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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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Вовед15

Предности на Hoppe

• Лесна монтажа - магнетно спојување : 
   - вграден механизам кој со притиснување   
     на кваките една кон друга се овозможува 
     прицврстување односно долготрајна и цврста 
     врска.  

• 75% заштеда на време во споредба со   
стандардно монтирање (со шрафење).

• Не се потребни инбуси или други алати за
   монтажа.

• Можат да се користат за различни дебелини 
   на врата во зависност од типот на кваката.

• Лесна и брза демонтажа на кваката.

При поставување на стандардни кваки за врата, потребни се многу чекори, често е здодевно и троши 
многу време. Најдоброто решение се HOPPE бравите и нивното брзо и едноставно составување. 
Благодарение на напредната технологија, кваките може да се постават со само еден чекор - и да траат !
Клучен детаљ е новата технологија за монтирање на кваките која е развиена од компанијата HOPPE.

Само притиснете ги кваките една кон друга и го имате посакуваниот резултат.

Кој е Hoppe ?
HOPPE е Италијански бренд кој е лидер на пазарот за развој и производство на висококвалитетни кваки 
за врати во Европа. Привлечен дизајн комбиниран со иновативна технологија и долгогодишно искуство 
Ви нуди широк избор на модели, бои и материјали.

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за HOPPE бравите.

https://shop.novomak.com/
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Вовед 15
AGB - квалитет кој трае

Брави за врати
Метод на заклучување

Клуч

Брава со стандарден отвор за 
клуч. Се користи за внатрешни 
врати.

Брава со механизам за 
отклучувње и заклучување 
од внатрешната страна, а 
од надворешната страна 
има розетна со жлеб за 
отклучување во итен случај.

Брава за клуч со цилиндричен 
отвор. Се користи за 
надворешни врати.

Цилиндар Тоалет

• Елегантен и модерен изглед.
• Елегантно и тивко затворање и 

заклучување на вратата.
• Лесно заклучување - механизмот за 

заклучување на вратата се затвора 
автоматски со помош на  магнет.

• Лесна монтажа.
• Не е потребно подмачкување.

Предности:

AGB е Италијански бренд кој е специјализиран за производство на висококвалитетен оков за врати. 
Искуството од 70 години е доказ и синоним за нивниот квалитет, долготрајност и иновативност. 
Производите на AGB се со минималистички и модерен дизајн, обрнувајќи внимание и на најситните 
детали во нивниот изглед.

Магнетна брава - Mediana Polaris
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Кваки за врати15
Квака Birmingham - Hoppe

Шифра Тип Опис За дебелина на врата Боја Материјал

1500003 клуч

квака и штит

30-49mm

алуминиум

алуминиум

1500004 цилиндар 27-47mm

1500005 тоалет 37-42mm

1500009 клуч 30-49mm

бронза1500010 цилиндар 27-47mm

1500011 тоалет 37-42mm

Шифра Тип Опис За дебелина на врата Боја Материјал

1500012 клуч

квака и 
розетна

30-49mm
алуминиум

алуминиум

1500013 цилиндар

1500014 тоалет 45mm

1500015 клуч
30-49mm

бронза1500016 цилиндар

1500017 тоалет 45mm

Шифра Тип Опис За дебелина на врата Боја Материјал

1500018 клуч

квака и штит 37-47 mm

алуминиум

алуминиум
1500019 цилиндар

1500022 клуч
бронза

1500023 цилиндар

Шифра Тип Опис За дебелина на врата Боја Материјал

1500024 клуч

квака и 
розетна

35-45mm
алуминиум

алуминиум

1500025 цилиндар

1500026 тоалет 40mm

1500027 клуч
35-45mm

бронза1500028 цилиндар

1500029 тоалет 40mm

Квака Birmingham - Hoppe

Квака Milano - Hoppe

Квака New York - Hoppe

https://shop.novomak.com/
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Кваки за врати 15

Шифра Тип Опис За дебелина на врата Боја Материјал

1500030 клуч
квака и 
розетна

37-47mm

титаниум алуминиум1500031 цилиндар 67-77mm

1500032 тоалет 37-47mm

Шифра Тип Опис За дебелина на врата Боја Материјал

1500033 клуч
квака и 
розетна

36-75mm
хром сатен алуминиум1500034 цилиндар

1500035 тоалет 39-48mm

Шифра Тип Опис За дебелина на врата Боја Материјал

1500036 клуч
квака и 
розетна

35-45mm хром/
алуминиум 

титаниум
алуминиум1500037 цилиндар

1500038 тоалет 40mm

Шифра Тип Опис За дебелина на врата Боја Материјал

1500042 клуч
квака и 
розетна

29-70mm
инокс мат инокс1500043 цилиндар

1500044 тоалет 38-51mm

Квака Lecce - Hoppe

Квака Vitoria - Hoppe

Квака Dublin - Hoppe

Квака Essen - Hoppe
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Кваки за врати15

Квака Izmir - Hoppe

Квака Utrecht - Hoppe

Шифра Тип Опис За дебелина на врата Боја Материјал

1500045 клуч
квака и 
розетна

35-54mm

инокс инокс1500046 цилиндар 55-74mm

1500047 тоалет 40-48mm

Шифра Тип Опис За дебелина на врата Боја Материјал

1500048 клуч
квака и 
розетна

 38-42 mm хром сатен месинг1500049 цилиндар

1500050 тоалет

Квака Galaxy - Forme

Шифра Тип Опис Боја Материјал

1500134 клуч
квака и 
розетна

розе никел месинг1500135 цилиндар

1500136 тоалет

Шифра Тип Опис Боја Материјал

1500143 клуч
квака и 
розетна

црна мат месинг1500144 цилиндар

1500145 тоалет

Квака Ginerva - Forme

https://shop.novomak.com/
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Кваки за врати 15
Квака Milly 2 - Forme

Шифра Тип Опис Боја Материјал

1500051 клуч
квака и 
розетна

полиран сатен/
хром

алуминиум1500052 цилиндар

1500053 тоалет

Шифра Тип Опис Боја Материјал

1500054 клуч
квака и 
розетна

полиран сатен/
хром

алуминиум1500055 цилиндар

1500056 тоалет

Шифра Тип Опис Боја Материјал

1500057 клуч
квака и 
розетна

полиран мат/
хром

алуминиум1500058 цилиндар

1500059 тоалет

Шифра Тип Опис Боја Материјал

1500060 клуч
квака и 
розетна

полиран хром алуминиум1500061 цилиндар

1500062 тоалет

Квака Floss 2 - Forme

Квака Flexa - Forme

Квака Pegaso - Forme
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Кваки за врати15
Квака Pegaso - Forme

Шифра Тип Опис Боја Материјал

1500063 клуч
квака и 
розетна

полиран месинг месинг1500064 цилиндар

1500065 тоалет

Шифра Тип Опис Боја Материјал

1500137 клуч

квака и 
розетна

црна

месинг

1500138 цилиндар

1500139 тоалет

1500140 клуч

бела1500141 цилиндар

1500142 тоалет

Шифра Тип Опис Боја Материјал

1500066 клуч
квака и 
розетна

полиран сатен/
хром

месинг1500067 цилиндар

1500068 тоалет

Шифра Тип Опис Боја Материјал

1500069 клуч
квака и 
розетна

полиран сатен/
хром

алуминиум1500070 цилиндар

1500071 тоалет

Квака Asti - Forme

Квака Asti 2 - Forme

Квака Goccia 2 - Forme

https://shop.novomak.com/
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Кваки за врати 15

Шифра Тип Опис Боја Материјал

1500072 клуч
квака и 
розетна

сатен хром алуминиум1500073 цилиндар

1500074 тоалет

Квака Daniela - Forme

Квака Norma 2 - Forme

Шифра Тип Опис Боја Материјал

1500075 клуч
квака и 
розетна

полиран сатен/
хром

алуминиум1500076 цилиндар

1500077 тоалет

Шифра Тип Опис Боја Материјал

1500078 клуч
квака и 
розетна

полиран сатен/
хром

алуминиум1500079 цилиндар

1500080 тоалет

Квака Luxor 2 - Forme

Квака Mercury

Шифра Тип Опис Боја Материјал

1500039 клуч
квака и 
розетна

алуминиум алуминиум1500040 цилиндар

1500041 тоалет
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Кваки за врати15
Квака Antares - Forme

Шифра Тип Опис Боја Материјал

1500156 клуч
квака и 
розетна

брусена сива хром1500157 цилиндар

1500158 тоалет

Шифра Тип Опис Боја Материјал

1500159 клуч
квака и 
розетна

полиран  
сатен хром

хром1500160 цилиндар

1500161 тоалет

Квака Naxos - Forme

Квака Riva Titanium

Шифра Тип Опис За дебелина на врата Боја Материјал

1500162 клуч
квака и 
розетна

35-55 mm титаниум цинк1500163 цилиндар

1500164 тоалет

https://shop.novomak.com/
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15
Рачка за надворешна врата Inox - Medos

Рачка за надворешна врата Rounded - Medos

Рачка за надворешна врата Square - Medos

Шифра Димензија A Димензија B Агол Боја Материјал

1500149 300mm 500mm

450 инокс инокс
1500150 450mm 650mm

1500151 600mm 800mm

1500152 1200mm 1400mm

Шифра Димензија A Димензија B Агол Боја Материјал

1500153 560mm 810mm 450 инокс инокс

Шифра Димензија A Димензија B Агол Боја Материјал

1500154 600mm 800mm 450 инокс инокс

• Сетот се состои од: 
- рачка за надворешна врата, 
- сет за прицврсување на рачката.

• Сетот се состои од: 
- рачка за надворешна врата, 
- сет за прицврсување на рачката.

• Сетот се состои од: 
- рачка за надворешна врата, 
- сет за прицврсување на рачката.

Рачки за надворешни врати
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Шарки за врати15
Шарка за дрвена врата модел 118 - AGB

Шифра H Ф Боја

1500091 45mm 13mm

сребрена
100

1500092 49mm 14mm

1500093 54mm 16mm 50

Шифра H Ф Боја

1500094
82mm

14mm
сребрена 12

1500095 16mm

Шифра Боја

1500096 никел

1500097 злато

1500098 бронза

Шифра H Ф Боја

1500099 60mm 16mm
никел 12

1500100 88mm 20mm 

Шарка за дрвена врата 3D matic - AGB

Шарка за дрвена врата Tria maxi - AGB

1500096 1500097 1500098

Додаток за шарка 3D matic

H

H

H

Покривна пластика - AGB

https://shop.novomak.com/
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Шарки за врати 15
Скриена шарка за внатрешна врата Eclipse 3.0 - AGB

Шифра Димензија Боја

1501001 115 x 23 x 27mm хром мат 12

• Соодветна за дрвени и алуминиумски врати.
• Подесување: 

- дијагонално ± 1mm, 
- вертикално ± 2mm, 
- хоризонтално ± 1.5mm.

• Носивост: 
- Max. тежина на врата со 2 шарки - 40kg, 
- Max. тежина на врата со 4 шарки - 60kg.

• Сетот се состои од шарка и покривно капаче за шарка.
• Сертифицирана за врати отпорни на оган.

покривно капачешарка

Со скенирање на QR 
кодот можете да го 
погледнете видеото за 
шарката Eclipse 3.0

Голема предност на оваа шарка 
Eclipse 3.0 е тоа што е погодна за врати 
отпорни на оган и има сертификат 
EN 1634*. Идеална е за употреба во 
простории кои што бараат висока 
отпорност од пожари како болници, 
лабаратории, хотели и сл. 

* EN 1634 стандард за врати - вратата може да 
издржи пожар до 67 min притоа недозволувајќи 
пламенот и чадот да преминат во другата 
просторија. 

Шарка Eclipse 3.0 погодна за
огноотпорни врати



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk18

Брави за врати15

Брава за дрвена врата Mediana Evolution - AGB

Магнетна брава за дрвена врата Mediana Polaris - AGB

Шифра Тип А E M Боја

1500115 обичен клуч 90mm 35mm

18mm никел1500116 цилиндар клуч 85mm 60mm

1500117 брава за тоалет 96mm 50mm

Шифра Тип А E M Боја

1500112 обичен клуч 90mm 35mm

18mm никел1500113 цилиндар клуч 85mm 50mm

1500114 брава за тоалет 96mm 50mm

• A - димензија на растојание помеѓу отворот за клуч и отворот за квака на бравата.
• E - димензија на растојание на челото на бравата и отворот за клуч на бравата.
• M - димензија на дебелина на челото.
• Сетот се состои од брава и прифатник за брава.
• Бравата е универзална и може да се користи и како лева и како десна, само треба да се 

извади и да се сврти јазичето од другата страна.
• Бравата при затворање автоматски се заклучува и од надворешната страна се отвора 

само со клуч, додека од внатрешната страна се отвора со помош на кваката.

• A - димензија на растојание помеѓу отворот за клуч и отворот за квака на бравата.
• E - димензија на растојание на челото на бравата и отворот за клуч на бравата.
• M - димензија на дебелина на челото.
• Сетот се состои од брава и прифатник за брава.
• Бравата е универзална и може да се користи и како лева и како десна.
• Сертифицирана за врати отпорни на оган.

техничка слика 
за брава

техничка слика 
за брава

https://shop.novomak.com/


Брава за дрвена врата Patent Grande - AGB

Електромагнетен прифатник за брава

Шифра Тип Ширина на брава А E M Боја

1500101 обичен клуч

65mm

90mm

40mm

18mm никел

1500102 цилиндар клуч

1500109 брава за тоалет

1500103 обичен клуч

80mm 50mm1500104 цилиндар клуч

1500110 брава за тоалет

Шифра Димензија Боја

1500165 25 x 250mm никел

• A - димензија на растојание помеѓу отворот за клуч и отворот за 
квака на бравата.

• E - димензија на растојание на челото на бравата и отворот за клуч 
на бравата.

• M - димензија на дебелина на челото.
• Сетот се состои од брава и прифатник за брава.
• Бравата е универзална и може да се користи и како лева и како 

десна, само треба да се извади и да се сврти јазичето од другата 
страна.

• Прифатникот за брава е универзален и може да се користи и како 
лев и како десен.

техничка слика 
за брава

техничка слика 
за прифатник за брава
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Брави за врати 15
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Цилиндри за брави15
Цилиндар за брава - AGB

Шифра Димензија A x B Боја Материјал

1500081 30 x 30mm

никел месинг1500082 30 x 35mm

1500083 30 x 40mm

Бравата е составена од: 
3 x клучеви.
5 пинови за заклучување. 
Сигурносен механизам.

1
2
3

Бравата е составена од: 
3 челични пинови од двете страни 
отпорни на бушење.
6 активни пинови за заклучување.
9 пасивни пинови за широк опсег на 
кодови на клучот.
Сигурносен механизам.
Голема отпорност од удари.
5 x клучеви.

1

2
3

4
5
6

Шифра Димензија A x B Боја Материјал

1500086 30 x 30mm

никел месинг1500087 30 x 35mm

1500088 30 x 40mm

Цилиндар за брава со кодиран клуч - AGB

https://shop.novomak.com/
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Цилиндри за брави 15
Цилиндар за брава со топка - AGB

Цилиндар за брава со кодиран клуч со топка - AGB

Бравата е составена од: 
3 x клучеви.
5 пинови за заклучување. 
Сигурносен механизам.

1
2
3

Бравата е составена од: 
3 челични пинови од двете страни 
отпорни на бушење.
6 активни пинови за заклучување.
9 пасивни пинови за широк опсег на 
кодови на клучот.
Сигурносен механизам.
Голема отпорност од удари.
5 x клучеви.

1

2
3

4
5
6

Шифра Димензија A x B Боја Материјал

1500084 30 x 35mm
никел месинг

1500085 30 x 40mm

Шифра Димензија A x B Боја Материјал

1500089 30 x 35mm
никел месинг

1500090 30 x 40mm



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk22

Стопери за врати15

Шифра Боја

1500129 инокс

Шифра Боја

402330 инокс

Магнетен стопер за врата - Strong

Стопер за врата - Nesu

• Едниот дел на стоперот се монтира во долниот дел 
од вратата при што е потребно да се направи отвор 
со димензија Ф14mm x 47mm, а вториот дел се 
монтира на подот. 

Стопери за врата - Nesu

Шифра Боја

401083 бела

401084 кафена

401085 беж401083 401085

401084

АНТИБАКТЕРИСКИ И БЕЗБЕДНИ ЗА ДЕЦА
• Се монтира на ѕид.

https://shop.novomak.com/
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Стопери за врати 15

Стопери за врата - Nesu

Шифра Боја

401095 сина

401096  бела

401097 розева

401098  портокалова

401099  црна

401100 чоколадна

401101 махагони

401102 бреза

401103 даб

401095

401098

401101

401096

401099

401097 401100 401103

401102

Стопери за врата - Nesu

Шифра Боја

401086 сина

401087  бела

401088 розева

401089  портокалова

401090  црна

401091 чоколадна

401092 махагони

401093 бреза

401094 даб

401086

401089

401092

401087

401090

401093401088 401091

401094

АНТИБАКТЕРИСКИ И БЕЗБЕДНИ ЗА ДЕЦА

АНТИБАКТЕРИСКИ И БЕЗБЕДНИ ЗА ДЕЦА



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk24

Забелешки

https://shop.novomak.com/
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Забелешки



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk26

Киро Глигоров бр.3 
Скопје, 
Република Македонија

+389 2 2461-664 
+389 2 2461-089

www.novomak.com
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shop.novomak.com

Вашите идеи во акција

http://novomak.com/
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