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heroal cég a feltalálója a duplafalas,

h´́oszigetelt alumínium léceknek, 

valamint megalapítója az alumínium

red´́ony és garázskapu - rendszer 

iparágnak

■ a sokéves tapasztalatra építve sikerült

termékeink min´́oségét folyamatosan

javítani és fejleszteni

■ az igen kiemelked´́o min´́oséggel és a

folyamatos befektetéssel a heroal cég

a legnagyobbak közé tartozik

■ 400 dolgozó és több mint 2000 

partner dolgozik becsülettel a 

siker folytatásán.

■ profitáljon Ön is, a sokéves tapasz-

talatból, amit a heroal  és partnerei

kínálnak  Önnek

ISO 9001

Íves tokrendszer

Azoknak akik szeretik
az ívelt  formákat ! 

a heroal mindig versenyben van

ha a min ´́oségr ´́ol van szó !

A heroal – heroTOP típusú

red ´́onyrendszer egyesíti  a

min´́oséget az esztétikummal. 

A heroal – ívelt tokos red ´́onyrendszerek nem csak

kiválóak, hanem hatékonyak az energiaköltség meg-

takarításában is.

A habbal kitöltött alumíniumlécek nem csak

ellenállóképesek, hanem hosszú élettartamúak.

Ha nem akar egy csúcsmin ´́oségr ´́ol lemaradni, akkor

heroal terméket vásároljon, mint a keresked ´́oje,

mert ´́o tudja, hogy miért veszi.

Keresked´́oinknél mindig profi ellátásban és felvilá-

gosításban részesül és kiváló min´́oség´́u terméket kap.

Erre aztán igazán építhet!
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zsinór tároló

Formák és színek;

a heroal gyártmányok csúcsmin´́oség´́uek,
széles színskálával rendelkeznek.
Optimális védelmet nyújtanak viharok és
a szeszélyes id´́ojárás ellen. 

heroal – ívelt tokos red ´́onyrendszerek;
szépek, energiatakarékosak, és
növelik a biztonságérzetét.

kurbli-hajtókar

gurtni tároló

cs ´́omotor
ideális kiegészít´́o a heroal-
red´́onyökhöz utólagos
beépítéssel is!

Technikai Információk 

■ optikailag kit ´́un´́oen mutat a 
homlokzatban

■ szokatlanul csendes lefutás

■ kiválóan vízálló rendszer

■ a fugák kiesnek a látószögb´́ol

■ kit ´́un ´́o min ´́oség ´́u, rétegelve festett,
alumínium lécprofilok

■ széles színskála

■ kényelmes használat gurtnis,
kurblis, vagy elektromos kivitelben is

Min´́oség és kivitel
A heroTOP-ível ttokos rendszerek a ház 

homlokzatának a gyöngyszeme.

Ha a klasszikus, szögletes formákat részesíti el ´́onyben,

akkor döntsön a küls ´́otokos rendszer mellett.

A heroMAX-ról b´́ovebb információt az eladótól,

vagy a katalógusunkból tudhat meg. 

A természet nem ismer sarkokat és széleket.

Mindent harmonikusan épít fel úgy, mint az

ívelt tokos red´́onyrendszert a heroal.

Életet és a szó legmelegebb értelmében 

meleget hoz a házba, mivel ezek az ívelt 

red ´́onyrendszerek megakadályozzák a

felesleges h´óveszteséget.

Min´́oség, ami nemcsak Önnek számít, hanem

a környezetnek is!

Ez egy kerek dolog….Ez egy kerek dolog….

A heroal – ívelt tokos red ´́onyrends-
zerét ne rejtsük el a vakolatba.
A vidám színekben gyártott ívelt
rendszer esztétikus megjelenést
nyújt a ház homlokzatán.

A régi és az új házaknál a heroTOP
ívelt red´ónyrendszerek a legjobb 
megoldást biztosítják a meleg
védelmére.
A kiváló rendszere és sokszín´́usége
miatt optimálisan alkalmazkodik
minden fajta beépítési lehet ´́osé-
gekhez, valamint az utólagos
beépítésekhez is.

Duplafalas alumínium

er´́osségét, masszívságát,

garantálja a kétszer

beégetett lakk felület.

Az FCKW mentes h ´́oszi-

getelés biztosítja a h´́o és

hangszigetelést.

Méret : 137, 165,180,
205

vízhatlan, kívülr´ól nem
látható illesztéssel
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