
 

 

Heroal Rolluiken 

 Heroal ontwikkelt en produceert aluminium systeemhuizen. Dit zijn op elkaar afgestemde systemen voor ramen, deuren, 

gevels, rolluiken, rolpoorten en zonwering. Heroal systemen stelt nieuwe normen voor innovatie en kwaliteit.  

 Heroal heeft hiervoor al vele prijzen gewonnen. De filosofie van het bedrijf is de consequente combinatie van spaarzaamheid 

en ecologie in alle bedrijfstakken. Het bedrijf gebruikt aluminium uit recyclagekring en gebruikt ook hernieuwbare grondstoffen uit de 

"green" isolatoren.   

 Heroal maakt gebruik van een warmte-krachtkoppeling en voldoet aan hoge milieunormen.  

De systeemoplossingen zorgen voor efficiëntie van warmte en kou regulering.  

Als een traditioneel middelgroot bedrijf met internationale distributie is Heroal werkgever van ongeveer 800 medewerkers. 



 

 

HEROAL  
ROLLUIKLAMELLEN 

Uiterst stabiel en bijzonder 
energie-efficiënt 

 De systeemwereld van Heroal rolluiken biedt unieke voordelen voor ieder 

product: Heroal rolluiken zijn duurzaam en garanderen een optimale 

inbraakbeveiliging.  

Door de hoge stabiliteit en kwaliteit zijn openingsbreedten mogelijk die niet 

realiseerbaar zijn met kunststof rolluiken – met behoud van een hoge weerstand 

tegen windbelasting. Ook het energierendement mag er zijn.  

Door uw Heroal rolluik ’s nachts neer te laten, kunt u tot wel 56% energie 

besparen. 

Ook het design zal u weten te overtuigen: het ruime palet met kleuren die ook na 

verloop van tijd kleurvast blijven, biedt talrijke mogelijkheden voor de 

vormgeving. 

 



 

 

Rolluiklamellen -  HR37 

Neemt weinig ruimte in dankzij de kleine oproldiameter 

De belangrijkste voordelen van de Heroal RS 37: het rolluik 

kan zeer strak worden opgerold en heeft een kleine 

oproldiameter (Ø 163 mm bij een pantserhoogte van 2500 

mm). Dit is mogelijk dankzij de inzet van de fijnste lamel in 

het Heroal assortiment (nominale dikte slechts 8 mm) – een 

perfecte oplossing voor situaties waar zeer kleine kastformaten 

vereist zijn. 

Vormgevingsmogelijkheden en design 

Mogelijke verbetering van de totale U-waarde met maximaal 

42 procent 

Extreem weerbestendige oppervlaktecoating met tweelaagse 

diklak 

Ruime kleurkeuze 

Doorsnede HR37:  

Prestatiekenmerken 

* Bij een elementbreedte van 2700 mm en een geleidingsrail met 25 mm dompeldiepte 

** conf. VKF (Schweizer Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, Zwitserse Vereniging Kantonale Brandverzekeringen) Testbepalingen Nr. 02. De waarde 

weerspiegelt de mechanische functionaliteit. 



 

 

Product specificatie 
Dekbreedte 37mm 

Profielhoogte 42,5mm 

Profiel dikte 8,0mm 

Maximale breedte 3000mm 

Maximale hoogte 3500mm 

Maximale oppervlakte 6,2m2 

Aantal lamellen in 1 meter, 27 lamellen 

Pansergewicht 3,5 kg/m2 

 

Mogelijke lamelkleuren: 
Wit RAL9016 

Grijs RAL7038 

Zilver RAL9006 

Bruin RAL8014 

Créme RAL1015 

Licht beige RAL1001 

Rood RAL3004 

Bosgroen RAL6009 

Antraciet RAL7016 

Créme wit RAL9001 

Donker beige RAL1019 

Teak 

Geel 

Azureblauw RAL5009 

Staalblauw RAL5011 

Goud eik 

Jamaica bruin 

Mosgroen RAL6005 

Zwart RAL9011 

Grijs aluminium RAL9007 



 

 

Rolluiklamellen -  HR41 

Strak oprollende lamel met grote dekbreedte 

De Heroal RS 41 kan met zijn grote dekbreedte (41 

mm) en smalle nominale dikte (8,5 mm) erg strak 

worden opgerold en is ideaal voor gebruik in kleine 

rolluikkasten (Ø 185 mm oproldiameter bij een 

pantserhoogte van 2500 mm). Deze zeer stabiele 

lichtgewicht rolluiklamel (3,7 kg/m²) voldoet aan de 

windbelastingswaarden van weerstandsklasse 3 bij 

elementbreedten tot 2900 mm. 

Vormgevingsmogelijkheden en design 

Mogelijke verbetering van de totale U-waarde met 

maximaal 43 procent 

Extreem weerbestendige oppervlaktecoating met 

tweelaagse diklak 

Ruime kleurkeuze 

Doorsnede HR41:  

Prestatiekenmerken 

* Bij een elementbreedte van 2700 mm en een geleidingsrail met 25 mm dompeldiepte 

** conf. VKF (Schweizer Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, Zwitserse Vereniging Kantonale Brandverzekeringen) Testbepalingen Nr. 02. De 

waarde weerspiegelt de mechanische functionaliteit. 



 

 

Product specificatie: 
Dekbreedte 41mm 

Profielhoogte 48mm 

Profiel dikte 8,5mm 

Maximale breedte 3500mm 

Maximale hoogte 3500mm 

Maximale oppervlakte 7,0m2 

Aantal lamellen in 1 meter, 25 lamellen 

Pansergewicht 3,7 kg/m2 

 

Mogelijke lamelkleuren: 
Wit RAL9016 

Grijs RAL7038 

Zilver RAL9006 

Bruin RAL8014 

Créme RAL1015 

Licht beige RAL1001 

Rood RAL3004 

Bosgroen RAL6009 

Antraciet RAL7016 

Créme wit RAL9001 

Donker beige RAL1019 

Teak 

Geel 

Azureblauw RAL5009 

Staalblauw RAL5011 

Goud eik 

Brons 

Jamaica bruin 

Mosgroen RAL6005 

Zwart RAL9011 

Grijs aluminium RAL9007 



 

 

Rolluiklamellen - HL 837 

Uiterst stabiel en inbraakwerend 

De buitengewone hardheid van het materiaal en het speciale 

schuimmengsel maken de heroal RS 37 SL tot een ongeëvenaarde, 

uiterst stabiele rolluiklamel. De lamel voldoet aan de eisen van 

windweerstandsklasse 4 bij elementbreedten tot 3000 mm en voldoet 

wat betreft inbraakbeveiliging aan richtlijn TR 111 van het 

Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz (Duitse organisatie voor 

rolluiken en zonwering). 

Vormgevingsmogelijkheden en design 

Mogelijke verbetering van de totale U-waarde met maximaal 42 

procent 

Verfijnd profieluiterlijk 

Extreem weerbestendige oppervlaktecoating met tweelaagse diklak 

Doorsnede HL 837:  

Prestatiekenmerken 

* Bij een elementbreedte van 2700 mm en een geleidingsrail met 25 mm dompeldiepte 

** conf. VKF (Schweizer Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, Zwitserse Vereniging Kantonale Brandverzekeringen) Testbepalingen Nr. 02. De waarde weerspiegelt de 

mechanische functionaliteit. 

*** SL, de rolluiklamel voldoet aan de technische richtlijn TR 111 van het BVRS (‘Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz’ – Duitse organisatie voor rolluiken en zonwering) 



 

 

Product specificatie: 
Dekbreedte 37mm 

Profielhoogte 45mm 

Profiel dikte 9,0mm 

Maximale breedte 4000mm 

Maximale hoogte 3400mm 

Maximale oppervlakte 9,0m2 

Aantal lamellen in 1 meter, 27 lamellen 

Pansergewicht 5,9 kg/m2 

 

Mogelijke lamelkleuren: 
 

Wit RAL9016 

Grijs RAL7038 

Zilver RAL9006 

Bruin RAL8014 

Créme RAL1015 

Licht beige RAL1001 

Antraciet RAL7016 

Créme wit RAL9001 



 

 

Rolluiklamellen -  Heroal Safe 

Inbraakwerende veiligheidsrolluiklamel RC 2 

Het met melaminehars versterkte isolatieschuim zorgt ervoor dat de 

fijne lamel Heroal RS 37 RC 2 bij een gewicht van 8,0 kg/m2 

enorm buigvast en stabiel is. Met een dekbreedte van 37 mm en een 

nominale dikte van 9,5 mm is de lamel tot weerstandsklasse RC 2 

conform DIN 1627 getest en goedgekeurd. Daarnaast is de Heroal 

RS 37 RC 2 ingedeeld in hagelweerstandsklasse 6. 

Vormgevingsmogelijkheden en design 

Mogelijke verbetering van de totale U-waarde met maximaal 41 

procent 

Extreem weerbestendige oppervlaktecoating met tweelaagse diklak 

Doorsnede Heroal Safe:  

Prestatiekenmerken 

* Bij een elementbreedte van 2700 mm en een geleidingsrail met 25 mm dompeldiepte 

** conf. VKF (Schweizer Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, Zwitserse Vereniging Kantonale Brandverzekeringen) Testbepalingen Nr. 02. De 

waarde weerspiegelt de mechanische functionaliteit. 



 

 

Product specificatie: 
 

Dekbreedte 37mm 

Profielhoogte 45mm 

Profiel dikte 9,5mm 

Maximale breedte 4200mm 

Maximale hoogte 3300mm 

Maximale oppervlakte 10,5m2 

Aantal lamellen in 1 meter, 27 lamellen 

Pansergewicht 8,0 kg/m2 

 

Mogelijke lamelkleuren: 
 

Wit RAL9016 

Grijs RAL7038 

Zilver RAL9006 

Bruin RAL8014 

Créme RAL1015 

Licht beige RAL1001 

Créme wit RAL9001 



 

 

Rolluiklamellen -  HK 842 

Robuuste, strak oprollende lamel met een dekbreedte van 42 mm 

De Heroal RS 42 kan strak worden opgerold en is daarmee 

plaatsbesparend. Daarnaast heeft de lamel een gewicht van 3,9 

kg/m² bij een elementbreedte van 2900 mm. Dankzij een 

robuuste wanddikte van 9,3 mm voldoet de lamel aan de hoge 

eisen van windweerstandsklasse 3. 

Vormgevingsmogelijkheden en design 

Mogelijke verbetering van de totale U-waarde met maximaal 43 

procent 

Extreem weerbestendige oppervlaktecoating met tweelaagse 

diklak 

Ruime kleurkeuze 

 

Ruime kleurkeuze 

Doorsnede HK 842:  

Prestatiekenmerken 

* Bij een elementbreedte van 2700 mm en een geleidingsrail met 25 mm dompeldiepte 

** conf. VKF (Schweizer Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, Zwitserse Vereniging Kantonale Brandverzekeringen) Testbepalingen Nr. 02. 

De waarde weerspiegelt de mechanische functionaliteit. 



 

 

Product specificatie: 
 

Dekbreedte 42mm 

Profielhoogte 48mm 

Profiel dikte 9,3mm 

Maximale breedte 3500mm 

Maximale hoogte 3500mm 

Maximale oppervlakte 7,0m2 

Aantal lamellen in 1 meter, 24 lamellen 

Pansergewicht 3,9 kg/m2 

 

Mogelijke lamelkleuren: 
 

Wit RAL9016 

Grijs RAL7038 

Zilver RAL9006 

Bruin RAL8014 

Créme RAL1015 

Licht beige RAL1001 

Rood RAL3004 

Bosgroen RAL6009 

Antraciet RAL7016 

Créme wit RAL9001 

Donker beige RAL1019 

Teak 

Staalblauw RAL5011 

Eik 

Jamaica bruin 

Zwart RAL9011 

Grijs aluminium RAL9007 



 

 

Rolluiklamellen -  Mini E 

Het rolluik voor hoge windbelastingen 

Met name voor gebieden met een hoge windbelasting is de 

Heroal RS 38 een veilige rolluikoplossing. De hoge stabiliteit 

van deze rolluiklamel heeft geleid tot uitstekende 

windbelastingswaarden – weerstandsklasse 4 voor 

elementbreedten tot 2600 mm. 

Vormgevingsmogelijkheden en design 

Mogelijke verbetering van de totale U-waarde met maximaal 

42 procent 

Extreem weerbestendige oppervlaktecoating met tweelaagse 

diklak 

Ruime kleurkeuze 

Doorsnede Mini E:  

Prestatiekenmerken 

* Bij een elementbreedte van 2700 mm en een geleidingsrail met 25 mm dompeldiepte 

** conf. VKF (Schweizer Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, Zwitserse Vereniging Kantonale Brandverzekeringen) 

Testbepalingen Nr. 02. De waarde weerspiegelt de mechanische functionaliteit. 



 

 

Product specificatie: 
 

Dekbreedte 38mm 

Profielhoogte 45mm 

Profiel dikte 9,0mm 

Maximale breedte 3700mm 

Maximale hoogte 3800mm 

Maximale oppervlakte 8,0m2 

Aantal lamellen in 1 meter, 27 lamellen 

Pansergewicht 4,5 kg/m2 

 

Mogelijke lamelkleuren: 
 

Wit RAL9016 

Grijs RAL7038 

Zilver RAL9006 

Bruin RAL8014 

Créme RAL1015 

Licht beige RAL1001 

Rood RAL3004 

Bosgroen RAL6009 

Antraciet RAL7016 

Créme wit RAL9001 

Donker beige RAL1019 

Teak 

Geel 

Staalblauw RAL5011. 



 

 

Rolluiklamellen -  Super Mini E 

Kleine rolluiklamel met hoge weerstand tegen windbelasting 

De geringe dekbreedte van 32 mm maakt de Heroal RS 32 – de 

kleinste rolluiklamel van het systeem – zo sterk. Want dankzij de 

compacte uitvoering voldoet hij bij een elementbreedte van 2700 

mm aan de eisen van windweerstandsklasse 3. 

Vormgevingsmogelijkheden en design 

Mogelijke verbetering van de totale U-waarde met maximaal 42 

procent 

Extreem weerbestendige oppervlaktecoating met tweelaagse 

diklak 

Ruime kleurkeuze 

Doorsnede Super Mini E:  

Prestatiekenmerken 

* Bij een elementbreedte van 2700 mm en een geleidingsrail met 25 mm dompeldiepte 

** conf. VKF (Schweizer Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, Zwitserse Vereniging Kantonale Brandverzekeringen) Testbepalingen Nr. 02. 

De waarde weerspiegelt de mechanische functionaliteit. 



 

 

Product specificatie: 
 

Dekbreedte 32mm 

Profielhoogte 40mm 

Profiel dikte 8,5mm 

Maximale breedte 3700mm 

Maximale hoogte 3500mm 

Maximale oppervlakte 7,5m2 

Aantal lamellen in 1 meter, 32 lamellen 

Pansergewicht 4,8kg/m2 

 

Mogelijke lamelkleuren: 
 

Wit RAL9016 

Grijs RAL7038 

Zilver RAL9006 

Bruin RAL8014 

Créme RAL1015 

Licht beige RAL1001 

Rood RAL3004 

Bosgroen RAL6009 

Créme wit RAL9001 

Donker beige RAL1019 

Teak 

Geel 

Brons 



 

 

Rolluikkasten  

Vierkante kast 45° 
 

Meer lichtinval door afschuining van 45° 

Met de opvallende vijfhoekige kastvorm brengt het 

gerolvormde voorbouwkastelement Heroal FMR 45° 

optische accenten in de gevel aan. Bovendien maakt de 

afschuining van 45° aan de onderzijde van de kast meer 

lichtinval in de vertrekken mogelijk. 

Veiligheid 

Hoge kaststabiliteit en veiligheid: wanden van 

hoogwaardige aluminium legeringen plus de speciale 

verbindingstechniek van Heroal 

Design 

Vijfhoekige voorbouwkast met opvallend uiterlijk 

Meer lichtinval door afschuining van 45° 

Veelzijdige inbouwmogelijkheden 

Kastformaten: 100, 125, 137, 150, 165, 180, 205 en 230 

mm 

Ruime kleurkeuze 

Integratie van horren mogelijk 

Extreem weerbestendige oppervlakteveredeling met 

tweelaagse diklak 

 

Mogelijke kastkleuren vierkante 

kast: 
Wit RAL9016 

Grijs RAL7038 

Zilver RAL9006 

Bruin RAL8019 

Créme RAL1015 

Licht beige RAL1001 

Rood RAL3004 

Bosgroen RAL6009 

Antraciet RAL7016 

Créme wit RAL9001 

Staalblauw RAL5011 



 

 

Rolluikkasten  

Kwart  ronde  
 

Precies passende montage in de dag 

De kwartronde gerolvormde kast Heroal FMR Q is de 

perfecte voorbouwvariant voor de montage in diepe 

dagen: de bovenste afsluiting ligt opdekkend op de 

latei – een kastoplossing die zowel elegant als subtiel 

is. 

Veiligheid 

Hoge kaststabiliteit en veiligheid: wanden van 

hoogwaardige aluminium legeringen plus de speciale 

verbindingstechniek van Heroal 

Design 

Kwartrond voorbouwkastsysteem speciaal voor 

opdekkende montage in de dag 

Kastformaten: 150, 180 en 205 mm 

Ruime kleurkeuze 

Integratie van horren mogelijk 

Extreem weerbestendige oppervlakteveredeling met 

tweelaagse diklak 

Mogelijke kastkleuren half ronde 

omkasting: 
 

Wit RAL9016 

Zilver RAL9006 

Hell Beige 

Donkerbruin RAL8014 



 

 

Rolluikkasten  

Ronde  
 

Accenten aanbrengen met een ronde vormgeving 

De gerolvormde ronde kast Heroal FMR HC van 

hoogwaardige aluminium legeringen kan als 

voorbouwelement harmonieus in de gevel worden 

geïntegreerd of met een opvallende kleurgeving 

optische accenten aanbrengen. Met vastklikbare ronde 

voorzetprofielen voor de geleidingsrails kan dit ronde 

uiterlijk verder worden uitgebreid. 

Veiligheid 

Hoge kaststabiliteit en veiligheid: wanden van 

hoogwaardige aluminium legeringen plus de speciale 

verbindingstechniek van Heroal 

Design 

Esthetisch rond uiterlijk 

Kastformaten: 137, 150, 165, 180 en 205 mm 

Ruime kleurkeuze 

Optioneel: vastklikbare ronde voorzetprofielen voor 

geleidingsrails 

Integratie van horren mogelijk 

Extreem weerbestendige oppervlakteveredeling met 

tweelaagse diklak 

Mogelijke kastkleuren ronde 

omkasting: 
 

Wit RAL9016 

Grijs RAL7038 

Donker bruin RAL8014 

Créme wit RAL9001 

Bosgroen RAL6009 

Antraciet RAL7016 



 

   

Geleiders 
 

Veilige oplossingen voor alle inbouwsituaties 

Heroal heeft een divers aanbod aan geleidingsrails, waarmee precies passende oplossingen voor iedere inbouwsituatie gerealiseerd 

kunnen worden. De uiterst stabiele, geëxtrudeerde rails van hoogwaardig aluminium zijn voorzien van ingerolde voeringen en zorgen 

voor een stabiele stand van het pantser. 

De onderlijsten zijn in een ruim kleurenpalet beschikbaar. 

Energiebesparing 

Geleidingsrails voorkomen koudebruggen tussen het rolluikpantser en het raamkozijn en gaan zo energieverlies tegen 

Veiligheid 

Uiterst stabiele, geëxtrudeerde aluminium geleidingsrails 

Veilige pantserwerking door ingerolde goten van zacht pvc, hard pvc of borstels 

Stabiele pantserstand 

Geluidsisolatie 

Geruisarme pantserwerking 

Design 

Vele vormgevingsmogelijkheden dankzij een uitgebreid aanbod aan modellen 

Uitvoeringsvarianten voor geïntegreerde horren 

Ruime kleurkeuze 

 

Oppervlak met hoogwaardige hwr-poedercoating 

Ruime kleurkeuze 



 

  

Contact 

JVS Zonwering BV 

De Heinen 22 

5371 MJ Ravenstein (Nederland) 

(mogelijk in navigatie: Huisseling)  

Telefoon:+31 (0) 486 850 119 

(voorkeur via e-mail) 

Website: www.rolluiken-discount.nl  

Mail: info@jvszonwering.nl 

http://www.rolluiken-discount.nl/
mailto:info@jvszonwering.nl

