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Podjetje smo ustanovili leta 1992 in od takrat naprej v lastni tovarni v Leitringu na jugu Avstrije izdelujemo visokokakovstna dvoriščna vrata in ograje iz 
aluminija. 
Naše vodilo je, da lahko najboljše rešitve za naše stranke najdemo in izdelamo le s skupnimi močmi vseh zaposlenih. 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 
nudimo vso podporo tudi po končani montaži.

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

Družinsko podjetje
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Od vsega začetka smo zelo odgovorni pri porabi energije in surovin, zato smo temu prilagodili tudi vse delovne procese v naši proizvodnji. 

Odločitve, ki jih sprejemamo danes, oblikujejo svet jutrišnjega dne. 

Naših 7 načel trajnosti in družbene odgovornosti

Filozofija podjetja

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

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

3.Delavne čebele
Zelena fasada kot naravna klimatska naprava nudi dragocen življenjski 
prostor za živali, predvsem čebele. To je naš prispevek 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 v okolje spuščamo manj 
škodljivih emisij kljub veliki učinkovitosti. Električni pogon je odlična 
alternativa motorjem na 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 biološko gorivo.

7. Lastni vrtec
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.
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Timsko delo
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 tekoče in strankam prijazno obdelavo naročil, naši prodajniki in sodelavci v dostavi pa 
poskrbijo, da je vsako naročilo dostavljeno pravočasno.
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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.

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.

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

HOME

Linija Do-It-Yourself ali “Naredi si sam” sloni 
na standardnih komponentah z neštetimi 
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.

DIY
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Drsna vrata HOLLER PRO Classic

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

Dvoriščna vrata HOLLER PRO ECO

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

Drsna vrata HOLLER s talnim vodilom

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

Poševna drsna vrata HOLLE PRO

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

HOLLER PRO teleskopska drsna vrata

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

Drsna vrata HOLLER PRO Galaxy

Drsna dvoriščna vrata z zaobljenimi vogali, 
posebno vgrajeno perforirano ploščo z 
logotipom, ravnim navijanjem in integrirano 
LED-osvetlitvijo

HOLLER PRO Extra++ po želji 
stranke
Foliranje, rezkanje, laserska obdelava 
ipd.

HOLLER PRO drsna vrata VARO

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

Hitra zložljiva drsna vrata 
Quattro Premium
Širina: max. 10000 mm
Višina: max. 5000 mm Možna tudi 
enokrilna verzija

Hitra zložljiva vrata HOLLER 
PRO Quattro ECO

Širina: max. 8000 mm
Višina: max. 3000 mm Možna tudi 
enokrilna verzija

Osebni prehod 
HOLLER PRO Classic

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

HOLLER PRO osebna 
prehodna vrata

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

Krilna vrata HOLLER PRO 
Classic

Širina: max. 12.000 mm, enokrilna
Višina: max. 2500 mm 
Izvenserijske konstrukcije do 
višine 5.000 mm

Zapornica 60+

Širina zapore max. 6000 mm z 
LED-osvetlitvijo

HOME

Drsna vrata HOLLER HOME

Širina: max. 6000 mm, samonosna
Višina: max. 2000 mm

HOLLER HOME osebni prehod

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

HOLLER HOME ograje

S številnimi različnimi dizajni

Krilna vrata HOLLER HOME

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

Ekstra++ 
Po želji stranke 

DIY

HOLLER DIY 
Drsna dvoriščna vrata

Širina: 3000, 4000, 5000,
6000 mm
Višina: max. 2000 mm
Avtomatska/ročno 
upravljanje

HOLLER  DIY Dvokrilna 
vrata

Širina: 2.340, 3.340, 
4.340 mm 
Višina: max. 2000 mm
Avtomatska/ročno 
upravljanje

HOLLER DIY osebni 
prehod

Širina: 1200 mm 
Višina: max. 2000 mm  
Ročno upravljanje

HOLLER  DIY 
Ograje
Breite: 2.510 mm 
Höhe: max. 2.515 mm

Pametni stebri

Komunikacijski steber 
HST 21

 � Aluminij
 � 220 x 170 mm
 � Višina: max. 2500 mm
 � Kompatibilno s HOLLER 

vrati in ograjami

Komunikacijski steber 
HST 27

 � Aluminij
 � 450 x 150 mm
 � 450 x 300 mm
 � Višina: max. 3500 mm
 � Kompatibilno s HOLLER 

Komunikacijski steber  
HST 5

 � Aluminij
 � 150 x 150 mm
 � Višina: max. 2500 mm
 � Kompatibilno s  HOLLER 

vrati in ograjami

Paketni steber

 � Aluminij
 � 450 x 450 mm
 � 650 x 450 mm
 � Enkratno odpiranje ali kodirna   

ključavnica
 � Dobavljivo v različnih višinah

Poštni nabiralnik

 � Aluminij
 � 450 x 150 mm
 � 450 x 300 mm
 � V različnih višinah
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Kakovost
luminij, 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 veliko let.

Lastne tehnološke rešitve za naše izdelke omogočajo prilagojene rešitve za vsestransko uporabo. Vsaka naša vrata in ograje odsevajo uporabo kakovostnih 
materialov ter naše obrtniško znanje, preciznost in skrbnost naše proizvodnje.

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.
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Naše stranke
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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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


