Het zonweringsysteem
heroal VS Z
De optimale bescherming tegen inkijk, schittering en warmte

Individueel, windbestendig, energie-efficiënt –

Langdurige veilige werking –

het hele jaar door

ook bij grote glazen oppervlakken

De heroal VS Z is geschikt voor talrijke doeleinden in

Met de heroal VS Z kunnen ook grote glazen oppervlakken

de particuliere en commerciële woningbouw alsook in

van maximaal 15 vierkante meter probleemloos bescha-

openbare gebouwen. Afhankelijk van de gekozen stof

duwd worden. Dankzij de kleine oproldiameter van het

laat dit systeem daglicht naar binnen en reflecteert het

systeem kunnen de kasten klein gehouden worden, waar-

tegelijkertijd het zonlicht. Zo wordt tot wel 75 % minder

door ze ruimtebesparend ingebouwd kunnen worden.

zonnestraling en 98 % minder uv-straling doorgelaten.
Dankzij de ritssluitingtechnologie weerstaat het systeem

Zo is bij een raamhoogte van 3 meter slechts één kast

windsnelheden tot wel 145 km/h. Dit komt overeen met

van 95 millimeter hoog nodig – deze past zelfs in een

een orkaan met windkracht 12.

kleine dakkapel.

Uw voordelen
»» Beschaduwing van grote glazen
oppervlakken mogelijk
»» Uiterst weerbestendig en onderhoudsarm
»» Elektronisch gemotoriseerde
aandrijving

De heroal VS Z zorgt bij warm weer voor
een aangenaam klimaat binnenshuis
Stoffen zonwering met hoge windbestendigheid
Of u nu thuis, op school of op het werk bent: direct

Het innovatie zipscreensysteem wordt voor het raam

zonlicht en van buitenaf binnendringende warmte

gemonteerd; voor een comfortabele bediening is de

beïnvloeden het welzijn en het prestatievermogen.

aandrijving van het systeem gemotoriseerd.

De flexibiliteit van de heroal VS Z hangt af van het
gekozen doek. Naargelang het gekozen doek en de

Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en

wensen van de klant kan tot 80 % van het daglicht

intelligente ritssluitingtechnologie biedt het systeem

doorgelaten worden of voor een volledige verduis-

niet alleen een ongeëvenaarde windbestendigheid,

tering gekozen worden. Zo wordt het binnenklimaat

maar ook een zeer lange levensduur. Tevens wordt

energiebesparend geoptimaliseerd, zonder dat te

door een breedte van wel 6 meter en de keuze uit vele

veel daglicht verloren gaat.

kleuren een veelzijdige toepassing mogelijk gemaakt.

Individueel vormgegeven – en bestand tegen elk weertype

heroal hwr-poedercoating

Welke stijl en welke kleur u ook voor uw zonweringsysteem

»» Kleurintensief en kleurvast

voor ogen hebt – met het aluminium systeem van heroal

»» Uitgebreid RAL-kleurenpalet

bent u altijd verzekerd van de hoogste kwaliteit. Nagenoeg

»» Verschillende glansgraden

elke kleur is mogelijk en ook als het gaat om de mate

»» Slijtvast en gemakkelijk te reinigen

van glans is de keuze aan u: licht glanzend, mat, korrelig

»» Duurzaam en milieuvriendelijk

of hoogglans.
De uitermate weerbestendige hwr-poedercoating van
heroal zorgt voor intensieve kleuren en krachtige effecten.
De coating beschermt langdurig tegen corrosie, zelfs bij
extreme weersomstandigheden, en biedt een uitstekende
kleurstabiliteit, glansbehoud en weerbestendigheid.

Green Aw

ard

heroal VS Z

Geleidingsrail met ritssluitingtechnologie

Optimaliseer op zonnige en tegelijkertijd
winderige dagen het klimaat in huis –
met het zonweringsysteem heroal VS Z
Overtuig uzelf
Graag laten wij u de veelzijdige vormgevingsopties en functionele mogelijkheden van het zonweringsysteem heroal VS Z
zien. Bezoek onze showroom en laat u adviseren. Wij kijken
uit naar uw bezoek.

Meer informatie is te vinden
op www.heroal.de/nl

Meer informatie is
te vinden op
www.heroal.de/nl

