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Inovativnost v stilu
Krilna dvoriščna vrata HOLLER PRO Classic združujejo odlično ročno izdelavo, stabilnost in natančnost. Posebej razviti aluminijasti 
profili in uporaba visokokakovostnih materialov so zagotovilo za dolgo življenjsko dobo, funkcionalnost in estetski dizajn. Mnogokrat 
preverjeno in masivno vrtljivo okovje omogoča vratom skoraj neslišno premikanje in hkrati visoko stopnjo zaščite za vašo hišo ali 
poslovni objekt. Vrata izdelujemo v enem najmodernejših proizvodnih obratov v Evropi, ki je del Industrije 4.0, torej t. i. pametnih 
tovarn.

Gradnja

okovje

podporno mesto

vroče pocinkana 
osnovna plošča

osnovni steber

pritrjeno in 
lepljeno polnilo

prašno barvanje v 
lastni tovarni

varjena
 konstrukcija okovja

vgrajena 
ključavnica 

Oglejte si primer krilnih vrat HOLLER PRO Classic z ročnim upravljanjem.

  vroče pocinkana 
osnovna plošča

 z Varjena konstrukcija okvirja

 z Masivno vrtljivo okovje

 z Možna nastavitev višine tečajev in okovja

 z Enostaven električni priključek

 z Nastavitev hitrosti odpiranja in opozorilnega časa 
luči

 z Nastavitev reakcije vrat v primeru ovire

 z Širina max. 12 m, višina max. 5 m

 z Enostavna namestitev

 z Različne aplikacije

 z Udobje pri vsakodnevni uporabi

 z Mehko odpiranje in zapiranje

 z Moderni dizajn

Aluminij – vzdržljiv in vsestranski

Z maso 2,7 g/cm³ aluminij tehta le tretjino teže jekla. Zaradi tega so pogoni na naših vratih izpostavljeni precej nižji obremenitvi. 
Gladka struktura aluminija omogoča tudi bolj kakovosten barvni premaz, prav tako pa je aluminij skoraj 100 % ponovno uporaben in 
tako dragoceno prispeva k varstvu okolja.

Varjeni aluminijasti okvir zagotavlja veliko varnost in zaščito. Ročno upravljalna dvokrilna vrata so dodatno opremljena s posebej za 
ta namen razvito talno ključavnico, ki vrata drži na mestu, ko so zaklenjena. Vsi izdelki so izdelani po CE specifikacijah in standardu 
izdelkov za vrata EN 13241-1.

Varnost

Pogon
Zunanja pogona HOLLER 30 in HOLLER 50

 � 24-voltni pogonski sistem za eno- in dvokrilna vrata širine 3 do 5 metrov (dvokrilna do 10 m)
 � Elektronika za upravljanje je nameščena v estetskem ohišju, ki ščiti pred vremenskimi vplivi in 

drugimi vplivi iz okolja.
 � 3-žični priklop motorja na krmiljenje
 � Daljši interval vzdrževanja zaradi vgrajenega elektromagnetnega vretenskega pogona
 � Stalni elektronski nadzor premikanja vrat za optimalno krmiljenje mehkega odpiranja in zapiranja
 � Fotocelica, utripajoča varnostna luč in priklopi za priključitev različnih dodatnih naprav za krmiljenje 

so  vključeni serijsko.
 � V steber vgrajena LED-utripajoča luč za večjo varnost v času premikanja vratnih kril

utripajoča luč

vremensko odporno 
pogonsko ohišje

fotocelica 

 � 24-voltna pogonska tehnologija za enokrilna vrata širine do 3,5 m (dvokrilna do 7 m)

 � Pogon je nameščen v skoraj nevidni podtalni škatli.

 � Podtalno ohišje predstavlja veliko zaščito pred vremenskimi vplivi.

 � Motorna povezava s krmilnikom v 3-žične tehnologije

 � Fotocelica in možnosti povezave za različne ukazne naprave serijsko

 � Utripajoča LED-luč za večjo varnost v času premikanja vrat

Podtalni pogon HOLLER 35 

podtalni pogon

indikator

elektronska ključavnica 

fotocelica

kontrola 
električna 
ključavnica

krmiljenje

elektronska ključavnica

HOLLER 30
HOLLER 50



Palica
30 x 30 mm
80 x 20 mm

Okrogla palica
Ø 25 mm

Prebodena palica
Ø 25 mm

Mreža
Tip 656

Mreža
Tip 868

Perforirana
pločevina
Ø 10 mm 
Ø 20 mm

Perforirana
pločevina
□ 10 mm
□ 20 mm

Gladka 
pločevina

2 mm

Zunanji ali 
podtalni pogon

Plug&Play
krmiljenje v stebru

 � Pogonski ali osnovni steber iz jekla, 250 x 150 mm, pocinkan, prašno in nameščeno utripajočo 
lučjo 260 x 160 mm

 � Krmiljenje je nameščeno v jekleni steber in je tako zaščiteno pred vremenskimi vplivi in 
vandalizmom.

 � Varnostna LED-lučka

 � Vgrajena fotocelica

Dodatki  (Primeri)

Mehanska oprema (Primeri)

Certifikati in znaki odličnosti
Krilna vrata HOLLER PRO Classic so izdelana po strogih standardih kakovosti in izpolnjujejo vse zahteve veljavnih smernic na 
področju izdelave krilnih in drsnih vrat.

Prašni premaz in barvanje
Krilna vrata HOLLER PRO Classic so zaščitena z visokokakovostnim praškastim premazom v naši lastni tovarni. To zagotavlja najvišjo 
odpornost na vreme, enostavno nego in na praske odporno površino ter zagotavlja lep izgled za več let.

Daljinec Ključavnica Indukcijska zanka GSM Modul ElektrodropKodirna ključavnica

Nazobčana letev                  Priklopni profil za ograjo          Ojačana vgradna 
ključavnica

Držalo za vrata     Keydrop

Izvedba
Krilna vrata Holler PRO Classic so na voljo v standardnih različicah, lahko pa jih izdelamo tudi po vaših željah.

Okvir

Za krilna vrata HOLLER PRO Classic 
do 5 m širine
do 2,5 m višine
okvir HST 10, 80 x 60 mm
 

Za krilna vrata HOLLER PRO Extra++
do 5 m širine
do 2,5 m višine
okvir HST 10, 80 x 60 mm

Rešitve za vsakogar
Dobro izdelana vrata so paša za oči predvsem zaradi dizajna in uporabe različnih sodobnih materialov. Naši inženirji so na voljo, 
da tehnično izpeljejo to, kar si stranke želijo in potrebujejo. Z rezkanjem, laserskim rezanjem, LED-osvetlitvijo, logotipi in drugimi 
dodatki lahko vaša vrata postanejo unikat. 

rezkanje lasersko izrezovanjerezkanje in barvanje laserski rez z barvnim ozadjem

Predpriprava
Vse komponente pogona in upravljanja so nameščene vnaprej, kar omogoča enostavno namestitev in povezavo, hkrati pa zmanjša 
morebitne napake pri montaži.

HOLLER Plug&Play
Naša tehnologija Plug & Play omogoča enostavno povezljivost in takojšnjo uporabo nameščenih vrat, saj je vso krmiljenje 
nameščeno v osnovnem stebru že v naši tovarni. Namestitev je tako zelo enostavna.

Fotocelica

RAL 5010 encijan modra RAL 7016 antracit siva RAL 7047 siva telegrey RAL 9006 aluminij bela

RAL 6005 mah zelena RAL 7030 kamnito siva RAL 8001 oker rjava RAL 9010 čista bela

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

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



Palica 30 x 30 mm Mrežasto polnilo Tip 656 

Extra++  palice z različnimi razmaki

Perforiran pločevina □ 20 mm

Palica 30 x 30 mm z diagonalo Palica 30 x 30 mm  z diagonalo 

Gladka pločevina nad okvirjem na obeh 
straneh

Palica 80 x 20 mm

 Slika 1

 Slika 2  Slika 3  Slika 7

 Slika 4

 Slika 5

 Slika 6

 Slika 8



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


