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Inovativnost in slog
Samonosna drsna dvoriščna vrata HOLLER PRO ECO združujejo kakovostno izdelavo z maksimalno funkcionalnostjo vrat. Posebno 
razviti aluminijasti profili in uporaba visokokakovostnih vgradnih delov zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, varnost in kakovost 
naših dvoriščnih vrat. Naše rešitve po ugodni ceni se harmonično zlijejo z okoljem in ga vizualno popestrijo. Izdelava vrat poteka 
v okviru omrežne industrije 4.0 v eni od najsodobnejših tovarn drsnih vrat v  Evropi.

Konstrukcija

vodilo

v nosilem stebru 
skrit pogon

lahko dostopen
pogon

zavite stranice 
spodnje tirnice

kolesni sklop

Plug & Play sistem

vročecinkana
osnovna plošča

lepljeno polnilo
lastno prašno

barvanje

samonosen okvir

Standardne mere
Samonosna dvoriščna vrata HOLLER PRO ECO so na voljo v standardnih višinah 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2250 in 2500 mm.

Svetla širina Dolžina krila Spodnja tirnica Vmesni stebri Zgornja tirnica Nosilni steber Naležni steber

3.000 4.400

HST 28
137 x 200 mm

HST 30
100 x 60 mm 

HST 29
120 x 65 mm

Enojni Enojni4.000 5.600

5.000 6.600

6.000 8.100

Enojni Enojni

7.000 9.100

8.000 10.600

9.000 11.600

10.000 13.100

Tirnice

HST 28 
Š x V  137 X 200

Izvedba
Dvoriščna vrata HOLLER PRO  ECO so na voljo v petih različnih standardnih izvedbah.

 z Vijačen ali delno varjen okvir iz aluminijastih profilov (glej tabelo standardnih mer)

 z Krilo s povezovalnimi stebri v debelini okvirja. Polnila so nameščena v segmentih.

 z Odmik od tal 100 mm: višina vrat že vključuje talni odmik.

 z Maksimalni razmik med palicami polnila je 110 mm (zagotovljena večja varnost za naše najmlajše).

 z Notranje vodilo v zgornji tirnici

 z Notranji koleščki

 z Prednji in zadnji kolesni sklop sta povezana z jekleno konstrukcijo.

 z Zobata letev je vgrajena v profil spodnje tirnice in je tako zaščitena pred vremenskimi vplivi in umazanijo. 

 z Nosilni in naležni steber z osnovno  ploščo v enojni in dvojni izvedbi

 z Največ 250 ciklov odpiranj in zapiranj dnevno

 z Vizualna in tehnična združljivost z drugimi izdelki iz naše ponudbe (vrata za osebni prehod, ograje, nabiralniki in še veliko drugega)

Aluminij – vzdržljiv in vsestranski

S težo 2,7 g/cm³ ima aluminij le tretjino teže jekla. Posledično so vrata kakor tudi pogon izpostavljena bistveno manjši obremenitvi. 
Zahvaljujoč gladki in čisti površini aluminij omogoča visokokakovostno zaščito pred vplivi okolja. Prav tako pa je aluminij kovina 
prihodnosti, saj omogoča 100-odstotno recikliranje in tako prispeva k varovanju okolja.

prenos moči  preko 
zobate letve vgrajene 

v spodnji tirnici

Palice
30 x 30 mm

Cevni profil
Ø 25 mm

Prebodena palica
Ø 25 mm

Mreža
Tip 656

Mreža
Tip 868

Specifikacije v mm

Okviri

HST 29 
Š x V  120 x 66

HST 30
Š x V  120 x 66

utripajoča luč

nastavljiv 
natezni profil

Nastavljiva natezna konstrukcijaTirnica in varnostna kontaktna letev Varnostna luč



Elektrisches Zubehör (Primeri) Mehanska dodatna oprema (Primeri)

Certificiranje
Dvoriščna vrata HOLLER PRO ECO so izdelana po visokih standardih kakovosti in izpolnjujejo vse veljavne zahteve in norme (skladno 
s CE).

Varnost

Pri izdelavi vseh vrat velik poudarek namenimo varnosti, tako so vsa naša vrata v skladu s standardom EN 13241-1 (standard za 
vrata).  Za stranke s posebnimi željami ali pa objekte, kot so vrtci ali šole, imamo na voljo dodatno varnostno opremo. Recimo 
HOLLER PRO Safety Plus kontaktne letve poskrbijo, da vrata zaznajo oviro, še preden pride do trčenja ali poškodbe. Z integriranim 
paketom baterij za nujne primere je delovanje vrat zagotovljeno tudi ob izpadu električne energije. Ročno upravljana vrata so 
dodatno opremljena s ključavnico, posebej razvito za drsna vrata. 

Prašno barvanje in barvna paleta  
Vremenska odpornost, enostavna nega in odpornost na praske so le nekatere prednosti HOLLER PRO ECO dvoriščnih vrat,
ki jih prašno barvamo v lastni lakirnici.

Pogon
Pogonski sistem HOLLER Inline odlikujejo kakovostna izdelava, preprost dizajn in  funkcionalnost.  
Nosilni steber ima vgrajena motor in krmiljenje, prav tako pa zagotavlja optimalno zaščito pred 
vremenskimi vplivi in vandalizmom. Vgrajena LED utripajoča luč skrbi za dodatno varnost, kadar se 
vrata premikajo.

 z Za dolžine vrat od 3 m do 10 m

 z Teža vrat: do 750 kg

 z Delovni cikel: do 70 %

 z Hitrost: do 10,8 m/min

Daljinci Ključavnica Indukcijska zanka GSM Modul Časovnik Kodna ključavnica Nazobčana letev Priključek za ograjo             Ključavnica Držalo za vrata Podstavek 

RAL 5010   
encijan modra 

RAL 6005   
mah  zelena

RAL 6009  
jelka zelena

RAL 7016  
antracit siva 

RAL 7040  
fenster siva  

RAL 7047   
siva telegrey

RAL 7030  
kamnito siva

RAL 9005  
črna 

RAL 9006 
aluminij bela

RAL 9010   
čisto bela 

RAL 8001  
oker rjava 

RAL 9016   
prometno bela

Izbira barve ob povpraševanju
 Tukaj prikazane barve se lahko razlikujejo od barv na končnem izdelku. 

Slika 1

Slika 2



Palice 30 x 30 mm

Palice 30 x 30 mm Mrežna tip 656  Palice 30 x 30 mm Prebodena palica Ø = 25 mm

Palice 30 x 30 mm

Prebodena palica 30 x 30 mm

Palice 30 x 30 mm Slika 3

Slika 4 Slika 5 Slika 9

Slika 6

Slika 7

Slika 8

Slika 10



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 poskrbimo 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


