
Katalog proizvodov
Vrata in ograje za vse namene.

Verzija 01-2022

Made in
Austria



2 Holler vrata in ograje

Družinsko podjetje 

Strokovnost, vestno in timsko delo so naše prednosti, ki se kažejo tudi v zadovoljstvu naših 
strank. Le zadovoljni kupci zagotavljajo dolgoročen uspeh in s tem naša delovna mesta.

Dragi kupci,

Naše podjetje smo ustanovili leta 1992 in od takrat naprej v lastni tovarni v Leitringu na jugu Avstrije izdelujemo 
visokokakovostna dvoriščna vrata in ograje iz aluminija. 

Naše vodilo je, da lahko le s skupnimi močmi vseh zaposlenih najdemo in izdelamo najboljše rešitve za naše stranke. 
Timsko delo je kakor kolesje, v katerem se morajo dobro vrteti vsi zobniki, da lahko deluje. Naša prednostna naloga 
je, da to dobro sodelovanje vseh zaposlenih ohranjamo še naprej.

Za vsak projekt smo svojim strankam na voljo od svetovanja, načrtovanja, do tehničnih podrobnosti in informacij 
glede dobave vrat in ograj. Strankam vso podporo nudimo tudi po končani montaži.

S to brošuro vam predstavljamo naše podjetje, našo filozofijo in pregled obsežne ponudbe naših izdelkov.

Družina Holler in ekipa Holler v Sloveniji   

Od leve proti desni: Brigitte, Lisa in Ewald Holler

Trajnost
Zavedamo se, da je danes bolj kot kadarkoli prej pomembno odgovorno ravnanje z energijo in surovinami, zato se 
trudimo za okolju prijazen način proizvodnje naših vrat in ograj. 

Odločitve, ki jih bomo sprejeli danes, bodo oblikovale svet jutrišnjega dne. 

Uporaba visokokakovostnih materialov z dolgo življenjsko dobo, ki jih obdelujemo z okolju prijaznimi tehnologijami, 
zagotavlja našim produktnim linijam HOLLER Pro, Home in DIY dolgoročno kvaliteto, hkrati pa na ta način prevzemamo 
tudi svoj del odgovornosti za boljši jutri.

Zavedamo se, da je težko združevati družinske obveznosti in službo, zato smo za otroke zaposlenih ustanovili lasten 
vrtec s prilagojenim urnikom. Naši zaposleni se prehranjujejo v tovarniški restavraciji. S tem jim olajšamo delovni 
vsakdan in jim pomagamo pri ravnovesju med delom in prostim časom.

1. Fotovoltaika
Z zmogljivimi solarnimi paneli na strehi naših proizvodnih obratov sončno 
energijo pretvarjamo v elektriko in tako na ekološki način poganjamo del naše 
proizvodnje.

2. Zazelenitev fasade
Ozelenitev fasade ščiti notranjost naših proizvodnih obratov pred pregrevanjem 
v času poletne vročine in zaradi dobre izolativnosti pozimi znižuje porabo 
energije za ogrevanje.

3. Čebele
Zelena fasada kot naravna klimatska naprava nudi dragocen življenjski 
prostor za živali, predvsem čebele. S tem prispevamo k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti v lokalnem okolju in kmetijstvu.

4. E-vozila
Z električnimi avtomobili in viličarji v našem voznem parku skrbimo za 
zmanjšanje nepotrebnega hrupa, prav tako pa kljub veliki učinkovitosti v 
okolje spuščamo manj škodljivih emisij. Električni pogon je odlična alternativa 
motorjem, ki jih poganjajo fosilna goriva.

5. Prašno lakiranje brez odpadne vode
Naša elektrostatična prašna lakirnica je največja v Avstriji in hkrati tudi ena 
okolju najbolj prijaznih in gospodarnih naprav za površinsko obdelavo.

6. Toploto uporabimo dvakrat
Naše proizvodne obrate ogrevamo s toploto, ki nastane kot stranski proizvod 
pri raznih termičnih procesih, uporabljamo pa tudi daljinsko ogrevanje iz bližnje 
toplarne na biomaso.

7. Vrtec za otroke zaposlenih
Naši zaposleni lahko svoje otroke na poti v službo pustijo kar v našem lastnem 
vrtcu. Tako jim ni treba zjutraj opravljati dodatne nepotrebne poti. Delovni čas 
vrtca je prilagojen delovnim obveznostim tako mater kot očetov: 
Verjamemo namreč, da če gre dobro družini, gre dobro nam vsem.

Naših 7 načel trajnosti in družbene odgovornosti
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Naše prednosti

Do-It-Yourself sistem

Linija DIY (Do-It-Yourself ali Postavi 
si sam) sloni na standardnih 
komponentah z mnogimi možnostimi 
oblikovanja. Montaža je enostavna, 
saj so vse luknje za pritrditev 
predpripravljene, prav tako pa je 
priložen ves material za pritrjevanje, 
tako da kupec ne potrebuje 
posebnega dodatnega orodja.

Naši proizvodi
Naša dvoriščna vrata, ograje in pogone izdelujemo na okoli 25.000 kvadratnih metrih proizvodnih površin v 
avstrijskem Leitringu, kjer izvajamo tudi vse raziskave, razvoj in načrtovanje naših izdelkov. Veliko pozornost 
dajemu razvoju in testiranju raznih novih tehnologij in končni obdelavi, zato smo z našimi izdelki vedno korak pred 
konkurenco.

Glede na potrebe svetovnega trga je naš proizvodni proces razdeljen na tri proizvodne linije: Holler Pro, Holler 
Home in Holler DIY.

proizvajalec

HOME

Sistemi za industrijo

Linijo proizvodov za industrijo 
odlikujeta robustnost in dolga 
življenjska doba. Ti sistemi so razviti 
za posebej zahtevno uporabo v 
industrijskih obratih in na trgovskih 
območjih, saj združujejo zanesljivost 
in estetiko. Tako vrata kot ograje 
so tehnološko kot tudi dizajnersko 
prilagodljive za vse individualne 
potrebe in želje naših strank ter so 
tako tudi edinstven izdelek.

Rešitve za dom

 
Če potrebujete dvoriščna vrata za vaš 
dom, potem je linija Home prava izbira, 
saj omogoča največjo prilagodljivost 
in vsestransko uporabo. Stilsko 
oblikovana vrata in ograje izdelamo 
povsem v skladu z željami in zahtevami 
naših strank, poleg zasebnosti pa 
dodajo manjkajoči člen k vizualni 
podobi vaše hiše, vile ali poslovnega 
prostora.

Vse na enem mestu
Naša vrata razvijamo, načrtujemo in izdelujemo sami. 
Tudi prašno barvanje opravimo v lastnem obratu, enem 
najmodernejših v Avstriji. Vsak izdelek, preden zapusti našo 
tovarno, tudi skrbo pregledamo in testiramo.
 
Timsko delo in družbena odgovornost
Timsko delo je odločilno za proizvodnjo vseh naših 
izdelkov. Vsak izdelek gre namreč skozi različne oddelke, 
naši visokokvalificirani sodelavci pa vsaka vrata, preden 
zapustijo tovarno, tudi preizkusijo. Prizadevamo si za tekočo 
in strankam prijazno obdelavo naročil, naši prodajniki in 
sodelavci v dostavi pa poskrbijo za to, da je vsako naročilo 
dostavljeno pravočasno.

Kakovost
Aluminij, korten jeklo, steklo in nerjaveče jeklo so le nekateri 
izmed materialov, iz katerih izdelujemo naša vrata in ograje. 
Vsi proizvodi serij HOLLER PRO in HOLLER HOMELLER HOME 
so zaščiteni s prašnim barvanjem visoke kvalitete. Odpornost 
proti najtežjim vremenskim vplivom, preprosto vzdrževanje 
in proti praskam odporna površina zagotavljajo kakovost in 
lepoto še mnogo let.

Inženiring in inovacije
Lastni razviti sistemi za obdelavo aluminija, varjenje, vijačenje 
in lepljenje zagotavljajo visoko zanesljivost. Naša vrata in 
ograje izdelujemo z modernimi in delno robotiziranimi 
napravami v enem najmodernejših obratov za proizvodnjo 
drsnih vrat v Evropi, ki se razteza na 25.000 m2 površin.

Timsko delo in družbena odgovornost
Timsko delo je odločilno za proizvodnjo vseh naših izdelkov. 
Vsak izdelek gre namreč skozi različne oddelke, naši 
visokokvalificirani sodelavci pa vsaka vrata, preden zapustijo 
tovarno, tudi preizkusijo. Prizadevamo si za tekočo in strankam 
prijazno obdelavo naročil, naši prodajniki in sodelavci v dostavi 
pa poskrbijo za to, da je vsako 

Certifikati in znaki odličnosti
Naši proizvodi so izdelani po strogih kakovnostnih standardih 
in izpolnjujejo zahteve certifikatov ISO 9001, EN°1090 in EN 
13241-1. Vsa naša drsna dvoriščna vrata, dvokrilna vrata, 
zložljiva vrata in zapornice nosijo avstrijski znak kakovosti 
HQ-Qualitätssiegel. Matična družba Holler Tore GmbH je tudi 
eno izmed družinskih podjetij, ki velja za primer dobre prakse 
podjetništva v avstrijskem in tudi evropskem prostoru.

Storitve na vseh kontinentih
Z našimi vrati, ograjami in pogoni smo prisotni v več kot 30 
različnih državah po svetu, sodelujemo tako s privatnimi 
naročniki kot javnim sektorjem. Z mednarodno prodajno 
mrežo nudimo našim kupcem hitro in kakovostno storitev, 
s celovito servisno podporo pa jim stojimo ob strani tudi po 
koncu projekta.
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Drsna vrata HOLLER PRO Classic

Širina: max. 25.000 mm, samonosna 
Višina: max. 2500 mm
Izvenserijske konstrukcije do 5000 mm višine

Poševna drsna vrata HOLLER PRO

Širina: max. 25.000 mm,  samonosna 
Višina: max. 2500 mm
Poševna gradnja do 8 % nagiba
Izvenserijske konstrukcije do 5000 mm višine

HOLLER PRO teleskopska drsna vrata

Širina: max. 25.000 mm, samonosna 
Višina: max. 2500 mm 
Izvenserijske konstrukcije 5000 mm 

HOLLER PRO drsna vrata  Galaxy 

Drsna vrata z glajenimi robovi, posebno narezana 
perforirana pločevina z logotipom, ravno opornico in 
integrirano LED-osvetlitvijo

HOLLER PRO Extra++ 

Po želji stranke
Foliranje, rezkanje, laserska obdelava itd.

Naši proizvodi

Drsna vrata HOLLER PRO Eco

Širina: max. 10.000 mm, samonosna 
Višina: max. 2500 mm

Hitra zložljiva vrata HOLLE PRO Quattro Premium

Širina: max. 10.000 mm 
Višina: max. 5000 mm 
Možnost tudi 1-krilnih vrat

Hitra zložljiva vrata HOLLE PRO Quattro ECO

Širina: max. 8000 mm 
Višina: max. 3000 mm 
Možna tudi 1-krilna verzija

Dvokrilna vrata HOLLER PRO Classic

Širina: max. 12.000 mm, 1-krilna
Višina max. 2500 mm 
Izvenserijske konstrukcije do 5000 mm višine

Osebni prehod HOLLER PRO Classic

Širina: max. 1500 mm
Višina: max. 2500 mm
Izvenserijske konstrukcije do 5000 mm 
Höhe

Osebni prehod HOLLER PRO

Širina: max. 1500 mm 
Višina: max. 2500 mm

Zapornica 60+

Širina zapore max. 6000 mm z 
LED-osvetlitvijo

HOLLER PRO drsna vrata s talnim vodilom

Širina: max. 50.000 mm
Višina: max. 2500 mm
Posebne konstrukcije do višine 6000 mm
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Naši proizvodi

HOLLER HOME drsna vrata

Drsna vrata: max. 6000 mm, samonosna
Višina: max. 2000 mm

HOLLER HOME  osebni prehod

Širina: max. 1500 mm 
Višina: max. 2000 m

HOLLER HOME ograje

Veliko različnih motivov Veliko različnih 
motivov

Pametni stebri

Komunikacijski in 
upravljavski steber 
HST 21

 h Aluminij
 h 220 x 170 mm
 h Višina max. 2.500 mm
 h Združljivo z različnimi 

proizvodi iz sistema 
HOLLER 

Komunikacijski in 
upravljavski steber 
HST 27

 h Aluminij                       
 h 450 x 150 mm ali

         450 x 300 mm          
 h Višina max. 3.500 mm
 h Združljivo z različnimi 

proizvodi iz sistema 
HOLLER 

Komunikacijski in 
upravljavski steber 
HST 5

 h Aluminij                  
 h 150 x 150 mm
 h Višina max.  2.500 mm
 h Združljivo z različnimi 

proizvodi iz sistema 
HOLLER 

Paketnik

 h Aluminij
 h 450 x 450 mm ali      

650 x 450 mm
 h Enkratno odpiranje ali 

kodirna ključavnica
 h Dobavljivo v različnih 

višinah.

Poštni steber

 h Aluminij
 h 450 x 150 mm ali     

450 x 300 mm
 h Reža je lahko v 

različnih višinah.

HOLLER HOME krilna vrata

Širina: max. 4500 mm 
Višina: max. 2000 mm

HOLLER HOME Extra++

Po želji stranke

HOME

Naši proizvodi

HOLLER PRO drsna vrata VARO

Drsna vrata v modularni industrijski izvedbi
Širina: max. 8000 mm, samonosna
Višina: max. 2500 mm

HOLLER DIY drsna vrata

Širina: 3000, 4000, 5000 ali 6000 mm
Višina: max. 2000 mm 
S pogonom ali ročnim upravljanjem

HOLLER  DIY krilna vrata

Širina: 2340, 3340, 4340 mm
Višina: max. 2000 mm 
Z električnim pogonom ali 
ročnim upravljanjem

HOLLER DIY osebni prehod

Širina: 1200 mm 
Višina: max. 2000
Ročno upravljanje

HOLLER  DIY ograjni sistemi

Širina: 2510 mm 
Višina: max. 2015 mm
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Rešitve za vse 

V našem podjetju proizvajamo visokokakovostne vratne in ograjne sisteme iz aluminija za varovanje najrazličnejših objektov in 
zgradb. Z več kot 30 leti izkušenj, lastno proizvodnjo in prodajo v mednarodnem okolju nam skupaj z našimi partnerji uspeva 
vedno znova prepričati številne kupce, da so naša po meri narejena vrata in ograje najboljša zbira.

Letališča Industrija Zavodi za prestajanje 
kazni

Logistični centriElektrarne Pristanišča 

Vojaški objekti Javne površineVeleposlaništva

Vladne zgradbe DIY - “Postavi si sam”Zasebno premoženje 

Učinkovito varovanje območja letališča lahko dosežemo s kombinacijo mehanskih in senzoričnih komponent. To združuje klasično 
zunanje varovanje in inovativne certificirane prepreke na zunanjih dovozih in parkiriščih, nadgrajene s hitrimi zložljivmim vrati in 

kombinacijo zapornic ter drsnih vrat, ki varujejo parkirana vozila.

HOLLER PRO
Drsna vrata Classic, samonosna
Širina: max. 25 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Drsna vrata s paličnim polnilom 
in zaščito pred posegom v notranjost
Širina: 25 m, 
Višina: 2 m 
Površina: RAL 9010 – bela
Pogona: HOLLER Inline 250 Osebni pre-
hod z zaščito proti posegom v notranjost

HOLLER PRO 
Zapornica 60+
Max. dolžina zapore 6 m

Na sliki: Avtomatska zapornica
Dolžina zapiranja: 4,5 m z LED-osvetlitvijo
Površina ohišja: RAL 7040 – siva
Površina zapornice: bela z rdečimi 
varnostnimi trakovi

HOLLER PRO 
Drsna vrata Classic s talnim vodilom
Širina: max. 50 m 
Višina: max. 6 m
Na sliki: Drsna vrata s paličastim polnilom
Širina: 18 m
Višina: 2,5 m
Površina RAL 9010 – bela  
Pogon: HOLLER Inline 250 E

HOLLER PRO 
Teleskopska drsna vrata
Širina: max. 25m
Višina: max. 5 m

Na sliki: delna teleskopska drsna 
vrasta s paličnim polnilom 
Širina: 14 m
Višina: 2,5 m 
Površina: RAL 6005 – zelena Pogon: 
Inline 250 T

HOLLER PRO 
Hitra zložljiva vrata Quattro Premium 
Širina: max. 10 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Avtomatska dvokrilna hitra zložljiva vrata 
z mrežastim polnilom
Širina: 7 m, 
Višina: 4 m
Površina: RAL 7040 - siva

HOLLER PRO 
ograja
Višina: max. 2 m
Na sliki: Ograja mit z okroglim paličnim 
polnilom
Višina: 2 m
Površina: RAL 7016 – antracit siva

                                                               Letališča
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Vsako podjetje ali tovarna potrebuje svojevrstne varnostne rešitve pred pristopom nepooblaščenih oseb na svoje območje. Mi 
vam lahko pri tem pomagamo z ustreznimi drsnimi vrati in ograjami. Če je območje podjetja dobro zavarovano, je možnost kraje 
blaga in materiala iz skladišč, poškodb na objektu ali vozilih pred njim manjša. Z ustreznimi vrati in ograjami se zmanjšajo tudi 
potrebe po varnostnikih, saj je pristop pešcem in vozilom preprečen, četudi 24-urnega varovanja ni.

HOLLER PRO 
Osebni prehod, 
Širina: max. 1,5 m 
Višina max. 2,5 mm
Na sliki: Osebni prehod s 
paličastim polnilom 
Širina: 1 m 
Višina: 1,8 m
Površina: RAL 6009 – zelena jelka

HOLLER PRO 
Drsna vrata Classic, samonosna 
Širina: max. 25 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Drsna vrata s polnilom iz gladke 
pločevine in pleksi steklom ter osvetlitvijo 
Širina: 8,2 m Višina: 1,8 m 
Površina: temno siva, pogon: 
HOLLER Inline 120

HOLLER PRO 
Zapornica 60+
Max. dolžina zapore: 6 m
Na sliki: Avtomatska zapornica
Dolžina zapore 5 m z opornikom in 
LED-osvetlitvijo
Površina RAL 7040 – siva 
Zapornica: bela z rdečimi varnostnimi 
trakovi

HOLLER PRO 
Ograja
Višina: max. 2 m

Na sliki: Ograja s paličnim polnilom, 
zobata letev za zaščito pred 
plezanjem
Površina: RAL 9005 – črna

HOLLER PRO 
Drsna vrata Classic, 
samonosna
Širina: max. 25 m  
Višina max. 5 m
Na sliki:  Drsna vrata s paličastim 
polnilom
Širina: 12 m
Višina: 1,5 m 
Oberfläche: RAL 6009 –zelena jelka

HOLLER PRO 
Hitro zložljiva vrata Quattro Premium
Širina: max. 10 m
Višina: max. 5 m
Na sliki: Hitro zložljiva vrata, 2-krilna, avtomatska s 
paličnim polnilom
Širina: 4 m 
Višina: 5 m
Površina: RAL 7040 – siva

HOLLER PRO 
Zapornica 60+
Max. dolžina zapore: 6 m

Na sliki:Avtomatska zapornica, dolžina 
zapore: 5,5 m z LED-osvetlitvijo in površino 
ohišja RAL 2000 – rumeno-oranžna, 
Zapornica: bela z rdečimi varnostnimi trakovi

                               Zavodi za prestajanje kazni

Našo linijo proizvodov HOLLER PRO odlikujejo moč, vzdržljivost, robustnost in dolga življenjska doba uporabe. Tako so naša 
vrata in ograje primerna tudi za najbolj zahtevne varnostne naloge.

HOLLER PRO 
Drsna vrata Classic s talnim vodilom
Širina: max. 50 m 
Višina: max. 6 m

Na sliki: Drsna vrata z varnostnim polnilom
Širina: 11 m
Višina: 6 m, s podaljškom za priklop bodeče žice, 
zunanja zaščita in zaščita pred vdorom v sistem 
Površina: RAL 9006 – beli aluminij 
Pogon: HOLLER Inline 250 E

HOLLER PRO 
Drsna vrata Classic s talnim vodilom
Širina: max. 50 m
Višina: max. 6 m

Na sliki: Drsna vrata s panelnim polnilom 
Širina: 6 m Višina: 5 m Magnetna ključavnica
Površina: RAL 9007 – aluminijasto siva 
Pogon: HOLLER Inline 250 E

HOLLER PRO 
Hitro zložljiva vrata Quattro Premium 
Širina: max. 10 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Hitro zložljiva vrata, 2-krilna, avtomats-
ka z varnostnim polnilom, dvojnim zaklepanjem 
in zaščito pred vdorom v sistem
Širina: 8,5 m
Višina: 3 m
Površina: RAL 9007 – aluminijasto siva

       Industrija
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Naši izdelki in sistemske rešitve so razviti, izdelani in tudi testirani za območja varovanja zahtevnih objektov. Z različno varnostno 
opremo, kot denimo rezervno baterijsko napajanje vrat, je delovanje zagotovljeno tudi v primeru nesreče.

HOLLER PRO 
Hitro zložljiva vrata Quattro 
ECO Širina: max. 8 m
Višina: max. 3 m

Na sliki:  Hitro zložljiva vrata, 2-krilna, 
avtomatska s paličnim polnilom
Lasersko rezana v coklu 
Širina: 4 m 
Višina: 3 m 
Površina: RAL 9006 – aluminijasto bela 

HOLLER PRO 
Krilna vrata Classic  
Širina: max. 12 m 
Višina: max. 2,5 m

Na sliki:  Krilna vrata s polnilom iz ledke  
pločevine na notranji in zunanji strani 
Širina: 4,5 m Višine: 2 m Površina
RAL 7016 - antrazit
Pogon HOLLER 30-2

HOLLER PRO 
Zapornica 60+
Max. dolžina zapore: 6 m
Na sliki:  Avtomatska zapornica
Dolžina zapore 6 m z LED-osvetlitvijo 
v barvi RAL 9006 – aluminijasto bela  
Površina zapornice: bela z rdečimi 
varnostnimi trakovi

HOLLER PRO 
Teleskopska drsna vrata, 
Širina: max. 25 m 
Višina: max. 5 m

Na sliki: Teleskopska drsna vrata, 3-delna, 
paličasto polnilo 
Širina: 14 m
Višina: 1,8 m
Površina: RAL 9006 – aluminijasto bela 
Pogon: HOLLER Inline 250 T

                                                               Logistika   

Nevarnost kraje tovora, poškodbe na vozilih in drugi opremi lahko zmanjšamo z našimi proizvodi za zaščito skladiščnih 
prostorov, dovozov, parkirišč in tudi osebja.

HOLLER PRO 
Zapornica 50 ročno upravljanje,
max. dolžina zapore: 5 m
Na sliki: Ročna zapornica, dolžina 
zapore:4,5 m
Površina: RAL 3003 – ognjeno rdeča

HOLLER PRO 
Ograja
Višina max. 2 m
Na sliki: Ograja s polnilom 
okroglih palic
Višina: 2 m
Površina: RAL 9005 – črna

HOLLER PRO 
Drsna vrata Galaxy Gate 
Širina: max. 25 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Drsna vrata Galaxy Gate s polnilom iz gladke pločevine, 
posebno lepljenje, LED-osvetlitev
Širina okvirja: 12 m
Višina: 1,8 m
Površina: RAL 6026 – opalno zelena
Pogon: HOLLER Inline 120

HOLLER PRO 
Osebni prehod
Širina: max. 1,5 m 
Višina: max. 2,5 m

Na sliki: Osebni prehod s paličastim polnilom 
Širina: 0,8 m Višina: 2 m  
Površina: RAL 7016 – antracitt

       Elektrarne
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Na območju pristanišča je več varnostnih izzivov, med njimi zavarovanje carinskih con in zaščita blaga pred krajo. Gre za 
območja, ki so izpostavljena težjim vremenskim vplivom, predvsem soncu, soli in vetru, hkrati pa tudi težki mehanizaciji.  Naše 
podjetje ponuja vrata, ograje in zapornice, primerne tudi za pristaniške komplekse.

HOLLER PRO 
Zapornica 60+
Max. dolžina zapore: 6 m

Na sliki: Avtomatska zapornica,
dolžina zapore: 5 m, z LED-osvetlitvijo
Površina  RAL 7040 – siva
Površina zapornice: bela z opozorilnimi trakovi

HOLLER PRO 
Poštni nabiralnik in komunikacijski steber HST 27
Višina: max. 2,5 m
Na sliki: Poštni nabiralnik z zunanjo rešo in notranjimi vratci, 
poseben izrez
Površina: RAL 7016 – antracit

HOLLER PRO 
Hitro zložljiva vrata Quattro ECO
Širina: max. 8 m
Višina: max. 3 m

Na sliki: Hitro zložljiva vrata, 2-krilna, s 
paličastim polnilom in laserskim rezanjem 
cokla

HOLLER PRO 
Osebni prehod
Širina: max. 1,5 m
Višina: max. 2,5 m
Na sliki: Ograja s paličastim polnilom, ki gleda 
čez zgornji profil
Višina: 2 m
Površina: RAL 9005 – črna

Vojaške objekte in območja je potrebno zavarovati pred nepooblaščenim pristopom. Z obrambnim sektorjem tako 
sodelujemo že dalj časa, saj stranke zaupajo našim preverjenim izdelkom najvišjega varnostnega ranga kot tudi celoviti 

podpori.
HOLLER PRO 
Drsna vrata VARO 
Širina: max. 9 m 
Višina: max. 2 m

Na sliki: Drsna vrata s paličastim polnilom
Širina: 9 m 
Višina: 2 m
Površina: RAL 9006 – aluminijasto bela
Pogon: HOLLER Inline 100

HOLLER PRO 
Ograja
Višina max. 2 m
Na sliki: Ograja s prebodenimi palicami   V
išina: 2 m     
Površina RAL 9005 črna 

HOLLER PRO 
Zapornica 60+
Max. dolžina zapore: 6 m

Na sliki: Avtomatska zapornica 
Dolžina zapore: 5 m LED-osvetlitev
Površina ohišja: RAL 7016 – antracit
Površina zapornice: bela z rdečimi 
varnostnimi trakovi

HOLLER PRO 
Hitro zložljiva vrata Quattro ECO 
Širina max. 8 m
Višina: max. 3 m

Na sliki:  Avtomatska hitro zložljiva vrata, 2-kril-
na, palično polnilo in z laserskim rezom v coklu

HOLLER PRO 
Drsna vrata Classic, samonosna 
Širina: max. 25 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Drsna vrata s polnilom iz gladke pločevine 
Širina: 8,23 m Višina: 1,7 m 
Površina: RAL 6016 – turkizno zelena 
Pogon: HOLLER Inline 120

                                                                   Vojska             Pristanišča
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Naši izdelki so tako vizualno kot tehnološko namenjeni zanesljivemu varovanju dovozov in vhodov v zahtevne objekte, kot so 
denimo veleposlaništva ali rezidence veleposlanikov. Nastavite lahko čas, kdaj naj se vrata zaprejo sama, za zaposlene lahko 
namestimo radijsko frekvenčno identifikacijsko tehnologijo (RFID), za odpiranje in zapiranje dvoriščnih drsnih vrat v primeru 
izpada električnega omrežja vgrajujemo tudi rezervno baterijo. 
 

HOLLER PRO 
Ograja
Višina: max. 2 m

Na sliki:   Ograja z okroglim paličastim polnilom, 
potisnjenim skozi zgornji profil
Višina: 2 m
Površina: RAL 6009 – zelena

HOLLER PRO 
Hitro zložljiva vrata Quattro Premium 
Širina: max. 10 m,
Višina: max. 5 m
Na sliki:   Avtomatska hitro zložljiva vrata, 2-krilna s 
posebnim laserskim rezom, dvojno zaklepanje 
Širina: 6 m Višina: 5 m
Posebno barvana površina

HOLLER PRO 
Krilna vrata Classic 2-krilna
Širina: max. 10 m
Višina: max. 2,5 m

Na sliki:  Krilna vrata z zaprtim kasetnim polnilom, 
varnostna ključavnica
Širina: 4 m
Višina: 2 m 
Površina: temno siva

HOLLER PRO 
Zapornica 60+
Max. dolžina zapore: 6 m
Na sliki:  Avtomatska zapornica 
Dolžina zapore: 4,5 m  LED-osvetlitev, 
RAL 7040 – siva
Površina: bela z rdečimi varnostnimi trakovi

                                                         Javni objekti                                             

Javni objekti zahtevajo ravnovesje med varovanjem, dostopnostjo in odprtostjo. Naša vrata in ograje varujejo šole, vrtce in 
druge javne ustanove pred prometom in nepooblaščenim dostopom, hkrati pa s svojim dizajnom delujejo odprto.

HOLLER PRO 
Drsna vrata Classic samonosna
Širina: max. 25 m
Višina: max. 5 m

Na sliki:  Drsna vrata s polnilom iz gladke 
pločevine čez okvir Širina: 9 m Višina: 1,9 m
Površina: posebna zelena barva
Pogon: HOLLER Inline 100

HOLLER DIY 
Ograjni panel, dostava v setu za ses-
tavo Širina: 2510 mm (možno mini-
malno skrajšanje) Višine: 1015, 1215, 
1415,1615, 1815 in 2015 mm
Na sliki:   Ograjni paneli s fino pločevino in 
perforiranimi kovinskimi trakovi
Širina: 2510 mm Višina: 2015 mm 
Površina: RAL 9006 – aluminijasto bela

HOLLER PRO 
Zapornica 60+
Max. dolžina zapore: 6 

Na sliki:   Avtomatska zapornica,
dolžina zapore: 6 m, z LED-osvetlitvijo 
Površina ohišja: RAL 5005 – signal modra 
Površina zapornice: bela z rdečimi varnostnimi 
trakovi

HOLLER PRO 
Drsna vrata ECO 
Širina: max. 10 m 
Višina: max. 2,5 m

Na sliki: Drsna vrata s paličnim polnilom, ki 
gleda čez zgornji profil
Širina: 9 m
Višina: 2 m
Površina: RAL 6009 – zelena
Pogon: HOLLER Inline 100

          Veleposlaništva
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Dobro fizično varovanje podatkov je še vedno zelo pomembno za zaupanje v sistem državne uprave, podobno pa velja tudi 
za zasebna podjetja, ki hranijo osebne podatke. Naše rešitve varovanja zahtevnih objektov so učinkovite tudi proti tatovom in 
vandalizmu.

HOLLER PRO 
Drsna vrata Classic, samonosna 
Širina: max. 25 m
Višina: max. 5 m
Na sliki: Drsna vrata s polnilom Mikado
Širina: 8 m Višina: 2,1 m 
Površina: RAL 9005 – črna 
Pogon: HOLLER Inline 100

HOLLER PRO 
Drsna vrata Classic, samonosna
Širina: max. 25 m
Višina: max. 5 m

Na sliki:  Drsna vrata s paličastim polnilom
Širina: 7 m
Višina: 3 m
Površina: RAL 9006 – aluminijasto bela 
Pogon: HOLLER Inline 120

HOLLER PRO 
Schranke 60+ 
Max. dolžina zapore: 6 m
Na sliki: Avtomatska zapornica
Dolžina zapore: 4,5 m  LED-osvetlitev v 
zapornici
Površina ohišja: RAL 9010 – bela
Površina zapornice: bela z rdečimi varnostnimi 
trakovi

HOLLER PRO 
Hitro zložljiva vrata Quattro Premium, Širina 
max. 10 m
Višina: max. 5 m

Na sliki: Avtomatska hitro zložljiva vrata, 2-krilna z lamelnim 
polnilom 
Širina: 8 m
Višina: 3,5 m
Površina: RAL 9007 – aluminijasto siva

HOLLER PRO 
Hitro zložljiva vrata Quattro ECO
Širina: max. 8 m
Višina: max. 3 m
Na sliki: Hitro drsna vrata, 1-krilna, s paličastim 
polnilom
Širina: 6 m
Višina: 2,5 m
Površina: RAL 7030 – siva kamen

Naša linija proizvodov HOLLER HOME stranke navduši z veliko fleksibilnostjo pri oblikovanju in vsestransko 
uporabnostjo. Dvoriščna drsna vrata in ograje prilagodimo vsem zahtevam naših kupcev in jim s tem zagotovimo 

potrebno zasebnost in hkrati polepšamo podobo hiše.

HOLLER HOME
Ograja
višina: max. 2 m
Na sliki: Ograja PARIS, polnilo palisada s čebulno kapico, 
višina: 1,2 m
Površina: temno siva in svetlo siva

HOLLER HOME
Ograja
Višina: max. 2 m
Na sliki: Ograja, gladka pločevina
Višina: 1,5 m
Površina: RAL 7016 – 
antracit s fino strukturo

HOLLER HOME
Drsna vrata
Širina: max. 6 m
Višina: max. 2 m

Na sliki: Krilna vrata AMSTERDAM s polnilom Latte 80
Širina: 3,5 m
Višina: 1,6 m
Površina: RAL 9006 – aluminijasto bela
Pogon: HOLLER 30-2

HOLLER HOME
Osebni prehod
Širina: max. 1,5 m 
Višina: max. 2 m

Na sliki: Osebni prehod, polnilo CUME-
RA 100, dvobarvna površina

                                        Zasebno premoženje                                                                 Državna uprava
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Naš moduralni „Naredi si sam“ sistem sestoji iz standardiziranih komponent s številnimi možnostmi kombiniranja.  
Montaža je enostavna, saj so vse luknje pripravljene vnaprej, prav tako je priložen ves material za pritrjevanje.

HOLLER DIY
Ograjni panel, dostava v setu za sestavljanje
Širina: 2510 mm (možno manjše zožanje)
Višine:  1015, 1215, 1415,
1615, 1815 ali 2015 mm

Na sliki: Ograjni panel s fino pločevino in preforiranim 
trakom, 
Širina: 2510 mm
Višina: 1615 mm   
Površina: RAL 6005 – zelena

HOLLER DIY  
Samonosna drsna vrata, dostava v setu za sestavljanje
Širina: 3000, 4000, 5000 in 6000 mm
Višine: 1000, 1200, 1400, 1600, 1800
ali 2000 mm. Lahko so avtomatska ali z ročnim 
upravljanjem.

Na sliki: Drsna vrata s fino pločevino in perforiranim
trakom
Širina: 5 m
Višina: 1,60 m 
Površina: RAL 7016 – antracit
Pogon: DIY – Inline za drsna vrata

HOLLER DIY 
Dvokrilna vrata, dostava v setu za sestavljanje
Širine: 2340, 3340 in 4340 mm
Višine: 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 in 2000 mm
Ročno ali avtomatsko upravljanje

Na sliki: Krilna vrata s fino pločevino in kvadratno prerforacijo
Širina: 3,34 m
Višina: 1,6 m
Površine: RAL 9006 – aluminij bela
Pogon: DIY – Inline za krilna vrata z ograjnimi paneli

HOLLER DIY  
Osebni prehod, dostava kot set za sestavljanje
Širina: 1200 mm
Višine: 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 in 2000 mm
Ročno ali električno odpiranje

Na sliki: Osebni prehod z vodoravnim polnilom letev 100
Širina: 1,2 m
Višina: 1,6 m
Površina: RAL 7016 – antracit

           HOLLER DIY

Unikaten izdelek
Individualno zasnovana dvoriščna vrata iz kortena, stekla ali drugih modernih materialov gotovo pritegnejo pozornost. 
Tim naših inženirjev bo vaše želje preoblikoval tako, da bodo s posebnimi dodatki, LED-osvetlitvijo in logotipi vaša vrata 
postala unikaten in prepoznaven izdelek.

Varnost 
V primeru izpada električne energije za delovanje vrat poskrbi vgrajen akumulator za nujne primere, ki ga v vrata do 
12 metrov dodamo serijsko. Vrata z ročnim odpiranjem so dodatno opremljena s posebno dodatno ključavnico. Vsa 
naša vrata so izdelana v skladu z najnovejšimi Standardi CE-zahtevami in normativom za izdelavo vrat  EN 13241-1. Za 
maksimalno varnost in zaščito lahko na vrata namestimo še dodatno opremo, kot je HOLLER PRO Safety Plus letvica, ki 
zazna ovire brez dotika in tako pravočasno prepreči morebitno trčenje.

Funcionalnost 
V naši ponudbi so številne moderne pametne rešitve, kot je kontrola položaja vrat, Home Automation in upravljanje 
preko pametnega telefona ter GSM-ja. Tudi klasični dodatki, kot daljinski upravljalnik, ključavnica na prstni odtis in 
številčnica, so seveda prav tako na voljo. 

Individualnost



Naše družinsko podjetje od leta 1992 v Leitringu na jugu Avstrije izdeluje visokokakovostna vrata in ograje 
iz aluminija.

Radovednost in strast do tehnologije nas vedno znova motivirata. Naš inženirski tim razvija inovativne 
rešitve z najnovejšo tehnologijo, hkrati pa se ukvarja z modernizacijo obstoječih izdelkov in načinov dela. 
Rezultat kombinacije ročnega dela in moderne tehnologije so posebej prikrojene rešitve za našo široko 

ponudbo različnih izdelkov.

Naši visokokvalificirani delavci spremljajo vsak projekt od svetovanja in načrtovanja do izdelave in dobave, 
s celovito podporo pa skrbimo za stranke tudi po zaključku projekta. 

Holler, vrata in ograjni sistemi d.o.o.

Nakupovalno središče Rudnik
Ukmarjeva ulica 4
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel. 041 973 679

mail: prodaja@holler.si
www.holler.si


