met aanrolsysteem
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Ontwerp
» Het gebruik van zicht-, raster- en ventilatieprofielen
» Maximale breedte / hoogte: 6000 mm / 5000 mm
» Maximale oppervlakte: 16 m²
» Maximaal pantsergewicht: 10 kg/m²
» Breed kleurenpalet

Ruimtebesparende oplossing voor grote roldeuren
Wanneer er extra brede en hoge roldeuren geleverd moeten
worden, dan biedt een open systeem zonder omkasting de 
perfecte oplossing om de beschikbare ruimte optimaal te be-
nutten, zoals bv. in de industriële sector of in ondergrondse
parkeergarages. Dankzij het geringe aantal benodigde onder-
delen is een open systeem bijzonder rendabel.
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open uitvoering zonder aanrolsysteem
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Kleurentabel (volgende artikelen)
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1) Kleur niet beschikbaar voor 365 mm omkasting.
Let op: kleurkaarten kunnen rechtstreeks bij heroal worden aangevraagd.

Kleur heroal nr. ca. RAL 75 mm 
lamellen

ventilatie-,
rooster-, en
zichtprofiel

Geleiding Eindlijst met
holle kamer

Kappen

staalblauw 09 5011 •

wit 17/19 9016 • • • • •

grijs 18 - • • • • •

naturel 20 9006 • • 1)

bruin 22 - • • • • •

terrabruin 22/20 8028 •

crème 23 1015 •

beige 24 - •

teak 31 - •

lichtbeige 32 - • • 1)

mosgroen 43 6005 •

zwart 44 9005 •

purperood 47 3004 •

robijnrood 47/20 3003 •

pastelblauw 48/10 5024 •

signaalblauw 48/20 5005 •

dennengroen 49 6009 •

antraciet 53 7016 •

Jamaicabruin 60 - •

crèmewit 61 9001 • •

lichtgrijs 63 7035 •

fuurrood 67 3000 •

gentiaanblau 68 5010 •

duivenblauw 87 5014 •

bleekgroen 89 6021 •

RAL 39 - • • • •
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Decoratiekleuren (folie alleen voor lamellen)

Let op: folie in principe aan de buitenkant van de rechtsom rollende deur, 
binnenkant naar keuze. Omkasting, geleiders, eindlijsten, zicht-, raster- en
ventilatieprofielen kunnen niet met een folie gedecoreerd worden.

Kleur Kleurnr. Renolit-
nr.

75 mm
lamellen

gestreept douglasspar 0954 3152 009 •

eiken 0966 3156 003 •

golden oak 0968 2178 001 •

berggreen 0969 3069 041 •

oregon 0970 1192 001 •

crèmewit 0926 1379 05 •

wijnrood 0906 3005 05 •

antracietgrijs 0922 7016 05 •

lichtgrijs 0924 7251 05 •

zwart-bruin 0930 8518 05 •

chocoladebruin 0929 8875 05 •

kobaltblauw 0911 5013 05 •

staalblauw 0910 5150 05 •

donkergroen 0917 6125 05 •

mosgroen 0916 6005 05 •
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Geluidsgrafiek
Sluitende roldeur Opengaande roldeur
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sluitende deur zonder geluidsisolatie*

sluitende heroal RD 75 met geluidsisolatie* 

opengaande deur zonder geluidsisolatie*

opengaande heroal RD 75 met geluidsisolatie*

80

76

72

68

64

looptijd in seconden

Ge
lu

id
sn

iv
ea

u 
in

 d
B

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

* Het geluidsniveau is onder meer afhankelijk van de montage en de omstandigheden ter plaatse.
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Nieuwe geleiderails URF 100 met vei-
lige verbindingsstukken
Ook dit is een innovatie van heroal: de
speciaal ontworpen veiligheidsarrete-
ring als weerstand tegen windbelas-
ting. Door de speciale vorm van de
arreteringen wordt de roldeur compact
opgerold, wat het ruimtebesparende ef-
fect onderlijnt. Bovendien zijn de arre-
teringen vormopsluitend met de lamel
verbonden. Verbindingsstukken zorgen
voor extra veiligheid.

Geleiderails 100 URF

heroal RD 75
zonder 

omkasting

heroal RD 75
met 

omkasting

Aanrolsysteem • •

Veiligheidseindlijst • •

Veiligheidseindlijst afstandsbediening • •

Omhoogschuifbeveiliging • •

Zicht-, raster- en ventilatieprofielen eindlijst met holle kamer • •

Handmatige noodbediening standaard • •

Handmatige noodbediening comfort buitennoodontgrendeling • •

Intrekbeveiliging • •

Extra toebehoren

Windweerstandsklassen

Lichtbreedte 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000

Windweerstandsklasse met 
geleiderail URF 100 en RD 75 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2

Vastheidsproef in Pa 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 965 965 965 620 620

Windklasse in Bft. 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 11 11

ca. windsnelheid in km/h 166 166 166 166 166 166 166 166 139 139 139 111 111
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Benaming
heroal RD 75 
(75 voor dekbreedte)

heroal RD 75
roldeursystemen en

voorgemonteerde rol-
deuren

Onze service is afgestemd op uw wensen

Internationaal grenzen verleggen – internationale namen

heroal biedt naast zijn uitgebreide systeemportfolio met perfect
op elkaar afgestemde producten tevens de meest unieke en
meest veelzijdige dienstverlening in de branche. Onze service is
volledig afgestemd op de eisen, de wensen en de behoeften van
de klant. Aan de basis van onze dienstverlening staan onze ge-
schoolde medewerkers en het bedrijfseigen, energie-efficiënte
‘Made in Germany’ productieproces, dat een unieke verticale 
integratie en proceszekerheid biedt waarmee wij verwerkers, 
architecten en opdrachtgevers een optimale productkwaliteit
voor duurzaam en economisch en waardeverhogend bouwen
kunnen garanderen. Een ander belangrijk element is de levering
van verschillende procedés voor oppervlaktebehandeling. 

Of het nu gaat om hoogwaardige weersbestendige poedercoating
uit onze eigen moderne coatingfabrieken of om 2-laagse ‘Dick -
lack-coating’, structuurlak, foliecoating of anodisatie, de ultra
snelle service voor oppervlakteafwerking biedt u de hoogste
kwaliteit. Daarvoor staan ons nieuwe logistieke centrum met
rond de 40.000 m² oppervlak en onze eigen vrachtwagenvloot ga-
rant. Het dienstenaanbod van heroal wordt gecompleteerd door
het door ift Rosenheim gecertificeerde, ook voor klanten toegan-
kelijke, testcentrum voor rolluiken, roldeuren, vensters, deuren
en gevels, evenals door onze geavanceerde service bij het buigen
van profielen en zetten van plaatmateriaal, een dienst die heroal
als enige systeemproducent in de sector zijn klanten aanbiedt.

De roldeursystemen van heroal voldoen aan de hoogste eisen, zijn internationaal
gevraagd en verleggen grenzen op de markt. Daarom hebben wij de benamingen
voor onze systemen aan de vereisten voor het wereldwijde gebruik aangepast. Het
nieuwe roldeursysteem heet RD 75. De naam is samengesteld uit RD (Roll-Door)
en 75 (dekbreedte).
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heroal – de aluminium-
systeemproducent

Als een van de toonaangevende aluminium-
systeemproducenten ontwikkelt en produceert 
heroal perfect op elkaar afgestemde systemen 
voor rolluiken, roldeuren, vensters, deuren en 
vliesgevels. Het minimale energiegebruik tijdens 
de productie en de maximale energie-efficiëntie 
bij het gebruik, in combinatie met de grootste 
kosteneffectiviteit bij de verwerking van de systemen
en de waardetoename van de gebouwen, dragen sig-
nificant bij tot het faciliteren van duurzaam bouwen.

Innovatie, service, 
design, duurzaamheid

Het merk heroal staat voor systeemoplossingen die dank-
zij praktische innovaties en door een in de gehele sector
toonaangevende service, een hoogwaardig en in elk archi-
tectonisch ontwerp integreerbaar design en hun volledige 
duurzaamheid de normen zetten voor de branche.

De systeemwereld van heroal
Rolluiken | Roldeuren | Ramen | Deuren| Vliesgevels | Service

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Duitsland)
Tel: +49 5246 507-0 | Fax: +49 5246 507-222
www.heroal.com Ar
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