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MOŻLIWOŚCI WYKOŃCZENIA

Okrągłe i kanciaste, podświetlane diodowo czy 
cięte laserem – bramy i płoty z charakterem 

wspaniale przyciągają wzrok. Do aranżacji 
w projektach dostępne są różne rozmiary. 

Jedynie kwestie statyki wyznaczają nam 
niekiedy granice

Wykorzystujemy elementy mechaniczne 
i elektryczne sprawdzonej jakości, 

zapewniający najwyższy komfort 
użytkowania i elegancki design, które 

sprawdzają się każdego dnia.

Nasz zespół inżynierów zajmuje się 
wdrożeniem technicznym wszystkich 

wymagań. Przedstawienie graficzne przyjmuje 
formę planów dwu- lub trójwymiarowych.

Macie bardzo dokładne wyobrażenie o tym, jak wyglądać ma Wasza brama. Czy miejscowe 
uwarunkowania terenowe stanowią jakieś wyzwanie? Będąc doświadczonym wytwórcą 
bram i płotów, ze wszech miar staramy się sprawić, by Wasze życzenia przemienić 
w rzeczywistość. Ciekawią nas Wasze pomysły, rozumiemy Wasze potrzeby i chętnie 
doradzimy oraz porozmawiamy o tym, jak te pomysły przekuć w końcowy produkt.

 9 Duży wybór kolorów standardowych i specjalnych

 9 Łatwa pielęgnacja

 9 Odporne na zadrapania

 9 Odporne na warunki atmosferyczne

 9 Nie wymagają wiele obsługi

BIONIKA- POWIERZCHNIE SAMOCZYSZCZĄCE 
NATURA I TECHNOLOGIA W DOSKONAŁEJ SYMBIOZIE

Przyroda daje nam przykład w postaci samoczyszczących się liści kwiatu lotosu, zaś efekt ten daje się 
uzyskać dzięki pokryciu farbami strukturalnymi i farbami z zawartością miki.

Efekt samoczysczenia powstaje wskutek HYDROFOBOWEJ podwójnej strukturze powierzchni. Ta struktura 
mikro- i nanoskopowa ogranicza przyleganie cząsteczek zabrudzeń.

RAL Standard: matowe

Kolory Architektoniczne

RAL 5010   RAL 6005   RAL 6009  RAL 7016  

RAL 7040  RAL 7047   

RAL 7030  

RAL 9005  RAL 9006 

RAL 9010   

RAL 8001  

RAL 9016   

Farby strukturalne

RAL 6005   

RAL 9006 RAL 9010   RAL 8001  RAL 8014  

RAL 7040  RAL 7047   RAL 7016  RAL 7030  

Brązowy

CiemnozielonyGrafitowy

Jasnoszary Srebrny

Ciemoszary
Możliwy wybór także kolorów 
specjalnych z palety RAL

Przedstawione kolory mogą odbiegać od rzeczowystych 
kolorów Państwa powłoki.

POWŁOKA PROSZKOWA

DOSTĘPNE KOLORY

Łączymy aluminium z różnymi materiałami 
takimi, jak stal kortenowska, szkło lub 
stal szlachetna, a dzięki precyzyjnemu 

przemiosłu wykonujemy wysokiej jakości 
systemy.



4 5

BLACHA GŁADKA

Model GLATTBLECH zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i optymalną ochronę. Ponadczasowa 

elegancja nada Państwa obiektowi wyjątkowy ton. Brama jest dostępna w wykonaniu jedno- lub 

wielobarwnym, na życzenie z okładziną obustronną, widocznym lub „niewidocznym” mocowaniem.

Koło

Romb

Koło, wypukłe

Kwadrat

Motywy dekoracyjne 

 � Model GLATTBLECH B5, rama dwustronna z belką dodatkową
 � Brama przesuwna, furtka z listwami osłaniającymi, płot, słupek ze skrzy-

nką na listy
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Model GLATTBLECH B3, rama dwustronna
 � Furtka z listwami osłaniającymi, ze słupkiem na 

skrzynkę pocztową i do komunikacji

 � Model GLATTBLECH B5, rama dwustronna
 � Brama przesuwna z numerem domu, wykonana ze stali nierdzewnej
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Model GLATTBLECH B1, rama pośrodku, naklejony motyw dekoracyjny romb”
 � Brama przesuwna, furtka z osłonami
 � Napęd: HOLLER Inline 100 

 � Model GLATTBLECH B3, rama dwustronna
 � Furtka obrotowa dwuskrzydłowa, dzielona pośrodku, furtka z listwami osłaniającymi, ze słupkiem 

na skrzynkę pocztową i do komunikacji
 � Napęd: HOLLER 35-2

Model GLATTBLECH B9, rama dwustronna, 
brama przesuwna, skrzynka pocztowa i słupek 
do komunikacji, napęd: HOLLER Inline 250

Rys.1

Rys.2 Rys.3

Rys.5

Rys.6

Rys.4
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AMSTERDAM

Nadajcie swojemu systemowi bramy i płotu skandynawski charakter. Model AMSTERDAM to 

ponadczasowy wygląd, proste linie, a jednocześnie doskonałe uzupełnienie nowoczesnej architektury. 

Rozstaw listew można dobrać swobodnie, możliwe wykonanie do wysokości 2,5 m. Obejmuje 

udoskonalone zabezpieczenia przed ciekawskimi oczami.

Wykonanie 

 � Modell AMSTERDAM, profil 40
 � Bramy przesuwne zbieżne                                                                
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Modell AMSTERDAM, profil 80, na ramie
 � Ogrodzenie

 � Model AMSTERDAM, łata 80, z ramą
 � Furtka rozchylana dwuskrzydłowa z naklejonym numerem domu, dzielona asymetrycznie
 � Napęd: HOLLER 30-2

 � Model AMSTERDAM, łata 80, z ramą, dwukolorowa
 � 2x brama przesuwna, furtka oraz płot
 � Napęd: HOLLER Inline 120

Model GLATTBLECH B3, rama dwustronna
Furtka obrotowa dwuskrzydłowa, dzielona pośrodku, furtka z listwami osłaniającymi, ze słupkiem na skrzynkę 
pocztową i do komunikacji
Napęd: HOLLER 35-2

80 mm

120 mm 

150 mm

Rys.1

Rys.2 Rys.3

Rys.5

Rys.4

i wiele więcej...

 � Model AMSTERDAM, łata 120
 � Brama przesuwna, ze słupkiem na skrzynkę 

pocztową i do komunikacji
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Model AMSTERDAM, łata 60, z ramą
 � Furtka rozchylana dwuskrzydłowa, dzielona 

pośrodku, furtka,
 � kolumna na skrzynkę pocztową
 � Napęd: HOLLER 30-2

Rys.6 Rys.7
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CORTENSTAHL

W przypadku stali kortenowskiej warunki pogodowe powodują powstanie trwałej, nieprzenikalnej 
warstwy ochronnej, zapewniającej temu materiałowi podwyższoną odporność na naturalną korozję. 
Zależnie od charakteru wpływu otoczenia oraz pogody, proces tworzenia się tej warstwy może trwać 
od roku do trzech lat. Dzięki przypominającemu rdzę wyglądowi powierzchni zewnętrznej, corten 
łączy w sobie prostoliniowość stali oraz ziemne ciepło nasyconych barw rdzy, całkowicie naturalnie 
dopasowując się do otoczenia.

Model CORTENSTAHL B9, rama dwustronna
Brama przesuwna
Napęd: HOLLER Inline 100

 � Model CORTENSTAHL B2
 � Furtka rozchylana dwuskrzydłowa, dzielona pośrodku, furtka, kolumna sterowania i łączności
 � Napęd: HOLLER 30-2

 � Model CORTENSTAHL B9, rama dwustronna
 � Teleskopowa brama przesuwna oraze słupkiem na skrzynkę pocztową
 � Napęd: HOLLER Inline 250

 � Model CORTENSTAHL B9, rama dwustronna
 � Brama przesuwna
 � Napęd: HOLLER Inline 120

 � Model CORTENSTAHL B9, rama 
dwustronna

 � Brama przesuwna oraz płot
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Model CORTENSTAHL B3, rama dwustronna
 � Jednoskrzydłowa brama wychylna
 � Napęd: HOLLER 30-1

Rys.2

Rys.1

Rys.2 Rys.3

Rys.5

Rys.6 Rys.7

Rys.4

Rys.6 Rys.7Rys.2 Rys.3

Model CORTENSTAHL B3, rama dwustronna
Furtka rozchylana dwuskrzydłowa, dzielona pośrodku, dowolna forma, cięta lasweowo: z 
oświetleniem LED; 
napęd: HOLLER 50-2
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GLAS

Zadbaj o przejrzystość. Wyjątkowy design, szkło połączone z wysokiej jakości aluminium to doskonale 

zgrany projekt. Szkło jest odporne na warunki pogodowe, wytrzymałe, nie wymaga wiele opieki. 

Doskonała wizytówka Twojego domu.

Model GLAS, szkło przezroczyste z naklejonym logo; przeciwbieżna brama 
przesuwna bez słupka środkowego; 
napęd: HOLLER Inline 250

Rys.1

Wykonanie

Naturalne

 Z wtopionymi 
drutami

Mleczne

Połuczone

 � Modell GLAS, szkło przezierne      
 � Ogrodzenie

Rys.2 Rys.3

 � Modell GLAS, szkło mleczne
 � Brama przesuwna przekoszona z 

wbudowaną skrzynka na listy
 � Napęd: HOLLER Inline 250

LAMELLE

Oryginalna, a jednocześnie szlachetna ochrona wizualna Twojego obiektu. Interesujące lnie 

dekoracyjne płytek nadają bramom i płotom wyjątkowego charakteru i niezobowiązującej struktury. 

Model Lamelle można zastosować wszędzie tam, gdzie sfera prywatna wymaga ochrony.

Model LAMELLE
Brama przesuwna, furtka oraze słupkiem na skrzynkę pocztową
Napęd: HOLLER Inline 60

Rys.4

Wykonanie

 � Model LAMELLE
 � Ogrodzenie

Rys.5 Rys.6

 � Model LAMELLE, pionowy w ramie
 � Brama przesuwna, furtka z listwami 

osłaniającymi, płot, ze słupkiem na skrzynkę 
pocztową i do komunikacji

 � Napęd: HOLLER Inline 100
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PERFORA 

Odpowiednie połączenie bramy i płotu stanowić może doskonałą ramę dla Twojej działki. Różne 

wzory perforacji i wybić zapewnią możliwość odpowiedniej osłony, dzięki czemu Państwa obiekt 

zyska nowe, szlachetne oblicze.

Wykonanie

 � Model PERFORA Q10
 � Brama przesuwna o układzie prostoliniowym
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Model PERFORA Q40
 � Brama przesuwna
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Model PERFORA Q20
 � Brama przesuwna z laserowo grawerowanym numerem domu, słupek komunikacyjny
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Model PERFORA Ø20
 � Brama przesuwna, numer domu ze stali nierdzewnej
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Model PERFORA Q10
 � Furtka, ze słupkiem na skrzynkę pocztową i 

do komunikacji

 � Model PERFORA Q20
 � Płot

Model PERFORA Q20
Brama przesuwna oraz furtka,
Napęd: HOLLER Inline 250

Ø 20 przesunięte

Ø 10 przesunięte

Q20 proste

 Q10 proste

Rys.1

Rys.2 Rys.3

Rys.5

Rys.6 Rys.7

Rys.4

wiele więcej...
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CUMERA 

Ten splot, z łaciny cumera, z witek wierzbowych i desek drewnianych, przez tysiąclecia wykorzystywany 

był w wielu kulturach na całym świecie jako płot i osłona. Odkryliśmy ten wzór na nowo, i wykonujemy 

go w trzech wielkościach pasów jako element dekoracyjny, lub też jako kompletny płot chroniący 

przed wzrokiem ciekawskich. Kolorowe pasy aluminium splecione z powlekanymi lub dekoracyjnymi 

prętami ze stali nierdzewnej sprawiają, że model ten to ambitny element architektoniczny.

Wykonanie

 � Model CUMERA 60
 � Brama przesuwna
 � Napęd: HOLLER Inline 60

 � Model CUMERA 60
 � Brama przesuwna
 � Napęd: HOLLER Inline 60

 � Model CUMERA 80
 � Brama przesuwna, furtka, płot, słupek ze skrzynką pocztową
 � Napęd: HOLLER Inline 100

Model CUMERA 100, dwukolorowa, płot 
oraz brama przesuwna

Szerokość pasów

 � Model CUMERA 80
 � Ogrodzenie

 � Model CUMERA 80
 � Ogrodzenie

Rys.1

Rys.2 Rys.3

Rys.5

Rys.6

Rys.4

60 mm

80 mm

100 mm
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FREZY

Wykonanie

 � Model GLATTBLECH B3, rama dwustronna, frez „Logo i forma swobodna”
 � Furtka rozchylana dwuskrzydłowa, dzielona asymetrycznie
 � Napęd: Ręczna

 � Model GLATTBLECH, frez “Logo”
 � Brama przesuwna
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Model GLATTBLECH B3, frez: rowki”
 � Furtka rozchylana dwuskrzydłowa, dzielona pośrodku
 � Napęd: HOLLER 35-2

 � Model GLATTBLECH B5, frez: logo”
 � Brama przesuwna
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Kolumna na listy, frez “nazwa ulicy”

Model GLATTBLECH B3, frez swobodny”, szybko-
bieżna brama harmonijkowa Quattro Premium 
Napęd: HOLLER Inline 250

Rys. 1

Rys.2 Rys.3

Rys.5

Rys.6 Rys.7

Rys.4

 � łuki, koła, figury, 

znaki, formy i wzory 

geometryczne

 � Logo, wektory, 

napisy – od 

wzoru cyfrowego 

bezpośrednio do 

gotowego produktu

Bądź twórczy, bądź odważny, nadaj swojemu domowi nutę ekstrawagancji. Wszystkie prace 

frezarskie wykonywane są wysokiej jakości sprzętem w naszym zakładzie. Nasze narzędzia 

umożliwiają wykonanie frezów o głębokości do 1,5 mm przy grubości blachy wynoszącej 2 mm.

 � Model GLATTBLECH z kuciem, aluminium, 
frez: logo”

 � Furtka rozchylana dwuskrzydłowa, dzielona 
pośrodku,

 � zamek magnetyczny i okucie unoszone
 � Napęd: HOLLER 50-2
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LED 

Model GLATTBLECH B3, z ramą, cięcie laserowe, blacha, herb, oświetlenie diodowe
Jednoskrzydłowa brama wychylna i słupek komunikacyjny
Napęd: HOLLER 30-1

Rys.1

CIĘCIE LASEROWE

Wyróżnij się, spersonalizuj swoje podwórze, dodaj swoje logo lub nazwę. Cięcie laserowe oznacza 

wysoce precyzyjne i szczegółowe wykonanie detali. Dodatkowe, zintegrowane oświetlenie diodowe 

nada twojemu logo niespotykanego smaku. Nie ma żadnych granic dla tego, co możesz sobie 

zażyczyć.

Rys.4

 � Model GLATTBLECH B5, rama dwustronna,
 � tło barwne z doświetleniem LED
 � Brama przesuwna
 � Napęd: HOLLER Inline 120

Rys.5 Rys.6

 � Model GLATTBLECH B3, rama dwustronna, cięcie laserowe otwarte i 
swobodna forma”

 � Jednoskrzydłowa brama wychylna
 � Napęd: HOLLER 30-1

 � Model GALAXY, naklejone logo z doświetleniem LED
 � Brama przesuwna z zaokrąglonymi narożnikami
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Model GLATTBLECH B1, pośrodku w ramie,
 � nadruk na folii i oświetlenie diodowe
 � Brama przesuwna
 � Napęd: HOLLER Inline 250
 �

Rys.2 Rys.3

Od stonowanych do wielobarwnych akcentów. Nadaj swojej bramie ramę świetlną lub rozjaśnij 

swoje logo, doświetlając je od tyłu. Niech Twój wyjątkowy design zalśni stylem, elegancją i światłem 

LED.

Model GLATTBLECH, cięcie laserowe otwarte i forma swobodna”
Jednoskrzydłowa brama wychylna
Napęd: HOLLER 30-1
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KASSETTE

Dzięki eleganckiemu wyglądowi, pełnym i płaskim powierzchniom, kasety stanowią optymalne 

zabezpieczenie przed wzrokiem ciekawskich. Nasze kasety dostępne są w dwóch wersjach: otwartej, 

z elementem dystansowym, oraz zamkniętej. Każda brama to wyjątkowy produkt, wytwarzany 

dokładnie zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Wykonanie

 � Model KASSETTE, otwarty
 � Brama przesuwna, furtka z listwami osłaniającymi
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Model KASSETTE, zamknięty
 � Furtka rozchylana dwuskrzydłowa z listwami 

osłaniającymi, dzielona pośrodku, ze słupkiem na 
skrzynkę pocztową i do komunikacji

 � Napęd: HOLLER 30-2

 � Model KASSETTE, zamknięty
 � Brama przesuwna
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Model KASSETTE, otwarty, ze stalowym elementem dystansowym
 � Brama przesuwna
 � Napęd: HOLLER Inline 250

 � Model KASSETTE, zamknięty
 � Brama przesuwna, Furtka z listwami osłaniającymi
 � Napęd: HOLLER Inline 100

Model KASSETTE, otwarty, z elementem dystansowym
Brama przesuwna
Napęd: HOLLER Inline 120

Rys.1

Rys.2 Rys.3

Rys.5

Rys.6

Rys.4

Z prześwitami

Zamknięte
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STOCKHOLM

W latach 1950tych i 1960tych, rozciągana siatka metalowa była uznawana za klasyczną siatkę do 

płotów. Niedawno wzór ten stał się ponownie popularny. Rozciągana siatka przekonuje wysoką 

wartością architektoniczną. Tak w przypadku budynków starych, jak i nowoczesnych – siatka 

metalowa ożywia, jest ponadczasowa.

Model STOCKHOLM, dwukolorowa
Brama przesuwna o układzie prostoliniowym, furtka, płot
Napęd: HOLLER Inline 250

 � Model STOCKHOLM
 � Brama przesuwna
 � Napęd: HOLLER Inline 100

ZABUDOWA SKOŚNA

 � Model BERLIN oraz GLATTBLECH
 � Furtka rozchylana dwuskrzydłowa w 

wykonaniu skośnym
 � Napęd: HOLLER 50-2

 � Model AMSTERDAM, łata 150, z ramą
 � Brama przesuwna w wykonaniu skośnym
 � Napęd: HOLLER Inline 120

Model GLATTBLECH B9, rama dwustronna Brama prze-
suwna oraz płot, wykonanie skośne, furtka, 
Napęd: HOLLER Inline 250Rys.1

Rys.2 Rys.3

Rys.4

Rys.5 Rys.6

Model STOCKHOLM
Brama przesuwna i furtka, słupki do obsługi i komunikacji, 
Napęd: HOLLER Inline 250

Skośny układ podłoża i nachylenie nie stanowią dla nas wyzwania. Dostosujemy naszą konstrukcję 

do warunków terenowych, stosując odpowiedni napęd i zabezpieczenie przed stoczeniem. Wszystkie 

bramy przesuwne wyposażone są w sprawdzone urządzenia zabezpieczające, uniemożliwiając 

przypadkowe odtoczenie się przy zwolnionym napędzie, gwarantujące równomierny ruch bez zrywów.
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EXTRA++

 � Model GLATTBLECH B9, rama dwustronna, nadruk na folii
 � Brama przesuwna
 � Napęd: HOLLER Inline 120

 � Siatka, wzór romb
 � Brama przesuwna, furtka, kolumna na skrzynkę pocztową
 � Napęd: HOLLER Inline100

 � Blacha miedziana, wzór kasetowy, rama dwustronna
 � Brama dwuskrzydłowa, podział niesymetryczny
 � Napęd: HOLLER 35-2

 � Pręty o różnych szerokościach
 � Brama dwuskrzydłowa, podział symetryczny,  ze 

słupkiem na skrzynkę pocztową i do komunikacji
 � Napęd: HOLLER 30-2

 � Brama przesuwna w wykonaniu skośnym, furtka z okładziną 
drewnianą, słupek komunikacyjny

 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Brama kuta, aluminium
 � Jednoskrzydłowa brama wychylna
 � Napęd: HOLLER 30-

Rys.1

Rys.2 Rys.3

Rys.4

Rys.5 Rys.6
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 � Szczelne wypełnienie w formie rybich łusek, łata 80 x 20, łuk wypukły
 � Brama dwuskrzydłowa, podział symetryczny + furtka
 � Napęd: HOLLER 30-2

 � Model GLATTBLECH B9, anodyzowana blacha aluminiowa
 � osłonięta prawie aż do zakotwienia
 � Brama przesuwna ze słupkiem na skrzynkę pocztową i do 

komunikacji
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Model Glattblech B9, dzielony z ramą, wypełniony czterema płytami o równej wysokości, słupek specjalny 400 x 400 jako słupek 
kontaktowy

 � Brama przesuwna, furtka z listwami osłaniającymi, płot ze słupkiem na skrzynkę pocztową i do komunikacji
 � Napęd: HOLLER Inline 120

 � Model GLATTBLECH B1, naklejony motyw
 � Jednoskrzydłowa brama wychylna, słupek na skrzynkę 

pocztową i do komunikacji
 � Napęd: HOLLER 30-1

 � Wypełnienie z drewna i blachy perforowanej, w ramie
 � Brama przesuwna, furtka, ze słupkiem na skrzynkę pocztową 

i do komunikacji
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Aluminum płaskie 40 x 10, z ramą
 � Jednoskrzydłowa brama wychylna, furtka
 � Napęd: HOLLER 50-1

EXTRA++

Rys.1

Rys.2 Rys.3

Rys.4

Rys.5 Rys.6
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 � Model PERFORA, elementy dekoracyjne z marmuru, element dystansowy ze stali nierdzewnej
 � Brama przesuwna, furtka, słupek do obsługi i komunikacji
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Wypełnienie z płyt FunderMax, dekoracja kamienna
 � Brama przesuwna
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Cięta laserowo forma swobodna”
 � Jednoskrzydłowa brama wychylna, furtka, ze słupkiem na skrzynkę pocztową i do komunikacji
 � Napęd: HOLLER 30-2

 � Belka 80 x 20
 � Brama przesuwna, łuk wypukły Bogen
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Blacha, forma swobodna cięta laserowo
 � Brama przesuwna
 � Napęd: HOLLER Inline 100

 � Łata 40 x 20, rama dwustronna, różne wartości rozstawu łat
 � na mocowaniu
 � Brama przesuwna
 � Napęd: HOLLER Inline 120

EXTRA++

Rys.1

Rys.2 Rys.3

Rys.4

Rys.5 Rys.6
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SŁUPKI NA SKRZYNKI POCZTOWE
Słupki na skrzynki pocztowe to doskonałe tablice informacyjne dla każdego obiektu. Dostosowane do indywidualnych 
potrzeb i życzeń naszych Klientów, przekonują do siebie – szlachetnością i wysoką funkcjonalnością. Podnieś poziom 
funkcjonalności i połącz słupek na skrzynkę pocztową ze schowkiem na paczki. Połączenie z różnymi systemami 
łączności słupek na skrzynkę pocztową stanie się nowoczesną centralą informacyjną oraz kontroli dostępu dla 
Twojego systemu.

SŁUPKI NA PACZKI
W czasach coraz bardziej intensywnego handlu internetowego, możliwość nieskomplikowanego i bezpiecznego 
odbioru paczek staje się coraz ważniejsza, bez względu na to, czy jesteśmy w domu, czy też nie. Nasze słupki 
na paczki można zintegrować już w fazie planowania lub dodać w późniejszym czasie.

 9 OPCJA 1:  Jednokrotne otwarcie – drzwi będą wymagać ponownego 
zwolnienia blokady

 9 OPCJA 2:  Z zamkiem kodowym – jednorazowe otwarcie z podaniem 
kodu

 9 Dwa warianty rozmiaru

 9 Rynna odprowadzająca deszcz

 9 Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego

 9 Wysoki poziom indywidualizacji

 9 Możliwość połączenia z innymi systemami bram i płotów HOLLER

1:: Gładka klapa wrzutowa. numer 
domu ze stali nierdzewnej

4:: Klapa wrzutowa ze stali nierdzewnej 
połączona ze słupkiem do komunikacji

Indywidualne wyposażenie wszystkich słupków HOLLER

Nasza szeroka oferta wyposażenia dodatkowego spełni wszystkie indywidualne życzenia i żądania, stanowiąc 
rozsądne uzupełnienie naszych produktów głównych.

Domofon i wideofon 
Trzy różne modele domofonów.

i wiele więcej!

 9 Klapa wrzutowa ze stali nierdzewnej lub płaska 
szczelina na listy z aluminium

 9 Wysokiej jakości aluminium

 9 Płyta podstawowa z cynkowanej stali
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SŁUPKI DO OBSŁUGI I KOMUNIKACJI
Odkryjcie Państwo naszą szeroką ofertę słupków do obsługi i komunikacji, wykonanych z aluminium, z 
wycięciami laserowymi, z oświetleniem, np. numer domu, oraz z wycięciami dla domofonu, dzwonka, itd., na 
życzenie Klienta. Gwarantujemy długą trwałość dzięki bezwzględnej odporności na warunki pogodowe.

Wideofon GSM 
Kompatybilny ze wszystkimi 
telefonami komórkowymi i 
stacjonarnymi, oraz wszystkimi 
dostawcami usług.

Czytnik linii papilarnych 
Wejście dzięki telefonowi i na odcisk 
palca.

   HST 5    HST 21   HST 27

2:: Klapa wrzutowa ze stali 
nierdzewnej, numer domu i nazwisko 
frezowane, połączone ze słupkiem do 
komunikacji

 9 Mocowanie niewidoczne z zewnątrz

 9 Wysoki stopień indywidualizacji

 9 Możliwość połączenia z innymi systemami bram i 
płotów HOLLER

 9 Dostępne w dwu wielkościach

5:: Klapa wrzutowa z anodyzowanego 
aluminium,  połączona ze słupkiem do 
komunikacji

3:: Gładka klapa wrzutowa,
numer domu w otwartym cięciu 
laserowym

6:: Klapa wrzutowa z 
anodyzowanego aluminium,  
połączona ze słupkiem do 
komunikacji



www.holler-tore.at

Jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym; od roku 1992. produkujemy w naszym zakładzie w Leitring na 
południu Austrii wysokiej jakości aluminiowe bramy i płoty.

Ciekawość i zamiłowanie do techniki stanowią dla nas napęd i motywację. Nasz zespół inżynierski 
opracowuje innowacyjne rozwiązania zgodne z najnowszą wiedzą techniczną, stawiając jednocześnie czoła 
optymalizacji istniejących produktów. Wynikiem połączenia najlepszego rzemiosła i najnowocześniejszej 

technologii są dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie szerokiej oferty produktowej.

Nasz wysoce wykwalifikowany zespół przeprowadzi każdy projekt, od doradztwa, przez planowanie 
i dogranie szczegółów technicznych, aż do dostawy, i wesprze Państwa także po zakończeniu projektu, 

oferując kompletne usługi serwisowe.

Państwa partner na miejscu
Holler POLSKA Sp.. z o.o. 
Szarych Szeregow 2
PL 33-100 Tarnow

Tel.  +48 733 791 167

info@holler.pl 
www.holler.pl


