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HOME

Bramy i ogrodzenia dla klientów indywidualnych
innowacyjne. trwałe. bezpieczne.

HOME

Made in
Austria



32

HOME

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

Produkty serii HOLLER HOME są w całości dostosowane do potrzeb klientów prywatnych, 
i dokładnie dobrane tak, by spełniały ich życzenia. Bramy i płoty tej serii są elastyczne w 
zastosowaniu, odznaczają się różnorodnymi projektami i trwałością podczas codziennego 
użytkowania. Umożliwiają one połączenie ochrony ze szczególnymi walorami dekoracyjnymi; 
zapewniają szereg możliwości aranżacji.

Nasz zespół inżynierski opracowuje innowacyjne rozwiązania zgodne z najnowszą wiedzą 
techniczną, stawiając jednocześnie czoła optymalizacji istniejących produktów.
zespół Przeprowadzimy każdy projekt, od doradztwa, przez planowanie i dogranie 
szczegółów technicznych, aż do dostawy, i wesprzemy Państwa także po zakończeniu 
projektu, oferując kompletne usługi serwisowe.

Życzymy Państwu wiele przyjemności przy przeglądaniu i lekturze naszego katalogu.
Rodzina Holler i zespół przedsiębiorstwa Holler Tore.

Drodzy zainteresowani 
Klienci!

Rys.1 Rys.2
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Ponadczasowy i 
prosty

BERLIN

Model BERLIN wpasuje się ponadczasowo 
i konkretnie w każde otoczenie. Jako 
wypełnienie dostępne są pręty o wymiarach 
30/20, 40/20 bądź 80/20.
Przy rozstawie prętów 80–100 mm płot 
wydaje się zwiewny i filigranowy, zaś 
doskonałą ochronę przed wzrokiem 
ciekawskich zapewnią pręty 80 mm i rozstaw 
poniżej 40 mm. Ponadczasowa stylistyka, 
prosta elegancja.

Profil 30/20

Profil 40/20

Profil 80/20
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Klasyczne i 
sprawdzone

SALZBURG

Klasyczna wersja płotu z desek w różnych 
kolorach standardowych lub specjalnych – 
zarówno w przypadku domów stylowych, jak i 
nowoczesnych budowli, doskonale dopasuje 
się formą do całości posesji. Szerokość desek 
85°mm, grubość 20°mm, ze wzmocnieniem 
części środkowej; odstępy pomiędzy 
łatami dobrać można indywidualnie: ok. 40 
mm (standard), ok. 15°mm bądź tak, aby 
powstał płot nieprzezierny. Czy końcówka 
ma być łukowata, prosta czy schodkowa 
– bogaty wybór spełni wszystkie życzenia.

Końcówka 
spiczasta 

Końcówka 
okrągła

ProstyWklęsłyWypukły
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Elegant und 
stilvoll

PARIS

Elegancki styl dla domów klasycznych, 
historycznych i willi. Palisada o gładkich 
prętach okrągłych, średnica 30°mm.
Rozstaw pomiędzy elementami można 
dobrać swobodnie: ok. 80 mm (standard), ok. 
60 mm bądź mniej. Na życzenie dostarczymy 
także dwa szeregi o różnych wysokościach.

Końcówka 
spiczasta

Końcówka 
okrągła

Prosty
 

WklęsłyWypukły

Końcówka 
płaska 

Końcówka 
cebula
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Rys.1

Rys.4 Rys.5

Rys.2 Rys.3
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Proste linie, moc 
wyrazu

MIAMI

Ponadczasowa elegancja tego modelu 
da każdej posesji wyjątkowy wygląd i 
zapewni prywatność oraz optymalną 
ochronę. Elementy są jedno- lub 
wielobarwne, i dostępne z różnymi 
elementami dekoracyjnymi. Proste linie 
układu są podkreślone dodatkowo dzięki 
wmontowaniu “niewidzialnych” wzmocnień. 

Koło Romb Koło wypukłe Kwadrat

Indywidualne rozwiązania
Bramy z charakterem zawsze przyciągają wzrok – bez względu na to, czy są okrągłe, kanciaste, czy z 
powodu zastosowania różnych nowoczesnych materiałów. Nasz zespół inżynierów zajmie się wdrożeniem 
technicznym wymagań klienta. Dzięki dostosowanym do potrzeb rozwiązaniom takim, jak frezowanie, cięcie 
laserowe, oświetlenie LED, logo, wypełnienia, itd., brama stanie się zupełnie wyjątkowa. 

Frez bez powłoki Frez z powłoką Grawer laserowy z blachą, 
podkreślony kolorem

Grawer laserowy, otwarty
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Rys.1

Rys.2

Rys.5

Rys.4

Rys.3

Grawer laserowy z blachą, podkreślony kolorem
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Atrakcyjnośći 
funkcjonalność

PERFORA

Elegancki wygląd przekonuje do siebie 
szlachetną prostotą. Dzięki różnym 
rozwiązaniom i wzorom powstaje doskonały 
płot chroniący przed ciekawskimi, 
jednocześnie optycznie podnoszący wartość 
obiektu.
W przypadku bram i płotów płyta 
perforowana montowana jest w ramie 
statycznej, w przypadku płotów dostępne są 
cztery różne profile.

Przesunięcie Ø 10 Przesunięcie Ø 20 Prosta ⃣ 10 Prosta □ 20
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Rys.1

Rys.4

Rys.2 Rys.3

Dostępne są także inne wzory perforacji.
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Prostota i 
nowoczesność

AMSTERDAM

Nadaj swojej bramie i swojemu płotowi 
skandynawskiego charakteru.
Model AMSTERDAM ucieleśnia 
ponadczasowy, prosty design, stanowiąc 
doskonałe uzupełnienie nowoczesnej 
architektury.
Dostępne są różne szerokości i wartości 
rozstawu profili.
 

80 mm 120 mm 150 mm

N
ow
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z.Na życzenie dostępne są inne szerokości i wartości rozstawu łat.Rys.1

Rys.4

Rys.2 Rys.3
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Lekki, 
atrakcyjny

LAMELLE

Nakładające się na siebie, skośnie ułożone 
płytki z aluminium stanową oryginalną, 
a jednocześnie szlachetną osłonę przed 
ciekawskimi. Interesujące linie dekoracyjne 
płytek ożywiają całość obiektu nadając 
mu lekkości i struktury. Model LAMELLE 
znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie 
sfera prywatna wymaga ochrony. Dostępny 
w różnych kolorach, do maks. wysokości 
2°m.
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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

                 

Intensywny i 
przyjazny 

CUMERA

Dostępne szerokości: 
60 mm, 80 mm  bądź  100 mm
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Rys.1

Rys.4

Rys.2 Rys.3
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Wyjątkowa i 
czarująca

EXTRA++

Ex
tr
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+

Rys.1

Rys.4

Rys.2

Rys.3

Rys.5

Rys.6



2322

HOME

Wyjątkowa i 
czarująca

EXTRA++
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Rys.1
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Rys.7Rys.6

Rys.5
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Napęd bram przesuwnych 

Napęd wierzchni

Niezawodny napęd dodatkowy zasilany napięciem 
24 V, dla bram obrotowych o szerokości do 5 m 
(dwuskrzydłowych do 10 m).

Napęd ukryty

Ukryty pod powierzchnią napęd 24 V, do bram 
obrotowych o szerokości do 3,5 m (dwuskrzydłowe 
do 7 m).

Napęd bram skrzydłowych

Powłoka proszkowa

 9 Duży wybór kolorów standardowych i specjalnych
 9 Łatwa pielęgnacja
 9 Odporne na zadrapania
 9 Odporne na warunki atmosferyczne
 9 Nie wymagają wiele obsługi
 9 Piękno na lata

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 CiemnozielonySrebrnyJasnoszary Ciemoszary Grafitowy

Przedstawione kolory mogą 

odbiegać od kolorów powłok.

Kolorystyka

Napęd i konstrukcja

Prowadnica górna/ uchwyt na rolki
Prowadnica górna/ uchwyt rolek jest zintegrowany z 
górnym pasem, „niewidoczny“ i chroniony przed warunkami 
atmosferycznymi. Dzięki nie wymagającym konserwacji 
łożyskom kulowym, bezawaryjna praca jest zapewniona 
także w trudnych warunkach pogodowych.

 � Napęd bram przesuwnych w słupku
 � Zintegrowane zwolnienie awaryjne z lampą 

ostrzegawczą
 � Zamek i klucz
 � Napięcie 230 V/50 Hz
 � Czas pracy 30%
 � Prędkość pracy ok. 17 cm/s
 � Maks. szer. bramy 6 m
 � Maks. ciężar bramy 210 kg

Dopuszczalna praca bez aktywnych styków 
ochronnych przy głównych i dodatkowych 
krawędziach.

Technika profili
Statyczna rama wykonana jest z wysoce wytrzymałego, 
prasowanego aluminium. Specjalne profile, opracowane 
do tych zastosowań, są połączone ze sobą całkowicie za 
pomocą śrub, wykazując się wysoką wytrzymałością.

Napęd
Statyczna rama wykonana jest z wysoce wytrzymałego, 
prasowanego aluminium. Specjalne profile, opracowane do tych 
zastosowań, są połączone ze sobą całkowicie za pomocą śrub, 
wykazując się wysoką wytrzymałością.

Nasze produkty wyposażone są w wysokiej jakości powłokę proszkową wykonywaną w naszym zakładzie. Najlepsza odporność przeciw niesprzyjającym warunkom 
pogodowym, łatwość pielęgnacji i ochrona przed zadrapaniami – to piękno i jakość na lata

HOLLER Inline 60

HOLLER 30 i HOLLER 50 HOLLER 35

Przedstawione kolory mogą odbiegać od kolorów powłok.
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Słupki na skrzynki 
pocztowe

Słupki na paczki
Słupki do obsługi i 
komunikacji

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. 
Można do nich dołączyć numer domu – grawerowany, 
oświetlony, frezowany lub ze stali nierdzewnej, itd.

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. Można do nich dołączyć numer 
domu – grawerowany, oświetlony, frezowany lub ze 
stali nierdzewnej, itd.

Wyposażenie elektryczne (przykłady)

Wyposażenie mechaniczne (przykłady)

Produkty serii HOLLER HOME są produkowane w oparciu o surowe normy, i spełniają wszystkie wymagania odnośnych standardów i dyrektyw.

Nadajnik ręczny Przełącznik 
kluczowy

Pętla indukcyjna Moduł GSM Roczny, tygodniowy
zegar sterujący

Zamek kodowy
 

Listwy zębate Połączenie z płotem Tłumik promieniowy Blokada bramy Podkłady pod słupy

• Wrzutnia na paczki od zewnątrz
• Odbiór paczki od środka
• Słupek z wysokiej jakości aluminium
• Rynny deszczowe
• Możliwość łączenia z innymi systemami bram i 

płotów HOLLER
• Okrągłe lub prostokątne wycięcia dla różnych 

systemów kontroli dostępu, np. wideodomofonu, 
czy zwykłego domofonu

• Klapa ze stali nierdzewnej lub płaski otwór z 
aluminium

• Słupek z wysokiej jakości aluminium
• Mocowanie niewidoczne od zewnątrz
• Możliwość łączenia z innymi systemami bram i 

płotów HOLLER
• Okrągłe lub prostokątne wycięcia dla 

różnych systemów kontroli dostępu, np. 
wideodomofonu, czy zwykłego domofonu

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. 

• 150 x 150 mm, aluminium, płaska, skręcana 
osłona

• Wys. maks. 2.500 mm
• Wewnętrzna, skręcana pokrywa kontrolna, otwór 

100 x 200 mm, pokrywa 130 x 230 mm
• Okrągłe lub prostokątne wycięcia dla różnych 

systemów kontroli dostępu, np. wideodomofonu, 
czy zwykłego domofonu

Wyposażenie

Certyfikaty i wyróżnienia

Inteligentne słupki

Elektryczny rygiel 
dolny

Rygiel Kozły na różnych 
wysokościach



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


