
Ne szabjon gátat
lakása melegének !

a heroal  min´́oség, a  heroMAX 

küls ´́otokos redony rendszerével,

professzionális megoldást kínál

az ablakai részére.

Legjobb h´́oszigetelés, egyszer´́u és

utólagos szerelési lehet´́oségekkel,

magas biztonsági mutatókkal.

Ezt mind a TOP- min´́oség´́u anyag 

megmunkálása teszi lehet´́ové.
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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

■ a 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

MAX®

ISO 9001

A heroal – küls ´́otokos red ´́onyrendszerek nem
csak szépek, de hatékonyak az energiaköltség
megtakarításában is.

A habbal kitöltött alumínium red´́onyprofilok
nem csak ellenállóképesek, hanem hosszú 
élettartamúak.

Ha nem akar egy csúcsmin ´́oségr ´́ol lemaradni,
akkor heroal terméket vásároljon.
Keresked ´́oinknél mindig profi felvilágosításban
részesül.

Erre 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 – küls´́otokos red´́onyrendszerek;

szépek, energia takarékosak, 

és növelik a biztonságérzetét.

kurbli – hajtókar

gurtni tároló

csömotor
ideális kiegészítö a heroal
redönyökhöz, utólagos
beépítéssel is!

Technikai Információk 

■ leny´́ugöz´́oen meggy´́oz´́o

■ szokatlanul csendes lefutás

■ kiváló h´́oszigetelés

■ kis helyigény

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

■ széles színskála

■ kényelmes használat gurtnis,kurb-
lis, vagy elektronikus kivitelben is

Min´́oség és kivitel
A heroMAX-küls ´́otokos rendszerek klasszikus

szögletes kivitelben kaphatók.

Ha a kerek formákat részesíti el´́onyben, akkor

döntsön a kerekített tokrendszer mellett.

A heroTOP-ról b´́ovebb információt az eladótól,

vagy a katalógusunkból tudhat meg. 

A heroal – red´́onyrendszerek összehangolják a m´́uködést

és az esztétikát az igényes lakókörnyezettel.

A jó szigetelés csökkenti a h´́oveszteséget, ezért használják 

el ´́oszeretettel ezt a red ´́onyrendszert az alacsony h ´́o igény´́u

házaknál.

A stabil, er ´́os alumínium hathatósan véd a betörés és 

rongálás ellen. Nálunk a szerviz nagybet ´́uvel van írva!

Tipikus heroal tipusTipikus heroal tipus

A régi épületek ideális h´́oszigetelését
segíti el´́o a heroMAX küls´́otokos
red´́onyrendszer.
A széles palettája és a sokoldalú 
beépítési  lehet´́oségei miatt kit´́un´́oen
alkalmazhatóak a már kész házakhoz.

Az új házak építésénél a heroMAX 
küls´́otokos red´́onyrendszer minden
tulajdonságában alkalmazkodik és
alkalmazható szinte bármilyen
kivitelezéshez.

45º 20º

Duplafalas alumínium
er´́osségét, mazívságát,
garantálja a kétszer
beégetett lakk felület.

Az FCKW  mentes
h´́oszigetelés biztosítja 
a h´́o és hangszigetelést.

MAX®

90º

Napfényvédelem H´́ovédelem Id´́ojárás védelem Betörés védelem Árnyékolás védelem Zajvédelem


