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Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk4

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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Сигурносни брави3

Сигурносна нумеричка брава - Lehmann

Сетот се состои од :

Итен сигурносен клучНумеричка брава тип 57 Пребарувач на шифра Прифатник за брава

Шифра Тип Ф

300045 лева
24mm

300046 десна

• 4 знаци за кодирање, 9999 
комбинации.

• Едноставно поставување и 
промена на код.

• Можност за лево, десно и 
вертикално поставување.

• Итен сигурносен клуч во случај 
на заборавање на лозинката.

• Сигурносната брава е 
заштитена од обивање.

Можност за монтирање на 
различни дебелини

Едноставно подесување

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за подесување на 
бравата.

Системи за заклучување - Lehmann

Lehmann е Германска компанија која развива и 
произведува брави за заклучување на мебел. Како 
лидери на европскиот пазар тие Ви гарантираат 
дека Вашите вредни предмети и документи ќе бидат 
безбедни. Примена наоѓаат во дом, канцеларии, 
хотели, лаборатории, соблекувални и сл. 

 made in
Germany

https://shop.novomak.com/
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Сигурносни брави 3

Отклучување на фронт со помош 
на магнет 

Заклучен фронт

Сигурносна магнетна брава Revalock - Emuca

Шифра Опис

100188          механизам
25

100189          магнет

Revalock е нова, патентирана сигурносна брава за 
врати и фиоки. Функционира на многу едноставен 
начин со помош на магнет кој воедно е и клуч со 
кој се активира и деактивира бравата. Откако ќе се 
монтира не е видлива надвор и може да се монтира 
на фронт од 13mm до 40mm.
Идеален систем за поголема безбедност на децата.

100189100188

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за подесување на 
бравата.
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Сигурносни брави3
Биометриска сигурносна брава - Strong

Шифра * Боја

300060 црна

Сигурносна брава со тастатура  - Strong

Шифра * Боја

300061 црна

• Бравата има 2 режима на работа: 
- приватен режим на работа  
(ги памти меморираните отпечатоци), 
- јавен режим на работа  
(после 1 сесија на заклучување и отклучување 
бравата ги брише отпечатоците од својата 
меморија и може да се употреби од друг 
корисник, соодветно за теретани, гардеробери, 
маркети, хотели, училишта и други објекти од 
јавен карактер).

• Слот за 4 x AA батерии (не се вклучени со бравата).
• USB приклучок за напојување на електрична 

енергија при празнење на батериите.

• Лозинка од 4 до 15 карактери.
• PIN технологија за заштита при кражба.
• Се вклучува аларм после 4 погрешни обиди
• Бравата има 2 режима на работа: 

- приватен режим на работа  
(ги памти меморираниот код), 
- јавен режим на работа  
(после 1 сесија на заклучување и отклучување 
бравата ги брише кодовите од својата меморија и 
може да се употреби од друг корисник, соодветно 
за теретани, гардеробери, маркети, хотели, 
училишта и други објекти од јавен карактер).

• Слот за 3 x AA батерии (не се вклучени во сетот).
• USB приклучок за напојување на електрична 
    енергија при празнење на батериите.

Сигурносна брава со тастатура и ID картичка - Strong

Шифра * Опис Боја

300062
брава со 

тастатура
црна

300063 ID картичка /

• Можност за отворање со код или 
картичка.

• MIFARE технологија на безконтактни чип 
картички. 

• Со бравата се вклучени 3 ID картички.
• PIN технологија за заштита при кражба.
• Се вклучува аларм после 4 погрешни 

обиди.
• Слот за 4 x AA батерии (не се вклучени во сетот).
• USB приклучок за напојување на електрична  

енергија при празнење на батериите.

300063

https://shop.novomak.com/
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Сигурносни брави 3
Сигурносна брава со тастатура и копче - Strong

Шифра * Боја

300064 црна

• Со внесување на кодот се отклучува рачката со која  
може да се отклучи бравата.

• PIN технологија за заштита при кражба.
• Се вклучува аларм после 4 погрешни обиди
• Адаптер за монтажа на плочест материјал.
• Слот за 2 x AAA батерии (не се вклучени со бравата).
• USB приклучок за напојување на електрична  

енергија при празнење на батериите. 

Биометриска сигурносна брава со копче - Strong

Шифра * Боја

300065 црна

• Преку читачот на отпечатоци на прсти се отклучува 
копчето преку кое се отклучува бравата.

• Адаптер за монтажа на плочест материјал.
• Слот за 2 x AAA батерии (не се вклучени во сетот).
• Се вклучува аларм после 4 погрешни обиди.
• USB приклучок за напојување на електрична  

енергија при празнење на батериите.

Сигурносна брава со ID картичка - Strong

Шифра * Опис Боја

300066 брава
црна

300067 ID таг клуч

300068 ID картичка бела

• Се монтира од внатрешната страна на 
вратата.

• Лесно менување на режимот на работа 
(рачно заклучување со картичката или 
автоматско заклучување по изминати 6 
секунди од затворање на вратата.)

• Бравата работи на фреквенција од 125kHz.
• Max. дебелина на материјал за монтажа на 

бравата : 20mm.
• Со бравата се вклучени 3 ID картички.

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете видеото 
за сигурносната брава.

300067 300068
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Челни централни брави3

• Системот овозможува отворање на само една фиока и 
блокирање на останатите.

• Соодветен за фиоки со метални страни Legrabox и Tandem-
box, како и за лизгачи за дрвени фиоки Movento и Tandem.

• Голема флексибилност – употребливо за различни 
димензии на елементот.

• Сетот се состои од: 
   - Lehmann челна централна брава
    - Blum механизам за заклучување на 3 или 4 фиоки.

 CABLOXX челна централна брава за фиоки - Blum

Шифра Тип L Боја

300052

за 3 фиоки 600mm

антрацит

300053 црна

300054 бела

300055

за 4 фиоки 800mm

антрацит

300056 црна

300057 бела

1. Фронт на фиока.

2. Lehmann челна централна брава.

3. Blum механизам за заклучување.

   3.1 Прифатник за брава. 

   3.2 Шипка за блокирање.

   3.3 Единица за заклучување.

1

2

3
3.3

3.2

3.1

https://shop.novomak.com/
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Челни централни брави 3

CABLOXX ви нуди дополнителна 
сигурност од превртување на 
елементите, без оглед на нивната 
ширина.
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3

• Бравата 300043 е соодветна за организаторите за фиоки BBP кои можете да ги погледнете тука.

Челна централна брава за фиоки - Lehmann

Шифра Тип L

300043 за 5 фиоки 1000mm

• Механизмот за заклучување има заштита од превртување на елементот, односно кога една фиока е отворена, 
другите фиоки се блокирани и не можат да се отворат.

• Бравата се монтира на фронт со 
отвор Ф 16,5mm.

• Сетот се состои од :
  - Челна централна брава.
  - Механизам за заклучување за 
    5 фиоки.

ФИОКА ORGA AER - BBP

Челни централни брави

https://shop.novomak.com/
https://shop.novomak.com/category/414/kancelariski-sistemi-i-galanterija


• Бравата 300043 е соодветна за организаторите за фиоки BBP кои можете да ги погледнете тука.
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3
Челна централна брава за фиоки - Lehmann

Шифра Тип L

300047 за 4 фиоки 600mm

ø1
8 

13
ø1

8 
13

ø1
8 

13

0

1

20-40

20

1

1
20

,5

7

20

1
16

Ф
16

,5

• Бравата се монтира на фронт со 
отвор Ф 16,5mm.

• Сетот се состои од :
  - Челна централна брава.
  - Механизам за заклучување за 
    4 фиоки.

Челна централна брава за фиоки - GTV

Шифра * Тип L

300008
за 3 фиоки

500mm

12 120300009 600mm

300010 за 4 фиоки 1200mm

Челни централни брави

• Бравата се монтира на фронт со 
отвор Ф 18mm.

https://shop.novomak.com/category/414/kancelariski-sistemi-i-galanterija
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3 Квадратни брави

Квадратна брава - Lehmann

Шифра Ф

300049 16.5mm

• Сетот се состои од :
  - Брава.
  - Розетна.
  - Цилиндар и клуч.

ø16,5

33

10
2

страница на 
елементот

фронт на 
елементот

 брава

Технички информации

Технички информации

Шифра * Ф

300001 19mm 12 120

Квадратна брава - GTV

ø19

32

9
2

страница на 
елементот

фронт на 
елементот

 брава

https://shop.novomak.com/
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Квадратни брави 3

Шифра * Ф

300003 18mm 12 120

300040 мастер клуч

Квадратна брава со кодиран клуч - GTV

мастер клуч - со кој можете 
да отклучите повеќе брави 
од овој тип.

Шифра * Ф

300002 19mm 12 120

Квадратна брава со клуч на прекршување - GTV

25

ø18

33

9
2

ø19

32

9
2

страница на 
елементот

страница на 
елементот

фронт на 
елементот

фронт на 
елементот

 брава

4 x отвори Ф4

 брава

Технички информации

Технички информации
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3
Брава за лизгачки врати - Lehmann

Шифра Ф

300048 21mm

Брава за лизгачки врати - Strong

Шифра * Ф

300012 19.5mm 20

внатрешна врата

надворешна врата

104

внатрешна врата

надворешна врата

14
,54

Технички информации

Технички информации

• Сетот се состои од :
  - Брава.
  - Розетна.
  - Цилиндар и клуч.

Брави за лизгачки врати

https://shop.novomak.com/
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Брави за стаклени врати 3

Технички информации

Шифра * Ф

300006          18mm 12 120

Брава за стаклени лизгачки врати

За дебелина на стакло 4-8mm.

внатрешна врата

браванадворешна врата

Технички информации

Шифра * Тип

300070 1 врата
200

300071 2 врати

Брава за стаклена врата      

За дебелина на стакло 4-7mm.

стаклена врата
стаклена врата стаклена вратабрава

брава

За 1 врата За 2 врати
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3

Шифра * Ф

300019 19mm 12 120

Брава за две стаклени врати      

За дебелина на стакло 4-8mm.

стаклена вратастаклена врата

брава

300016 300017 300018

Шифра * Опис Димензија Материјал

300016 резе за брава 70mm

никел

250

300017
прифатник за резе 

13mm 1000

300018 35mm 250

Додатоци за брави

Технички информации

Брави за стаклени врати

https://shop.novomak.com/
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Забелешки
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Киро Глигоров бр.3 
Скопје, 
Република Македонија

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

Сите права се заштитени © 2022 Новомак ДООЕЛ

Вашите идеи во акција

www.novomak.com
shop.novomak.com


