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Inovativnost in stil
HOLLER PRO hitro zložljiva vrata združujejo tehnologijo visoke kakovosti, izredno natančno obdelavo in enkraten dizajn. Posebej 
razviti aluminijasti profili in uporaba najboljših materialov zagotavljajo dolgoročno brezhibno delovanje.

Zaradi posebne zasnove in zložljivih kril so hitro zložljiva vrata Quattro primerna predvsem za dvorišča, kjer je na voljo malo 
prostora. S hitrostjo odpiranja in zapiranja 0,75 do 1 m/s pa prehod za vozila sprostijo praktično takoj.

Quattro Premium Quattro ECO

 z Samonosno ogrodje

 z Masiven, pocinkan in prašno barvan steber iz jekla, 300 x 300 mm

 z Krilo in krilno polnilo iz aluminija

 z Poseben, patentiran pogonski sistem in krmiljenje so vgrajeni v steber in krila (nevidno od zunaj).

 z Vodila z nizko obrabo in mehkim zagonom ter mehko zaustavitvijo

 z Hitrost odpiranja in zapiranja do 1 m/s

 z Elektromehanski pogoni zagotavljajo tiho in nemoteno delovanje.

 z Premični deli so opremljeni s krogličnimi ležaji in ne potrebujejo veliko vzdrževanja.

 z Krila vrat so v zaprtem položaju zavarovana z električnim zapahom.

 z Možna je tudi izdelava vrat z le enostranskim zložljivim krilom. 

 z Samonosno ogrodje

 z Masiven, pocinkan in prašno barvan steber iz jekla, 250 x 150 mm

 z Krilo in krilno polnilo iz aluminija

 z Poseben, patentiran pogonski sistem in krmiljenje so vgrajeni v steber in krila (nevidno od zunaj).

 z  Vodila z nizko obrabo in mehkim zagonom ter mehko zaustavitvijo

 z Hitrost odpiranja in zapiranja do 0,75 m/s 

 z Zložljivi mehanizem in vodila iz jekla

 z Elektromehanski pogoni zagotavljajo tiho in nemoteno delovanje.

 z Premični deli so opremljeni s krogličnimi ležaji in ne potrebujejo veliko vzdrževanja.

 z Krila vrat so v zaprtem položaju zavarovana z električnim zapahom.

 z Možna je tudi izdelava vrat z le enostranskim zložljivim krilom.

Z masivno in hkrati estetsko izdelavo hitro zložljiva vrata HOLLER PRO Quattro Premium zadovoljijo vse zahteve po varnosti, 
zanesljivosti in hitrosti odpiranja. V steber vgrajen pogon zagotavlja nemoteno delovanje celo pri hitrosti 1 m/s. Kadar so vrata 
popolnoma odprta, so krila zložena za stebrom in za prehod je na voljo celotna širina odprtine.  Tudi pri višjih vratih je vzdrževanje 
enostavno, saj so krmilni in pogonski sistemi nameščeni v delovni višini človeka in tako enostavno dosegljivi.

Hitro zložljiva vrata HOLLER PRO Quattro ECO s svojo tehnologijo potisnih palic za premikanje kril so idealna za pogosto uporabo 
s precejšnjo hitrostjo odpiranja in zapiranja do 0,75 m/s. Vzdrževalna dela so enostavna tudi pri visokih vratih, saj sta pogon in 
mehanizem za sproščanje v sili enostavno dostopna in hkrati učinkovito zaščitena pred vremenskimi vplivi.

Dvokrilna varianta
 z Štirje segmenti        
 z Pogonski sklop        
 z Max. Širina odprtine 10 m      
 z Masivni steber 300 x 300 mm z integriranim krmiljenjem 

v stebru

Enokrilna varianta
 z Dva segmenta
 z Pogonski sklop 
 z Max. širina odprtine 5 m
 z Masivni stebri 300 x 300 mm z integriranim 

krmiljenjem v pogonski vratnici 

Dvokrilna varianta
 z Štirje segmenti
 z Pogonski sklop
 z Max. širina odprtine 8 m
 z Masivni steber 250 x 150 mm z integriranim krmiljenjem v 

pogonski vratnici

Enokrilna varianta
 z Dva segmenta
 z Pogonski sklop
 z Max. širina odprtine 4 m
 z Masivni steber 250 x 150 mm zintegriranim    

krmiljenjem v pogonski vratnici

varnostne kontaktne letvice na 
vseh robovih, ki se zapirajo

steber
300 x 300 mm

polnilo po vaši želji

vgrajen 
pogon

integrirano 
krmiljenje

vrtljvi elementi s krogličnimi ležaji 
in priklop za mazanje

pocinkana
osnovna plošča

steber
250 x 150 mm

potisna palica

varnostna kontaktna letev na vseh 
zapiralnih robovih

zunanji pogon

podlaga, prekrita s 
pločevino

različna polnila

integrirano 
krmiljenje

okovje iz aluminija in nerjavečega 
jekla

pocinkana
podloga



Palica
30 x 30 mm

Varnost 

Naša vrata se odpirajo in zapirajo izjemno hitro in tako zmanjšujejo možnost vstopa neželenih oseb do vašega objekta.  Varjen 
aluminijasti okvir zagotavlja maksimalno stabilnost na dolgi rok. Vsa naša vrata, ograje in pogoni so izdelani v skladu s CE-zahtevami 
in EN 13241-1 standardom za vrata. Za posebna območja uporabe naših vrat je na voljo še dodatna varnostna oprema, kot je HOLLER 
PRO Safety Plus paket s posebno letvijo, ki ovire zazna še preden pride do dejanskega dotika z vrati.

Prašna zaščita in barvanje 
Hitro zložljiva vrata HOLLER PRO Quattro obdelamo z visokokakovostnim prašnim premazom v naši lastni tovarni. Odpornost 
proti vremenskim vplivom, enostavno vzdrževanje in proti praskam odporna površina zagotavljajo lep izgled vaših vrat mnogo let.

Pogonski sistem Quattro Premium 
Naš HOLLER pogonski sistem odlikujejo prvovrstna izdelava, lep dizajn in predvsem zanesljivost. Estetsko oblikovan pogonski 
steber ponuja prostor tako za pogonski sklop kot tudi krmiljenje in hkrati ščiti komponente pred vremenskimi vplivi in morebitnim 
vandalizmom. Sila pogona se prenaša po našem patentiranem zunaj nevidnem vgrajenem sistemu vodil. Integrirana utripajoča 
LED-lučka poskrbi za varnostno opozorilo, kadar se vrata zapirajo ali odpirajo. 

Izvedba
Hitro zložljiva vrata HOLLER PRO Quattro so dobavljiva v različnih standardnih izvedbah. 

Okrogla palica  *
Ø 25 mm

Perforirana 
pločevina
Ø 10 mm 

Perforirana 
pločevina
□ 10 mm

Certifikati in znaki odličnosti
Hitro zložljiva vrata HOLLER PRO Quattro so izdelana v skladu s strogimi kakovostnimi standardi in izpolnjujejo vse smernice 
Evropske unije.

Mrežasto polnilo
Tip 656

Dodatna polnila za Quattro Premium
Okvir vrat lahko nadgradite s steklom ali lamelami, z laserjem lahko v ploskev izrežemo vaš logotip in mnogo drugega. Tako so lahko 
vsaka vrata tudi povsem unikatna.

Tabela velikosti in pogoni
Vsa hitro zložljva vrata HOLLER PRO Quattro lahko na željo izdelamo tudi izven standardnih mer. 

Quattro Premium (2-krilna) 

Hitro zložljiva vrata HOLLER PRO Quattro Premium so dobavljiva v standardni velikosti do 10 m širine in 5 m višine.

Minimalna višina stebra je 1870 mm pri polnilu „palice 30 x 30“. Prodajalca povprašajte za druga polnila.

Quattro ECO (2-krilna) 

Hitro zložljiva vrata HOLLER PRO Quattro ECO so dobavljiva v standardnih merah do 8 m širine in 3 m višine.

Minimalna višina stebra 1470 mm pri polnilu „Palica 30 x 30“. Povprašajte prodajalca za druga polnila.

v  mm

V mm

Pogonski sistem Quattro ECO
Pogonski sklop je sestavljen iz zmogljivih in robustnih pogonov, ki smo jih skonstruirali sami. Motorji imajo vgrajeno posebno 
zaporo, s katero so zaprta vrata tudi zanesljivo zaklenjena. Vse krmilne komponente vgradimo v stebre že v tovarni. Montaža na 
lokaciji tako ne vzame veliko časa. V steber vgrajena utripajoča LED-lučka poskrbi za varnostno opozorilo, kadar se vrata zapirajo 
ali odpirajo. 

Gladka 
pločevina

* samo pri Quattro Premium

Električni in mehanski pribor (primeri)

Daljinec Indukcijska zanka GSM-Modul Elektrodrop Špičasta letev Priključek za ograjo
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RAL 5010 modri encijan RAL 7016 antracit RAL 7047 siva telegrey RAL 9006 aluminij bela

RAL 6005 zeleni mah RAL 7030 kamnito siva RAL 8001 rjava oker RAL 9010 bela

RAL 6009 zelena jelka RAL 7040 siva fenster RAL 9005 črna RAL 9016 prometna bela

Za dodatne barve povprašajte pri prodajalcu. 
Tukaj prikazane barve lahko odstopajo od prašnega barvanja.



Quattro Premium – Palica 30 x 30 mm Quattro Premium – Gladka pločevina nad okvirjem Quattro ECO –Palica 30 x 30 mm

Quattro Premium – Perforirana pločevina in gladka pločevina

Quattro Premium – Palica 30 x 30 mm

Quattro Premium - Ekspandirana pločevina

Quattro Premium – Palica 30 x 30 mm

Quattro Premium – Laserski rez
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Slika 2 Slika 3 Slika 7
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Ihr Partner vor Ort

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 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


