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Vrata in ograje za dom
Inovativne. Zanesljive. Varne. 

HOME

Made in
Austria
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naše družinsko podjetje že od leta 1992 izdeluje visokokakovostna aluminijasta vrata in 
ograje v naši tovarni v Leitringu na jugu Avstrije.  

Izdelki serije HOLLER HOME so popolnoma prilagojeni vašim zahtevam in željam, saj so vrata 
in ograje vsestransko uporabne pri oblikovanju in načrtovanju ograjevanja vašega dvorišča. 
Dekorativni učinek vrat in ograj lahko dobro kombinirate z varovanjem vaše nepremičnine, 
pri čemer lahko izbirate med široko paleto različnih izvedb.

Naši inženirji razvijajo inovativne rešitve po najnovejših standardih, hkrati pa se ukvarjajo z 
izboljšanjem obstoječih izdelkov. Tako vsak projekt spremljamo od svetovanja, načrtovanja in 
tehničnega pojasnila vse do dostave in montaže na vašem domu. Prav tako pa zagotavljamo 
celovito storitev tudi po končanem projektu v obliki servisa in podpore.

Upamo, da boste z veseljem prelistali naš katalog.
Družina Holler in ekipa Holler v Sloveniji 

Dragi kupci,

Slika 1 Slika 2
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Preprost 
in brezčasen

BERLIN

Trajnost in funkcionalnost modela Berlin 
se odlično zlivata z okolico. Kot polnilo so 
na voljo palice v dimenzijah 30/20, 40/20 ali   
80/20. 

Možna je tudi izvedba s standardnim 
razmakom palic  80–100 mm ali s palicami 
širine  80 mm in vmesnimi razmakom 
pod 40 mm. Motiv Berlin je brezčasen stil, 
kombiniran s preprosto, klasično eleganco.

Palice 30/20

Palice 40/20

Palice 80/20

P
al
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Slika 1

Slika 2

Slika 4

Slika 3
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Preverjena 
klasika

SALZBURG

Zasnova te  ograje v različnih  standardnih 
ali posebnih barvah se lepo zliva 
z okolico tako pri klasičnih hišah 
kakor tudi pri bolj sodobnih stavbah.         
Ograjo in vrata z letvicami širine 85 mm 
in debeline 20 mm s sredinsko ojačitvijo 
je mogoče prilagoditi glede na vašo 
izbiro:  razmak letev približno 40 mm  
(standardna izvedba) ali približno 15 mm, 
lahko pa se tudi popolnoma stikajo in 
tako ščitijo pred pogledi s ceste. Izvedba 
je lahko ravna, stopničasta ali polkrožna.

Koničasta kapicaOkrogla kapica
RavnaKonkavnaKonveksna

K
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Slika 1

Slika 2 Slika 4

Slika 3
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Eleganca 
in stil

PARIZ

Eleganten slog za klasične hiše, starejše 
stavbe in  vile.  Ograja je izdelana iz  gladkih 
okroglih palisad, premera 30 mm. 

Razdaljo med palisadami je mogoče 
prilagoditi glede na vašo izbiro: približno 80 
mm (standardna mera), približno 60 mm ali 
manj. Če želite, lahko na vaša vrata ali ograjo 
namestimo dve palisadni vrsti v različnih 
višinah.

Koničasta 
kapica

Okrogla 
kapica

RavnaKonkavnaKonveksna

Ploščata 
kapica

Čebulna 
kapica

K
la
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če

n
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Slika 1

Slika 4 Slika 5

Slika 2 Slika 3
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Ekspresivnost 
ravnih linij 

MIAMI

Brezčasna eleganca tega modernega modela 
ograj in vrat daje vsakemu poslovnemu 
objektu ali luksuzni vili edinstven izraz 
in hkrati zagotavlja zasebnost kakor tudi 
optimalno  zaščito. Vrata in ograje je možno 
izdelati enobarvno ali večbarvno, saj sta 
polnilo in okvir lahko v različnih barvah. 
Prav tako pa so na voljo tudi različni dodatni 
dekorativni elementi.

Krog Romb Konveksen krog Kvadrat

Rešitve po meri
Z uporabo različnih dekorativnih elementov so vrata in ograje modela Miami lahko tudi paša za oči, saj 
rezkani znaki, lasersko rezane odprtine, LED-osvetlitev in logotipi vsaka vrata ali ograjo naredijo unikatno. 

    Nebarvani rezkani simboli                Barvani rezkani simboli Lasersko rezana odprtina 
z barvnim ozadjem 

Lasersko izrezana odprtina

M
od

er
en

.

Slika 1

Slika 2

Slika 5

Slika 4

Slika 3

Na voljo so tudi drugi dekorativni elementi. 
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Privlačna in 
funkcionalna 

PERFORA

Eleganten dizajn, ki navduši s preprostostjo. 
Različne perforacije dajejo vtis zasebnosti in 
hkrati poudarijo videz objekta.

Pri vratih je perforirana pločevina pritrjena 
v samonosilen okvir, pri ograjah je pritrjena 
na stebre.

 Zamaknjene 
luknje  Ø 10

Zamaknjene 
luknje  Ø 20

Kvadrati ⃣ 10 Kvadrati □ 20

M
od

er
en

.Slika 1

Slika 4

Slika 2 Slika 3

Na voljo so tudi druge perforacije.
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Preprosto je 
moderno

AMSTERDAM

Ste eden izmed tistih, ki vam je všeč v hiši 
severnjaški pridih? Model Amsterdam 
pooseblja preprost dizajn in ga združuje s 
sodobno  arhitekturo.

Na voljo so različne širine lamel z različnimi 
razmaki
 

80 mm 120 mm 150 mm

M
od
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en
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 Različne širine lamel in razmak med njimi.Slika 1

Slika 4

Slika 2 Slika 3
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Zračnost in 
zasebnost 

LAMELA

Prekrivajoče se poševne aluminijaste lamele 
so elegantna rešitev, če se želite znebiti 
radovednih pogledov, hkrati pa dati ograji 
zračnost. Ta model ograje je na voljo v 
različnih barvah do višine 2 m.

Iz
je

m
en

.

Slika 5

Slika 2 Slika 3

Slika 4

Slika 1
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Lesena pletenka, po latinsko cumera, je 
bila z manjšimi razlikami tisočletja način 
ograjevanja objektov v različnih kulturah. 
Skoraj pozabljeni dizajn smo ponovno 
odkrili, modernizirali in ga ponujamo v treh 
različnih izvedbah, prav tako pa je ograja na 
voljo v različnih barvah in lahko hiši doda 
popolnoma novo podobo.
                 

Preteklost v 
moderni izvedbi  

CUMERA

Možne širine:
60 mm, 80 mm ali 100 mm

Iz
je

m
en

.Slika 1

Slika 4

Slika 2 Slika 3
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Oblikujte 
si sami 

EXTRA++

Ex
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Slika 1

Slika 4

Slika 2

Slika 3

Slika 5

Slika 6
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Oblikujte 
si sami 

EXTRA++
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Slika 1

Slika 4

Slika 2

Slika 3

Slika 7Slika 6

Slika 5
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Pogoni za drsna vrata 

Klasični pogon

Zanesljiv in preverjen pogon s 24-voltnim krmiljem se 
uporablja za krilna vrata do 5 m (oz. 10 m pri dvokrilnih 
vratih).                                                                                                                                      

»Nevidni« podtalni pogon

Skrit talni pogon s 24-voltnim krmiljem se uporablja za 
krilna vrata do 3,5 m (oz. 7 m pri dvokrilnih vratih).

Pogoni za krilna vrata

Prašno barvanje 

 9 Široka paleta  barv
 9 Enostavna nega in vzdrževanje
 9 Odpornost na praske
 9 Odpornost na vremenske razmere
 9 Dolgoročno lep izgled

RAL Standard matt

Svetlikajoče barve

RAL 5010   
modra encijan

RAL 6005   
zeleni mah

RAL 6009  
zelena jelka

RAL 7016  
antracit siva

RAL 7040  
siva fenster

RAL 7047   
siva telegrey 

RAL 7030  
kamnito siva

RAL 9005  
črna

RAL 9006 
aluminij bela

RAL 9010   
čista bela

RAL 8001  
rjava oker

RAL 9016   
Prometna bela

Fino strukturne barve

RAL 6005   
zeleni mah

RAL 9006 
aluminij bela

RAL 9010   
čista bela

RAL 8001  
rjava oker

RAL 8014  
rjava sepia

RAL 7040  
siva fenster

RAL 7047   
siva telegrey

RAL 7016  
antracit siva

RAL 7030  
kamnito siva

rjava temno zelenagrafitno sivasvetlo siva srebrna temno siva

Individualna 

izbira barve

Barvna paleta

Pogoni in konstrukcija vrat

»Nevidno« zgornje vodilo 
Vodilo vrat je lahko skrito v zgornji tirnici in  izvedeno s 
krogličnim ležajem ter tako zaščiteno pred vremenskimi 
vplivi, hkrati pa zahteva izjemno malo vzdrževanja.      � Pogon je vgrajen v nosilnem stebru 

 � Varnostna sprostitev v sili z utripajočo lučjo
 � Ključavnica
 � Napetost priključka 230 V/50 Hz
 � Hitrost vrat ca. 17 cm/s
 � Maksimalna dolžina vrat 6 m
 �  Maksimalna teža vrat 210 kg

Delovanje  motorja je dovoljeno brez aktivnih 
kontaktnih letev na glavnih oz. sekundarnih 
zapiralnih robovih.

Tehnika
Vijačen samonosilen okvir je izdelan iz visoko trdnega  
aluminija. Posebej razviti profili zagotavljajo dodatno 
togost in tako miren in tih tek dvoriščnih vrat.

Vodila v spodnji tirnici
Dvoriščna drsna vrata se skoraj neslišno premikajo po vodilih, 
skritih v spodnji tirnici. Tako imenovan »voziček« je izdelan iz 
pocinkanega jekla, na katerem so s krogličnimi ležaji pritrjeni 
nosilni valji, ki zagotavljajo optimalno porazdelitev teže vrat.  

Zaščita pred vremenskimi vplivi, enostavna nega in odpornost na praske so le nekatere prednosti, ki jih zagotavljamo s prašnim barvanjem v naši lastni lakirnici. 
Le tako lahko našim kupcem zagotavljamo najvišjo kvaliteto prašne zaščite.

HOLLER Inline 60

HOLLER 30 in HOLLER 50 HOLLER 35

Izbira barve po želji ob povpraševanju
 Tukaj prikazane barve se lahko razlikujejo od barv na končnem izdelku. 
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Nabiralnik PaketnikKomunikacijski steber

Vedno več kupujemo po spletu in pogosto se zgodi, 
da pakete dostavijo, ko nas ni doma. Primerna rešitev 
so paketni nabiralniki, na katere lahko dodamo hišno 
številko, osvetlitev in drugo.   

Steberni nabiralnik je elegantna rešitev za 
prejemanje pošte. Vanj lahko vgradimo tudi hišne 
številke, osvetlitev ali druge električne in mehanske 
pripomočke.

Elektronski dodatki (Primeri)

Mehanski dodatki (Primeri)

Izdelki serije HOLLER HOME ECO so izdelani po strogih standardih kakovosti in izpolnjujejo vse zahteve veljavnih evropskih standardov (skladno s CE).

Daljinci Električna ključavnica Indukcijska zanka GSM Modul Časovnik Kodirna 
ključavnica

Zobata letev Priključek za ograjo Blažilnik Držalo vrat        Podstavki

• Dostavljavci paket vstavijo na zunanji strani, 
prevzamete ga na notranji.

• Steber iz aluminija
• Pritrditev stebra ni vidna
• Možna kombinacija z drugimi HOLLER produkti
• Okrogli ali kvadratni izrezi za različne sisteme za 

nadzor (domofon, kamere itd.)

• Reža za pisma iz aluminija ali nerjavečega jekla
• Steber iz aluminija
• Možna kombinacija z drugimi HOLLER produkti
• Okrogli ali kvadratni izrezi za različne sisteme za 

nadzor (domofon, kamere itd.)

Odkrijte našo široko paleto nadzornih in komunikacijskih 
stebrov iz aluminija, v katere lahko integrirate hišne 
številke, osvetlitev in druge dodatke: 

• Steber dimenzije 150 x 150 mm iz aluminija do 
višine 2.500 mm

• Revizijska odprtina dimenzije 100 x 200 mm s 
pokrovom 130 x 230 mm

• Okrogli ali kvadratni izrezi za različne sisteme za 
nadzor (domofon, kamere itd.)

Pripomočki

Certificiranje 

Pametni stebri

Electradrop

Keydrop  Ključavnica



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


