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Jako przedsiębiorstwo rodzinne, od roku 1992. produkujemy w naszym zakładzie w Leitring na południu Austrii wysokiej jakości aluminiowe bramy i płoty.

Prowadzi nas duch pracy zespołowej, albowiem tylko wspólnie możemy wdrożyć najlepsze rozwiązania dla naszych klientek i klientów. Praca zespołowa 
to swoista maszyneria, w której wszystkie działy wnikają w siebie zapewniając bezproblemowy przebieg pracy. Najważniejszą zasadą jest utrzymanie i 
wspieranie tego układu.

Każdy projekt jest prowadzony kompleksowo: od doradztwa, planowania i uzgodnienia szczegółów technicznych, aż do dostawy; wspieramy naszych 
klientów także po pomyślnym zakończeniu projektu, zapewniając obszerny zakres usług.

Niniejszy folder ma za zadanie przedstawić państwu nasze przedsiębiorstwo, naszą filozofię oraz obszerny zakres naszej palety produktowej.

Rodzinne przedsiębiorstwo
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Odpowiedzialne i rozsądne wykorzystanie energii, surowców i metod produkcji od zawsze stanowi kluczowy element pracy naszego zakładu. 

Decyzje podejmowane dziś kształtują świat jutra. 

Naszych siedem zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej

Filozofia przedsiębiorstwa

1. Fotowoltaika
Wysokowydajny system fotowoltaiczny na dachu hal produkcyjnych 
wykorzystuje energię słońca do ekologicznego wytwarzania i 
przechowywania prądu elektrycznego dla naszej produkcji.

2. Zielona fasada
Zielona fasada chroni nasze hale produkcyjne przed nagrzewaniem się 
latem i ogranicza koszty ogrzewania zimą dzięki swojej izolacyjności.

3. Pracowite pszczółki
Zielona fasada, stanowiąca „naturalną klimatyzację“, daje wartościową 
przestrzeń życiową oraz ważne źródło pożywienia dla zwierząt – przede 
wszystkim dla naszych pracowitych pszczółek. Chcemy w sposób 
zrównoważony przyczyniać się do utrzymania bioróżnorodności i wspierać 
miejscowe rolnictwo dalszymi zielonymi przestrzeniami.

4. Pojazdy elektryczne
Samochody elektryczne i wózki widłowe w naszym parku maszynowym 
jeżdżą nie tylko cicho, ale także bezemisyjnie, i odznaczają się wysoką 
wydajnością. Silniki elektryczne, stanowiące innowacyjne napędy, 
są przyjazną dla środowiska alternatywa dla powszechnych silników 
spalinowych.

5. Powłoki proszkowe bez ścieków
Nasza elektrostatyczna m alarnia proszkowa j est najw iększa w Austrii, i 
stanowi jeden z najbardziej przyjaznych i ekonomicznych systemów obróbki 
powierzchni na świecie. Z uwagi na to, że woda procesowa i odpływy pracują 
bezodpadowo, naturalne środowisko nie jest obciążane.

6. Wykorzystanie ciepła procesowego i   
     ekologicznego centralnego ogrzewania
Ogrzewanie hal produkcyjnych wykorzystuje ciepło odpadowe powstające 
wskutek termicznych procesów produkcji, a także neutralne dla środowiska 
centralne ogrzewanie z pobliskiej ekologicznej ciepłowni.

7. Opieka nad dziećmi w zakładzie
Nasze przedszkole zakładowe umożliwia rodzicom zabranie dzieci ze 
sobą do pracy, bez konieczności nadrabiania drogi. Zorientowane na 
zapotrzebowanie godziny opieki są zgodne z czasem pracy matek i 
ojców. Wierzymy w następującą zasadę: Jeśli rodzinie dzieje się dobrze, to 
wszystkim nam dzieje się dobrze.
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Praca zespołowa
Praca zespołowa to kluczowy czynnik podczas produkcji i sprzedaży naszych wyrobów; każdy element przechodzi przez różne działy i jest sprawdzany 
przed wysyłką przez naszych wysoko wykwalifikowanych pracowników. Bezproblemowa, zorientowana na klienta realizacja zleceń zapewniona jest przez 
nasze zespoły działu sprzedaży i wysyłki.
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Nasze produkty
Nasze produkty wytwarzane są w hali o powierzchni ok. 25.000 m2. W zakładzie w Leitring odbywa się całość badań i rozwoju, planowania i produkcji. Nasz 
zespół inżynieryjny, bada, kontroluje i wdraża kolejne nowe procesy produkcji oraz technologie, aby zawsze być o krok przed konkurencją.

Zgodnie z wymaganiami rynku światowego, nasze systemy sprzedawane są w trzech różnych liniach.

Siła i wytrzymałość, a także trwałość i solidność – 
to cechy charakterystyczne tej linii produktowej. 
Systemy dla przemysłu zostały opracowane 
specjalnie z myślą o intensywnym użytkowaniu 
w przemyśle i produkcji, i łączą w sobie trwałość 
oraz niezawodność z estetycznym, atrakcyjnym 
wyglądem. Bramy i płoty dają się indywidualnie 
projektować, co zapewnia im wyjątkowy wygląd.

Nasza linia produktowa dla klientów 
indywidualnych zachwyca maksymalną 
elastycznością i szczególną różnorodnością. Te 
stylowe bramy i płoty są całkowicie dostosowane 
do wymagań klientów prywatnych i zapewniają 
ochronę prywatności w powiązaniu z wysokimi 
walorami dekoracyjnymi.

HOME

Nasze praktyczne, modułowe systemy 
dla majsterkowiczów oparte są na 
standaryzowanych elementach o niezliczonych 
możliwościach konstrukcyjnych i projektowych. 
Montaż jest łatwy, albowiem prawie wszystkie 
otwory są przygotowane i wyposażone w 
odpowiednie materiały montażowe – nie są 
potrzebne żadne dodatkowe narzędzia.

DIY
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HOLLER PRO brama przesuwna Classic

Szer.: maks. 25.000 mm, samonośna 
Wys.: maks. 2.500 mm 
Konstrukcje specjalne do wys. 5.000 mm

HOLLER PRO brama przesuwna ECO

Szer.: maks. 10.000 mm, samonośna
Wys.: maks. 2.500 mm

HOLLER PRO brama przesuwna wsparta 
na ziemi

Szer.: maks. 50.000 mm
Wys.: maks. 2.500 mm 
Konstrukcje specjalne do wys. 6.000 mm

HOLLER PRO brama przesuwna w wyk. 
skośnym

Szer.: maks. 25.000 mm, samonośna
Wys.: maks. 2.500 mm
w wyk. skośnym do 8%
Konstrukcje specjalne do wys. 5.000 mm

HOLLER PRO brama przesuwna 
teleskopowa

Szer.: maks. 25.000 mm, samonośna 
Wys.: maks. 2.500 mm 
Konstrukcje specjalne do wys. 5.000 mm

HOLLER PRO brama przesuwna Galaxy 
Gate

brama przesuwna o zaokrąglonych narożni-
kach, blacha perforowana specjalna, logo, rama 
prosta, zintegrowane oświetlenie diodowe

HOLLER PRO Extra++
na życzenie klienta
Foliowana, frezowana,
grawerowana i td.

HOLLER PRO brama przesuwna VARO

brama przesuwna przemysłowa modułowa, 
szer. maks. 8.000 mm, samonośna
Wys.: maks. 2.500 mm

HOLLER PRO szybkobieżna 
brama harmonijkowa 
Quattro Premium

Szer.: maks. 10.000 mm
Wys.: maks. 5.000 mm 
Dostępna także 

HOLLER PRO szybkobieżna 
brama harmonijkowa 
Quattro ECO

Szer.: maks. 8.000 mm
Wys.: maks. 3.000 mm D
ostępna także

HOLLER PRO furtka 
Classic

Szer.: maks. 1.500 mm 
Wys.: maks. 2.500 mm
Konstrukcje specjalne do 
wys. 5.000 mm

HOLLER PRO furtka 
Industrie

Szer.: maks. 1.500 mm
Wys.: maks. 2.500 mm

HOLLER PRO brama 
obrotowa Classic

Szer.: maks. 12.000 mm, jednos-
krzydłowa 
Wys.: maks. 2.500 mm 
Konstrukcje specjalne do wys. 
5.000 mm

Szlaban 60+

Długość maks. 6.000 mm z 
oświetleniem diodowym

HOME

HOLLER HOME brama 
przesuwna

Szer.: maks. 6.000 mm, samonośna
Wys.: maks. 2.000 mm

HOLLER HOME Furtka

Szer.: maks. 1.500 mm
Wys.: maks. 2.000 m

HOLLER HOME płot

w różnych wersjach konsturkcyjnych

HOLLER HOME brama 
obrotowa

Szer.: maks. 4.500 mm
Wys.: maks. 2.000 mm

Extra++ na życzenie klienta
Nach Kundenwunsch

DIY

HOLLER DIY
brama przesuwna

Szer.: 3.000, 4.000, 5.000, 
6.000 mm 
Wys.: maks. 2.000 mm, na-
pęd automatyczny/ ręczny

HOLLER DIY brama 
obrotowa

Szer.: 2.340, 3.340,
4.340 mm
Wys.: maks. 2.000 mm 
napęd automatyczny/ 
ręczny

HOLLER DIY furtka

Szer.: 1.200 mm 
Wys.: maks. 2.000 mm, 
napęd ręczny

HOLLER DIY
systemy płotów

Szer.: 2.510 mm
Wys.: maks. 2.515 mm

Inteligentne słupki

Słupek do obsługi 
i komunikacji                              
HST 21

 � Aluminium
 � 220 x 170 mm
 � Wys. maks. 2.500 mm
 � Możliwość połączenia z 

innymi systemami bram i 
płotów HOLLER

Słupek do obsługi i 
komunikacji                              
HST 27

 � Aluminium
 � 450 x 150 mm                     

450 x 300 mm
 � Wys. maks. 3.500 mm
 � Możliwość połączenia z 

innymi systemami bram i 
płotów HOLLER

Słupek do obsługi 
i komunikacji                              
HST 5

 � Aluminium
 � 150 x 150 mm
 � Wys. maks. 2.500 mm
 � Możliwość połączenia z 

innymi systemami bram i 
płotów HOLLER

Słupek na paczki

 � Aluminium
 � 450 x 450 mm
 � 650 x 450 mm
 � Otwarcie jednokrotne lub zamek   

    kodowy
 � Dostępne różne wysokości

Słupek na skrzynkę pocztową

 � Aluminium
 � 450 x 150 mm
 � 450 x 300 mm
 � Płaska klapa wrzutowa
 � Dostępne różne wysokości
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Jakość
Aluminium, stal cortenowska, szkło i stal nierdzewna – to tylko niektóre materiały, z których wytwarzamy nasze bramy i płoty. Wszystkie produkty serii 
HOLLER PRO i HOLLER HOME opatrzone są wysokiej jakości powłoką proszkową. Najwyższa odporność na warunki pogodowe, łatwość konserwacji i 
powierzchnie odporne na zadrapania zapewnią jakość i piękno na wiele lat.

Nasza technologia opracowania profili, opracowana specjalnie na potrzeby furtek i płotów, umożliwia uzyskiwanie dostosowanych do potrzeb klientów, 
kreatywnych rozwiązań dla wielu zastosowań. Dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości, i dzięki wykorzystaniu sprawdzonego rzemiosła, każdy 
produkt odznacza się doskonałym wykonaniem szczegółów i maksymalną precyzją.

Certyfikaty i wyróżnienia

Nasze produkty są produkowane ściśle według norm jakościowych, i spełn iają wyma gani a norm ISO 9001, EN 1090 oraz EN 13241-1. Wszystkie 
bramy przesuwne, obrotowe, harmonijkowe oraz szlabany oznaczone są znakiem jakości HQ. Przedsiębiorstwo Holler Tore GmbH stanowi ponadto 
przedsiębiorstwo wzorcowe gospodarki Austrii.



1514

Nasi Klienci
Współpracujemy w ponad 30 krajach na całym świecie z przedsiębiorstwami i organizacjami z sektora publicznego i pożytku publicznego. Dzięki naszym 
międzynarodowym organizacjom dystrybucyjnym jesteśmy w stanie reagować na wymagania i potrzeby naszych klientów sprawnie, kompetentnie i 
elastycznie. Wspieramy naszych klientów także po zakończeniu projektu, zapewniając rzetelny serwis.
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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


