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Ф - Ознака за дијаметар.
L  - Ознака за должина.
H - Ознака за висина.

W - Ознака за ширина. 
C - Ознака за осовинско растојание помеѓу два отвора.
D - Ознака за длабочина на бушење. 

> Секој артикл може да се набави по минимум 1 парче, количината за пакување во кутија или пакет се 
    однесува при купување на голема количина.

Шифра Ф

100000         10 mm 100 1000

Идент на артиклот
Количина на 
пакување во кутија

Количина на 
пакување во пакет

Универзални ознаки за димензија >Артикли со ознака 
(Шифра *) во табела 
се со азиско потекло.

Пример на спецификации во табела

> Новомак нуди соодветна услуга на CNC обработка, за сите приложени артикли во оваа 
брошура.

Легенда

https://shop.novomak.com/
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Механизми за кревети11
Механизам за подигање на кревет со амортизер

Амортизер за механизам за подигање на кревет 

Шифра * Материјал

1100028 цинк

Шифра * Материјал

1100135 цинк

Шифра * Јачина
Мах. агол на 

отворање

1100029 350N

40о1100030 450N

1100031 500N

1100032 650N

45о

1100033 750N

1100034 1000N

1100035 1200N

1100036 1350N

1100037 1500N

За подигнување на креветот потребни 
се соодветни амортизери кои се 
прикажани во табелата подолу.

• Сетот се состои од лев и десен 
механизам.

Потребен број на амортизери за стандардни димензии на кревет

Механизам за подигање на кревет со амортизер

Амортизер за механизам за подигање на кревет 

Шифра Јачина Тип

1100136 800N
за единечен 

кревет 100
1100137 1200N за двоен кревет

За подигнување на креветот потребни 
се соодветни амортизери кои се 
прикажани во табелата подолу.

• Сетот се состои од лев и десен 
механизам.

Тип на кревет Должина на кревет Ширина на кревет Број на амортизери

единечен кревет со 
попречно отворање

1900 - 2000mm

600 – 700mm 2 x 350N

800 – 900mm 2 x 450N

единечен кревет со 
надолжно отворање

800 – 900mm 2 x 500N

1000 - 1200mm 2 x 750N

двоен кревет со една 
конструкција

1400 - 1500mm 2 x 650N/750N

1600mm 2 x 750N/1000N

1800mm 2 x 1000N

двоен кревет со две 
конструкции

1400 – 1600mm 4 x 450N/500N

1800mm 4 x 500N/750N

https://shop.novomak.com/
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Механизми за кревети 11
Механизам за подигнување на кревет KP09

Шифра * Боја

1100038 бела

• Метално куќиште со внатрешен 
систем.

• За минимална длабочина на плакар 
од 330mm. 

• Употреба - преклопни кревети, може 
да се користи и за единечни кревети.

• Max. тежина на конструкцијата на 
креветот не треба да надминува 55kg 
(конструкција+решетка+душек).

• Сетот се состои од лев и десен 
механизам.

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за механизам за 
кревет KP09.

За поставување на механизамот 
потребно е да се направи жлеб  
Ф35mm на надворешниот дел од 
страницата на конструкцијата на 
креветот.

Поглед од страна Поглед од напред

Приказ за поставување на механизамот и изработка на конструкција за кревет 
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Механизми за кревети11
Механизам (маказа) за подигнување на кревет KP01

Механизам (маказа) за подигнување на кревет KP02

Механизам (маказа) за подигнување на кревет KP03

Шифра * Материјал
Димензија на 
пружина - Ф

1100039 цинк 2.5mm

Шифра * Материјал
Димензија на 
пружина - Ф

1100040 цинк 2.5mm

Шифра * Материјал
Димензија на 
пружина - Ф

1100041 цинк 2.5mm

Соодветно за :
• Попречно отворање на преклопни кревети со 

простор за складирање.
• Единечни кревети со max. должина 2000mm и 

max. ширина 800mm.
• Начин на отворање на креветот: попречно.

• Сетот се состои од лев и десен механизам.

• Сетот се состои од лев и десен механизам.

• Сетот се состои од лев и десен механизам.

Соодветно за :
• Надолжно отворање на преклопни кревети, со 

простор за складирање.
• Единечни кревети со max. должина 2000mm и 

max. ширина 800mm
• Начин на отворање на креветот: надолжно.

Соодветно за :
• Попречно отворање на преклопни кревети, со 

простор за складирање.
• Единечни кревети со max. должина 2000mm и 

max. ширина 800mm.
• Начин на отворање на креветот: попречно.

https://shop.novomak.com/
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Механизми за кревети 11
Механизам (маказа) за подигнување на кревет KP04

Шифра * Материјал
Димензија на 
пружина - Ф

1100042 цинк 2.5mm

Соодветно за :
• Надолжен отвор на двојни преклопени кревети, 

со простор за складирање.
• Двоен кревет со max. должина 2000mm и max. 

ширина 1800mm.
• Подигнување на целосниот душек.
• Начин на отворање на креветот: Надолжно. 

• Сетот се состои од лев и десен механизам.
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Ногарки и спојници за кревети11

Шифра H Димензија Боја

800692
247mm

80 x 80mm
сива 20

800693 50 x 50mm

Ногарка метална за кревет - TOJO 

Ногарка метална за кревет Silk - Voga

Ногарка метална за кревет Silk - Voga

Шифра H Ф Боја

800694
247mm

60mm
сива 20

800695 80mm

Шифра H Ф Боја

800246          50mm

76mm сива мат
8

800247          100mm

800248          150mm 

800249          200mm 

800250          250mm 10

Ногарка метална за кревет со спојница - TOJO

Шифра Димензија Ф Боја

800253          75 x 75 x 265mm 51mm сива мат 20

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk

https://shop.novomak.com/
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Ногарки и спојници за кревети 11

Аголна метална спојница за кревет

Шифра

700159         100

Аголна метална спојница за кревет - ТОЈО

Шифра Димензија Материјал

800251          100 x 100/50mm
челик

10

800252          145 x 145/70mm 20

Аголна метална спојница за кревет

Шифра *

700599 200

• Сетот се состои од комплет 
спојници за сите 4 агли на 
креветот.

• Сетот се состои од комплет 
спојници, шрафови и типли за 
сите 4 агли на креветот.

Аголна метална спојница за кревет

Шифра

700626 160 10
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11
Аголна метална спојница за кревет

Метална спојница за кревет

Шифра *

700600
20

700601

Шифра *

700602 125

700600

700601

801164, 801165

Ногарки и спојници за кревети

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk

Централна ногарка за кревет- Strong

Шифра * H Ф Нивелација Боја

801164 160mm
44mm 100mm црна 100

801165 190mm

https://shop.novomak.com/


Централна метална спојница за кревет

Шифра *

700603 50

• Сетот се состои од комплет 
спојници за двете страни на 
поврзувачкото парче.

Новомак го задржува правото за промена на цените 13

Додатоци за мебел 11

Додатоци за кревет - Voga

Шифра Опис Димензија Боја

800696 ограда 1218 x 227mm
сива

800809 скали 356 x 1348mm

• Потребна дебелина на материјал за монтирање на 
ограда за кревет 25mm.

800696 800809

Држач на наслон на кревет под агол - Tojo

Шифра Агол на наслон Димензија Материјал

800254 230 350x200x45mm метал
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Ротирачки метален механизам

Шифра * Димензија Носивост Боја

1100011       149 х 154mm 50kg црна 32

1100138 81 x 81mm 80kg
никел

50

1100139 155 x 155mm 150kg 25

> >

шифра: 1100011 шифра: 1100138 шифра: 1100139

Примери за употреба:

Додатоци за мебел

https://shop.novomak.com/
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11
Механизам на допир за телевизор

Шифра * H Јачина Боја

1100140
685mm

150N

црна
1100141 200N

1100142
865mm

150N

1100143 200N

• За правилно користење на механизамот потребно е да се 
постават телескопски лизгачи.

• Со притискање на материјалот се извлекува телевизорот.
• Може да се користи вертикално и хоризонтално.
• Може да се користи и за минибар.

Затворена положба

Отворена положба

Примери за употреба

Додатоци за мебел
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Работна маса на извлекување од елемент Rapid 

Доколку Ви е потребен поголем работен 
простор во кујната, со масата Rapid  
добивате дополнителен работен дел кој се 
извлекува до max.800mm, каде што можете 
да приготвите храна или да ја користите 
како маса за јадење.

Работната површина е обложена со 
HPL ламинат, со што добивате поголема 
отпорност на оштетувања.

Работната површина е составена од два 
дела:
 - Фиксен дел 400mm
 - Роло дел 400mm.

HPL ламинат

800mm

>

>

Работна маса на извлекување од елемент

 made in
Germany

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk

https://shop.novomak.com/
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Работна маса на извлекување од елемент Rapid - Hailo

Шифра Ширина на елемент
Max. димензија на 

извлекување
Носивост Боја

1100096 500mm 421 x 800mm

100kg

мермер

1100097

600mm 521 x 800mm

мермер

1100098 инокс

1100099 бела

1100096/1100097 1100098 1100099

Технички информации

500
(600)

461
(561)

Работна маса на извлекување од елемент
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Poettker  е германска компанија која повеќе од 50 години се занимава со 
производствените техники  на механизми за извлекување на маси со неверојатна 
ефикасност.

Механизми за извлекување на маси - Poettker

Продукти:

Додатоци за механизми за извлекување на маси:

• Системи за преклопување.
• Шарки за маса.
• Механизам за маса - метална типла.

• Клип за заклучување на механизам за маса.
• Метален аголник за рамка на маса.

• Механизам Basic • Механизам Basic Advanced • Механизам Alu 77

>Конференциски маси.

Механизмите се погодни за:

>Трпезариски маси.>Работни бироа.

*Додатоците се компатибилни за сите механизми.

Механизми за маси на извлекување

 made in
Germany

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk

https://shop.novomak.com/
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Ногарка HIWOOD FE - Voga

Ногарка HQ - Voga

Предлог ногарки

Модел Q600

Модел 70x30/800 Модел Ф50/800

За поврзување на ногарките потребно 
е да се употребат поврзувачки греди.

Подетални информации можете да 
погледнете тука.

Достапен само по нарачка

За поврзување на ногарките потребно 
е да се употребат поврзувачки греди.

Подетални информации можете да 
погледнете тука.

Модел Q800 Модел Q1200

Механизми за маси на извлекување

https://shop.novomak.com/category/921/kancelariski-nogarki-za-rabotni-biroa
https://shop.novomak.com/category/921/kancelariski-nogarki-za-rabotni-biroa
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Механизам на извлекување за маса Basic - Poettker

Шифра Z X Y Носивост
Синхронизација на 

механизам
Кочница

1100100
40mm

680mm 1 x 500mm
60kg не не

1100101 1050mm 2 x 400mm

1100102
50mm

850mm 1 x 500mm
90kg да да

1100103 1350mm 2 x 500mm

• Z - Потребна висина за 
монтирање на механизамот.

• X - Должина на механизамот.
• Y - Max. должина на отворање на 

механизамот за поставување на 
дополнителното парче.

1. Механизам за маса.
2. Рамка за поставување на механизамот.

Механизамот се поставува на отворена рамка, 
така што при отворање лизгачите излегуваат 
надвор од рамката.

1

1

2

2

систем за преклопување шарка за маса метална типла клип за заклучување

подетални информации можете да погледнете на стр. 24-28.

>

>

>

>

Со скенирање на QR 
кодот можете да го 
погледнете видеото за 
механизам за маса Basic.

Додатоци за механизми на извлекување за маса

Механизми за маси на извлекување

 made in
Germany

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk

https://shop.novomak.com/
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подетални информации можете да погледнете на стр. 24-28.

шарка за маса метална типла клип за заклучување

• Z - Потребна висина за 
монтирање на механизамот.

• X - Должина на механизамот.
• Y - Max. должина на отворање на 

механизамот за поставување на 
дополнителното парче.

1. Механизам за маса.
2. Рамка за поставување на механизамот.

Механизамот се поставува на затворена рамка, 
така што при отворање лизгачите не излегуваат 
надвор од рамката.

1
1

2
2

>

>

>

>

Механизам на извлекување за маса Basic Advanced - Poettker

Шифра Z X Y Носивост
Синхронизација на 

механизам
Кочница

1100104
50mm

850mm 1 x 500mm
90kg да да

1100105 1350mm 2 x 500mm

Со скенирање на QR 
кодот можете да го 
погледнете видеото за 
механизам за маса Basic 
Advanced.

систем за преклопување

Додатоци за механизми на извлекување за маса

Механизми за маси на извлекување

 made in
Germany
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Механизам на извлекување за маса Alu 77- Poettker

Шифра Z X Y Носивост

1100106
75mm

940mm 948mm
115kg

1100107 1315mm 1320mm

• Z - Висина за монтирање на 
механизамот.

• X - Должина на механизамот.
• Y - Должина на отворање на 

механизамот.

• Продолжувањето на масата 
може да биде лево или десно 
во зависност од поставеноста на 
механизамот.

• Соодветен за трпезариски 
,канцелариски и конференциски 
маси.

Со скенирање на QR 
кодот можете да го 
погледнете видеото за 
механизам за маса Alu 77.

систем за преклопување шарка за маса метална типла клип за заклучување

Додатоци за механизми на извлекување за маса

подетални информации можете да погледнете на стр. 24-28.

Механизми за маси на извлекување

 made in
Germany

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk

https://shop.novomak.com/
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11Механизми за маси на извлекување

Шифра Висина на монтажа Должина Продолжеток Носивост

1100144 55mm 750mm 1 x 500mm 90kg

Механизам на извлекување за маса Frontslide basic - Poettker

• Не зависно отворање на двете 
страни на масата.

• Лесно отворање и затворање на 
продожетокот.

• За дебелина на материјал од 20mm 
до 31mm.

• Лесна монтажа.

• За два продолжетока минималната должина на 
масата треба да биде 1500mm и потребно е да се 
постави втор механизам.

• Продолжувањето на масата може да биде лево или 
десно во зависност од поставеноста на механизамот.

• Соодветен за трпезариски, 
канцелариски и конференциски маси.

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за механизам за 
маса Frontslide basic.

 made in
Germany

затворен механизам

отоврен механизам

За еден продолжеток на маса За два продолжетока на маса
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• Max. должина на механизамот 1250mm.
• Механизамот може да се скрати според 

потребната димензија.

• Универзален систем за преклопување, 
кој одговара на повеќе димензии.

Систем за преклопување - Poettker

Систем за преклопување - Poettker

Систем за преклопување - Poettker

Шифра

1100108

Шифра

1100109

Шифра
Max. ширина 

на парче

1100110 500mm

Додатоци за механизми на извлекување за маса

*Додатоците се компатибилни за сите механизми за извлекување на маса.

Додатоци за механизми за маси на извлекување

https://shop.novomak.com/
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Шарка за маса - Poettker

Шифра Опис Агол на отворање

1100111
за дебелина на работна 

плоча од 18 - 25mm
180о

1100112
за дебелина на работна 

плоча од 22 - 30mm

шифра: 1100111

шифра: 1100112

*Додатоците се компатибилни за сите механизми за извлекување на маса.

Додатоци за механизми на извлекување за маса

Додатоци за механизми за маси на извлекување
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11 Додатоци за механизми за маси на извлекување
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шифра: 1100113

шифра: 1100114

шифра: 1100115

затворена

затворена

затворена

отворена

отворена

отворена

Шарка за маса - Poettker

Шифра Опис

1100113
за дебелина на работна 

плоча од 18mm

1100114
за дебелина на работна 

плоча од 22mm

1100115
за дебелина на работна 

плоча од 25mm

*Додатоците се компатибилни за сите механизми за извлекување на маса.

Додатоци за механизми на извлекување за маса

https://shop.novomak.com/
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Механизам за маса - метална типла - Poettker

Шифра Ф

1100116 8mm

Шарка цилиндрична за маса

Шифра * Ф

1100009         12mm
200

1100010         14mm

*Додатоците се компатибилни за сите механизми за извлекување на маса.

Додатоци за механизми на извлекување за маса
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1100118

Метален аголник за рамка на маса

Шифра * Димензија

1100118 85 x 59 mm

1100119 102 x 59mm

1100120 148 x 66mm

Клип за заклучување на механизам за маса - Poettker

Шифра

1100117

1100119

1100120

*Додатоците се компатибилни за сите механизми за извлекување на маса.

Додатоци за механизми на извлекување за маса

https://shop.novomak.com/
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Забелешки

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk

https://shop.novomak.com/
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Забелешки
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Вашите идеи во акција
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