Hliníkový zdvižně posuvný systém
heroal S 77
Flexibilní profilový systém pro velkolepý zážitek z prostoru

Jeden systém – tři varianty

Od celoskleněného rohu až po řešení prahů

Kromě standardní varianty se zdvižně posuvný systém

Systém heroal S 77 je možné realizovat s rozmanitými

heroal S 77 vyrábí také ve vysoce tepelně izolovaném

pohledovými šířkami a způsoby otvírání s až šesti pohy-

provedení HI a v extra úzkém provedení SL. Díky těmto

blivými křídly. Systém doplňují atraktivní celoskleněné

třem systémovým variantám můžete přizpůsobit vzhled

rohy a bezbariérová řešení prahů, v kombinaci s dre-

velkoplošných otvorů ve své nemovitosti jakýmkoli

nážním systémem heroal DS. Práškové lakování heroal

energetickým nárokům a jakémukoli architektonickému

hwr, které je velmi odolné vůči povětrnostním vlivům,

stylu. Ať už se rozhodnete pro jakoukoli variantu, budete

umožňuje mnoho barev a stupňů lesku – i různé povrchy v

se dlouho těšit z krásného vzhledu i výhledu.

interiéru a v exteriéru.

Přednosti systému
» vysoký stupeň průhlednost díky
úzkým pohledovým šířkám rámů
» vysoce odolný vůči zatížení, stabilní a s dlouhou životností
» snadná ovladatelnost
» modulární provedení – kompatibilní s ostatními systémy heroal
heroal S 77 – flexibilní standardní varianta

Bydlení ve světlých a transparentních
prostorách s velkými prosklenými plochami
Krásný panoramatický výhled
Příjemné s užitečným se dá spojit tak elegantně:

jednoduše splnit veškeré moderní architektonické

Velké prosklené plochy, které vytvářejí prosvětle-

požadavky na energetickou účinnost, zvukovou

nou, přátelskou a příjemnou atmosféru a plynulý

izolaci a bezpečnost, včetně bezbariérových řešení

přechod mezi interiérem a exteriérem – to nabízejí

prahů. Zdvižně posuvné dveře jsou těsné proti

funkční zdvižně posuvné dveře, které splňují ty

silnému dešti. Dokonce i při vyšších hmotnostech

nejpřísnější požadavky na design a pohodlí. Díky

jsou snadno ovladatelné ručně, případně mohou být

úzkým profilům rámu je veškerá pozornost upřena

vybaveny také motorovým pohonem.

na sklo.
Systém heroal S 77 je vysoce kvalitní hliníkový
Systém heroal S 77 je až z 85  % vyroben z re-

zdvižně posuvný systém, který přispěje ke zvýšení

cyklovaného hliníku, je stabilní a vyznačuje se

vašeho komfortu bydlení a zhodnocení vašeho

dlouhou životností. Díky modulárnímu systému lze

domova.

heroal S 77 HI:

heroal S 77 SL:

S izolačními zónami pro zvýšenou energetickou účinnost

Dokonalá kombinace průhlednosti a tepelné izolace

Zdvižně posuvný systém heroal S 77 HI nabízí jako inovaci

Systém heroal S 77 SL představuje jemnou, téměř nevi-

zdvižně posuvného systému heroal S 77 modulárně za-

ditelnou konstrukci rámu, která umožňuje velkoplošné

budovanou izolační zónu, v níž jsou použity velmi kvalitní

zasklení s maximální průhledností. Inovativní zdvižně

izolační materiály. Výsledkem je: Menší tok energie mezi

posuvný systém společnosti heroal, který se pro jednosto-

interiérem a exteriérem, zvýšená energetická účinnost,

pé instalace vyrábí s až dvěma pohyblivými křídly, zároveň

nižší náklady na energii.

splňuje veškeré požadavky na tepelnou izolaci. Architektonické zdůraznění pro novostavby i renovace.

heroal S 77 HI – pro vysoký stupeň tepelné izolace

heroal S 77 SL – úzký pro maximální průhlednost

Díky hliníkovému zdvižně posuvnému systému
heroal S 77 získá váš domov průhlednost
Přesvědčte se sami
Vysokou kvalitu, designovou rozmanitost a funkční možnosti
zdvižně posuvného systému heroal vám rádi předvedeme.
Navštivte naši expozici a nechte si poradit. Těšíme se na vaši
návštěvu.

Další informace najdete
na: www.heroal.com

Více inspirace
naleznete na
www.heroal.de/cs

