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TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje hliníkových dveří systému 
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Hliníkové zdvižně posuvné dveře z profi lů Heroal S 77

Tyto zdvižně posuvné dveře jsou určeny pro použití mezi exteriérem a vytápěnými obytnými místnostmi. Možnost velké 
konstrukční šířky a větší počet posuvných křídel podtrhuje vynikající estetický dojem a dokonalé propojení interiéru 
s exteriérem. To vše při vynikajících tepelně technických vlastnostech díky použití vypěněných hliníkových profi lů.
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● tvarová a tepelná stálost materiálu profi lu 
● dlouholetá životnost

Zvedací a posuvné dveře z hliníkových profi lů Heroal S 77 se svým elegantním a nadčasovým designem výrazně oživí 
vzhled každé stavby, přidá jí na výjimečnosti, reprezentativnosti a povýší ji mezi moderní díla.

KATALOGOVÝ LIST-

● výborný vzhled konstrukce

Rámy

Profi ly Heroal S 77 jsou zhotoveny z tvarově a tepelně stálého materiálu (slitina AlMgSi 05). Přednosti tohoto materiálu 
zaručují, že dveře mají dlouhou životnost při stálé kvalitě i při nešetrném zacházení. Povrch nepotřebuje žádnou zvláštní 
údržbu a odolává všem povětrnostním vlivům. Profi lový systém Heroal S 77 je určen pro zvedací a posuvné dveře 
s tepelnou izolací. V případě dvoustopých dveří disponuje konstrukční hloubkou rámu 178 mm a konstrukční hloubkou 
křídla 77 mm, v případě trojstopých 279 a 77 mm. Vnější pohledová šířka rámu je od 40 mm, křídla od 94 mm. Ve spojení 
se speciálním sklem mohou dosahovat hliníkové profi ly Heroal S 77 vysoké protihlukové ochrany. 

Těsnění

Profi ly Heroal S 77 jsou standardně dodávány s kvalitním systémem obvodového a labyrintového těsnění.

Rozmanitost tvarů a doplňků

Hliníkový profi lový systém Heroal S 77 nabízí možnost provedení zvedacích a posuvných dveří se 2 a 3 třemi stopami až 
pro čtyři posuvná křídla (dveře mohou být prosklené). Nabízí se mnoho variant a typů skel tak, aby dveře respektovaly 
styl Vaší stavby. Je možné využít skla bezpečnostního, skla ornamentního či probarveného.

Široká paleta barev

Profi l Heroal S 77 lze dodat ve všech barvách stupnice RAL, přičemž přímo ze skladu jsou nabízeny profi ly s barevným 
nástřikem povrchu RAL 9016 (bílá barva), hnědou barvou nebo s eloxováním. Obzvláště kreativní tvůrčí nápady je 
možné uskutečnit možným dvoubarevným provedením profi lů. Profi l Heroal S 77 lze také dodat se strukturovaným 
lakem RAFFAELLO, který byl vynalezen a patentován v Itálii. Povrchová úprava Raffaello umožňuje docílení individuální 
a mimořádné barevnosti povrchu. Zásadní rozdíl od běžných barevných nátěrů je, že plocha není hladká a lesklá, ale 
hrubá a strukturovaná.
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Řez profi lem Heroal S 77

Tepelná a zvuková izolace

Dveře z profi lů Heroal S 77 vykazují dobré tepelně technické vlastnosti a splňují požadavky normy ČSN 730540-2 Tepelná 
ochrana budov a požadavky na vynikající zvukovou izolaci.

Třída vzduchové neprůzvučnosti až do 49 dB podle typu zabudovaného skla.


