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Műszaki jellemzők 

A leggyakrabban alkalmazott redőnyprofilok paraméterei biztosítják a redőnyprofil ked-
vező beforgási méreteit és a rendszer helytakarékos kivitelét.

HR 37 alumínium redőnyléc

Tok HR37 alumínium redőnyléc tekeredési méretei
40 Ø 60 Ø 40 Ø Szh. 60 Ø Szh.

125 1200 mm - - -
137 1600 mm - 800 mm -
150 1900 mm - 1300 mm -
165 2500 mm 2300 mm 1700 mm 2200 mm
180 3000 mm 2800 mm 2400 mm 2200 mm
205 3000 mm 3000 mm - 2400 mm

Technikai adatok

Vastagság 8 mm

Szélesség 37 mm
Db/méter 27 db/m
Súly 3,5 Kg/m2

Max. fesztáv 2600 mm
Max. felület 6,2 m2

Léc hossza 6500 mm
Csomagolás 130m/ktg

Technikai adatok

Vastagság 8,5 mm

Szélesség 41 mm
Db/méter 25 db/m
Súly 3,7 Kg/m2

Max. fesztáv 3000 mm
Max. felület 7,0 m2

Léc hossza 6500 mm
Csomagolás 130m/ktg

Tok HR41 alumínium redőnyléc tekeredési méretei
40 Ø 60 Ø 40 Ø Szh. 60 Ø Szh.

125 - - - -
137 1100 mm - - -
150 1400 mm - 1100 mm -
165 2200 mm 1900 mm 1400 mm -
180 2600 mm 2400 mm 2000 mm 1800 mm
205 3000 mm 3000 mm 2400 mm 2400 mm

HR 41 alumínium redőnyléc

www.heroal.hu
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Változtassa meg épületének külső homlokzatát 
tetszése szerint. Rendszereink típusválasztéka és a 
színek variálhatósága, mindentekintetben tökéletesen 
alkalmas építőelemmé teszik árnyékolónkat.

Előnyök

• Esztétikus külső megjelenés
• Kíváló hő-, és hangszigetelő tulajdonság 
•  Magas minőségű, hosszú élettartamú, alumínium 

profilok, 
•  A redőnytokoknak és a kiválóan tekeredő 

redőnyléceknek köszönhetően helytakarékos kivitel
•  Csapágyazott tengelyszerkezet biztosítja a rendkívül 

egyenletes működtetést
•  A tengelyszerkezetre csúsztatott gyűrűk garantálják a 

redőnyprofilok karcolódás elleni védelmét 
•  Könnyű üzemeltetés gurtnival, hajtókarral vagy 

elektromos meghajtással
•  Széles színválaszték az alkalmazott profilok közül.
•  Integrált szúnyoghálóval választható kivitel
•  ClickStop feltolásgátló szerkezettel ellátható kivitel 
•  A tokrendszer vízálló kialakítása szélsőségesen 

csapadékos időjárás esetén is biztosítja Önnek a 
rendszer belső alkatrészeinek vízmentességét. 

Új építésű, alacsony energia felhasználású épületek 
esetében az épület homlokzatára vagy nyílászáróinak 
külső síkjára szerelt redőnytokok kedvező mérete és a 
rendszer egyedülálló variációs lehetőségei, minden 
esetben az optimális esztétikai és technikai megoldást 
nyújtják Önnek. 

Felújított épületek nyílászáróinak utólagos 
hőszigeteléséhez a külsőtokos Heroal alumínium 
redőnyrendszer a legjobb választás.

Jó Formában

A Heroal redőnyrendszerek praktikus kombinációja 
a funkcionalitásnak, a nagyszerű esztétikai 
megjelenésnek, és a magasabb életminőség által 
megkövetelt komfortnak. Az épület helyiségeitől távol 
tartja a hideget, hőséget, esőt és árnyékot, míg egyedi 
alumínium redőnyrendszerünk biztonságot nyújt a 
betörés és vandalizmus ellen.

Minden lehetséges

A különböző tokformák, önállóan, egy rendszer részét 
képezik, melyek bármilyen profiltípussal kombinálhatók, 
legyen akár görgőzött vagy extrudált profil. A 
profilok többféle méretben, formában és színben is 
választhatók.

Működtetés 

A Heroal árnyékolók kézi működtetése alapfelszerelés. 
Vezetékes vagy rádióvezérelt csőmotorok egyedi 
kívánság alapján rendelhetők. Válassza Ön is a Becker 
motorok és vezérlések által nyújtott kényelmet és 
működtesse redőnyét egyetlen gombnyomással.

Integrált szúnyogháló

A redőnyrendszerek szúnyoghálóval kombinálható, 
melyek minden esetben kényelmes megoldást nyújt 
a szúnyogok és rovarok ellen. A dupla vezetősínnek 
következtében az árnyékoló és a szúnyogháló külön-
külön működtethető. A szúnyogháló vezetősínében 
kefe található, mely a működtetés során keletkező zaj 
csökkentése mellett megakadályozza, hogy a mászó 
rovarok oldalról megkerüljék a hálót.

Felületkezelés

Hőkezelési eljárás útján, dupla lakkozással ellátott,  
nagy ellenálló képességű, erős, alumínium profilok.  
A redőnylécek hő-, és hangszigetelő képességét  
CFC-mentes, hőszigetelő poliuretán hab biztosítja.

CLICKSTOP

A redőnypalást feltolás elleni védelme, mely betörés 
ellen fokozott védelmet kínál. 
A rendszer által biztosított védelem akkor aktiválódik, 
amikor a párkányra engedett redőnypalástot kívülről, 
arra illetéktelen személy megemeli.  Amennyiben Ön 
a redőnyt fel kívánja húzni, a rendszer automatikusan 
kiold, teret engedve a működtetésnek.
A szerkezet minden redőnyprofilhoz választható és 
bármelyik tokrendszerbe beépíthető. A rendszer 
beépítése nem függ a redőny működtetésének 
módjától, ezért, ha a kézi működtetés helyett motoros 
meghajtást választ, a ClickStop feltolás gátló rendszer 
ebben az esetben is automatikusan zár vagy old.
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