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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

Лизгачки системи и гардеробна галантерија

Меко затворање на 
механизам

За дебелина на исполна

Лизгачки и ротирачки 
врати кои влегуваат 
внатре во елементот

Двојни лизгачки и 
ротирачки врати на 
преклоп кои влегуваат 
внатре во елементот

Max. Носивост

Меко затворање на 
фиока

Целосно отворање на 
фиока
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Системи со долно водење за лизгачки врати5
Систем со долно водење со профил рачка Focus - Sevroll

Шифра Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501001 2

16mm

2000mm

50kg алуминиум

501002 3 3000mm

501003 4 4000mm

501004 2

18mm

2000mm

501005 3 3000mm

501006 4 4000mm

500001/500198

500014

500099

500030

500101

500031

500015

500199

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.     

16/18 mm

Шифра Опис Димензија Боја

500001
Focus профил рачка 

16mm
2700mm

алуминиум500198
Focus профил рачка 

18mm

500099 горна шина
6000mm

500101 долна шина

500015 горни тркала
/

/

500014 долни тркала

500030
четка странична 

самолеплива
4.8x4mm

500031
четка внатрешна 

самолеплива
6.7x13mm

500199
позиционер за горно 

тркало
/

Сетовите се содржат од следните артикли

Focus

https://shop.novomak.com/


Новомак го задржува правото за промена на цените 7

Системи со долно водење за лизгачки врати 5

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.  

Систем со долно водење со профил рачка Factor II - Sevroll

Шифра Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501007 2

16mm

2000mm

50kg

алуминиум501008 3 3000mm

501009 4 4000mm

501010 2 2000mm

маслина501011 3 3000mm

501012 4 4000mm

Шифра Опис Димензија Боја

500002 Factor II профил 
рачка 16mm

2700mm
алуминиум

500003 маслина

500099 горна шина

6000mm

алуминиум
500101 долна шина

500100 горна шина
маслина

500102 долна шина

500015 горни тркала
/

/

500014 долни тркала

500033
четка странична 

за во жлеб
4.8x4mm

500031
четка внатрешна 

самолеплива
6.7x13mm

500199
позиционер за 
горно тркало

/

Сетовите се содржат од следните артикли

500002

500101 500015

500099500003

500014

500033 500031 500199

16 mm

Factor II
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Системи со долно водење за лизгачки врати5
Систем со долно водење со профил рачка Ergo - Sevroll

Шифра Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501013 2

16mm

2000mm

50kg алуминиум

501014 3 3000mm

501015 4 4000mm

501016 2

18mm

2000mm

501017 3 3000mm

501018 4 4000mm

500004/500197

500014

500099

500030

500101

500031

500015

500199

16/18 mm

Сетовите се содржат од следните артикли

Ergo

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.     

Шифра Опис Димензија Боја

500004
Ergo профил рачка 

16mm
2700mm

алуминиум500197
Ergo профил рачка 

18mm

500099 горна шина
6000mm

500101 долна шина

500015 горни тркала
/

/

500014 долни тркала

500030
четка странична 

самолеплива
4.8x4mm

500031
четка внатрешна 

самолеплива
6.7x13mm

500199
позиционер за горно 

тркало
/

https://shop.novomak.com/
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Системи со долно водење за лизгачки врати 5
Систем со долно водење со профил рачка Universal II - Sevroll

Шифра Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501019 2

18mm

2000mm

50kg маслина501020 3 3000mm

501021 4 4000mm

Сетовите се содржат од следните артикли

500006

500014

500100

500033

500102

500031

500015

500199

18 mm

12+4 mm

Universal II

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm..
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.    

Шифра Опис Димензија Боја

500006
Universal II профил 

рачка 18mm
2700mm

маслина500100 горна шина
6000mm

500102 долна шина

500015 горни тркала
/

/

500014 долни тркала

500033
четка странична за 

во жлеб
4.8x4mm

500031
четка внатрешна 

самолеплива
6.7x13mm

500199
позиционер за горно 

тркало
/
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Системи со долно водење за лизгачки врати5
Систем со долно водење со профил рачка Beta - Sevroll

Шифра Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501022 2

16mm

2000mm

50kg алуминиум

501023 3 3000mm

501024 4 4000mm

501025 2

18mm

2000mm

501026 3 3000mm

501027 4 4000mm

16/18 mm

Сетовите се содржат од следните артикли

Beta

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.     

500094/500184

500014

500099

500030

500101

500031

500015

500199

Шифра Опис Димензија Боја

500094
Beta профил рачка 

16mm
2700mm

алуминиум500184
Beta профил рачка 

18mm

500099 горна шина
6000mm

500101 долна шина

500015 горни тркала
/

/

500014 долни тркала

500030
четка странична 

самолеплива
4.8x4mm

500031
четка внатрешна 

самолеплива
6.7x13mm

500199
позиционер за 
горно тркало

/

https://shop.novomak.com/
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Системи со долно водење за лизгачки врати 5

Шифра Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501043 2
18mm 3000mm 50kg темна маслина

501044 3

Шифра Опис Димензија Боја

500052
Victoria II профил 

рачка 18mm
2700mm

темна маслина500039 горна шина
3000mm

500053 долна шина

500015 горни тркала
/

/

500014 долни тркала

500033
четка странична 

за во жлеб
4.8x4mm

500031
четка внатрешна 

самолеплива
6.7x13mm

500199
позиционер за 
горно тркало

/

Систем со долно водење со профил рачка Victoria II - Sevroll

500052

500014

500039

500033

5000053

500031

500015

500199

18 mm

12+4 mm

Сетовите се содржат од следните артикли

Victoria II

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.     
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Системи со долно водење за лизгачки врати5
Систем со долно водење со профил рачка Alfa II - Sevroll

Шифра Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501028 2

16/18mm

2000mm

50kg

алуминиум501029 3 3000mm

501030 4 4000mm

501031 2 2000mm

маслина501032 3 3000mm

501033 4 4000mm

501034 2 2000mm

бела501035 3 3000mm

501036 4 4000mm

501168 2 2000mm

црна мат501169 3 3000mm

501170 4 4000mm

16/18 mm

12+4 mm

Alfa II

https://shop.novomak.com/
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Системи со долно водење за лизгачки врати 5

Шифра Опис Димензија Боја

500007

Alfa II профил 
рачка 16/18mm

2700mm

алуминиум

500038 маслина 

500104 бела

500500 црна мат

500099 горна шина

6000mm

алуминиум
500101 долна шина

500100 горна шина
маслина 

500102 долна шина

500194 горна шина
бела

500193 долна шина

500503 горна шина
црна мат

500504 долна шина

500015 горни тркала
/

/

500014 долни тркала

500033
четка странична 

за во жлеб
4.8x4mm

500031
четка внатрешна 

самолеплива
6.7x13mm

500199
позиционер за 
горно тркало

/

500007

500101

500038

500015

500104 500500

500099 500014

500033 500031 500199

Сетовите се содржат од следните артикли

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да 
се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може 
да ги погледнете на стр. 42-47.
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Системи со долно водење за лизгачки врати5
Систем со долно водење со профил рачка Favorit II - Sevroll

Шифра Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501037 2

16/18mm

2000mm

50kg

алуминиум501038 3 3000mm

501039 4 4000mm

501040 2 2000mm

бела501041 3 3000mm

501042 4 4000mm

501171 2 2000mm

црна мат501172 3 3000mm

501173 4 4000mm

16/18 mm

12+4 mm

Favorit II

https://shop.novomak.com/
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Системи со долно водење за лизгачки врати 5

500103

500101

500033

500106

500015

500031

500099

500014

500199

Шифра Опис Димензија Боја

500103
Favorit II профил 
рачка 16/18mm

2700m

алуминиум

500106 бела

500501 црна мат

500099 горна шина

6000m

алуминиум
500101 долна шина

500194 горна шина
бела

500193 долна шина

500503 горна шина
црна мат

500504 долна шина

500015 горни тркала
/

/

500014 долни тркала

500033
четка странична 

за во жлеб
4.8x4mm

500031
четка внатрешна 

самолеплива
6.7x13mm

500199
позиционер за горно 

тркало
/

Сетовите се содржат од следните артикли

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.     
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Системи со долно водење за лизгачки врати5
Систем со долно водење со профил рачка Vista - GTV

Шифра * Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501067 2

18mm

2000mm

50kg

алуминиум501068 3 3000mm

501069 4 4000mm

501070 2 2000mm

маслина501071 3 3000mm

501072 4 4000mm

500225

500215

500224 500213

500218500214

500037 500036 500199

4 mm

18 mm

Сетовите се содржат од следните артикли

Vista

Шифра * Опис Димензија Боја

500225 Vista профил 
рачка 18mm 

2700mm
алуминиум

500224 маслина

500213 горна шина

6000mm

алуминиум
500214 долна шина

500221 горна шина
маслина

500223 долна шина

500215 горни тркала
/

/

500218 долни тркала

500037
четка странична 

за во жлеб 
14.5 x 4mm

500036
четка внатрешна 

за во жлеб
4.8 x 13mm

500199
позиционер за горно 

тркало
/

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.     

https://shop.novomak.com/
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Системи со долно водење за лизгачки врати 5
Систем со долно водење со профил рачка Cote - GTV

Шифра * Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501073 2

18mm

2000mm

50kg

алуминиум501074 3 3000mm

501075 4 4000mm

501076 2 2000mm

маслина501077 3 3000mm

501078 4 4000mm

500219 500222

500215

500036

500213

500218

500199

500214

500037

4 mm

16 mm

18 mm

Сетовите се содржат од следните артикли

Cote

Шифра * Опис Димензија Боја

500219 Cote профил 
рачка 18mm

2700mm
алуминиум

500222 маслина

500213 горна шина

6000mm

алуминиум
500214 долна шина

500221 горна шина
маслина

500223 долна шина

500215 горни тркала
/

/

500218 долни тркала

500037
четка странична 

за во жлеб
14.5 x 5mm

500036
четка внатрешна

за во жлеб 
4.8 x 13mm

500199
позиционер за горно 

тркало
/

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.     
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Системи со долно водење за лизгачки врати5
Систем со долно водење со профил рачка Loca - GTV

Шифра * Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501079 2

18mm

2000mm

50kg

алуминиум501080 3 3000mm

501081 4 4000mm

501082 2 2000mm

маслина501083 3 3000mm

501084 4 4000mm

500227 500226

500215

500036

500213

500218

500199

500214

500037

4 mm

18 mm

Сетовите се содржат од следните артикли

Loca

Шифра * Опис Димензија Боја

500227 Loca профил 
рачка 18mm 

3050mm
алуминиум

500226 маслина

500213 горна шина

6000mm

алуминиум
500214 долна шина

500221 горна шина
маслина

500223 долна шина

500215 горни тркала
/

/

500218 долни тркала

500037
четка странична 

за во жлеб 
14.5 x 5mm

500036
четка внатрешна

за во жлеб 
4.8 x 13mm

500199
позиционер за 
горно тркало

/

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.    

https://shop.novomak.com/
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Системи со долно водење за лизгачки врати 5
Систем со долно водење со профил рачка Nero - GTV

Шифра * Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501085 2

18mm

2000mm

50kg

алуминиум501086 3 3000mm

501087 4 4000mm

501088 2 2000mm

маслина501089 3 3000mm

501090 4 4000mm

501091 2
3000mm црна

501092 3

Сетовите се содржат од следните артикли

500245 500246 500247

500213 500214 500275

500215

500036

500218 500395

500199500037

18 mm

Nero

Шифра * Опис Димензија Боја

500245
Nero профил 
рачка 18mm

2700mm

алуминиум

500246 маслина

500247 црна

500213 горна шина

6000mm

алуминиум
500214 долна шина

500221 горна шина
маслина

500223 долна шина

500276 горна шина
3000mm црна

500275 долна шина

500395 долни тркала ( за 500275 )

/

/

500215 горни тркала

500218 долни тркала

500037
четка странична 

за во жлеб
14.5 x 5mm

500036
четка внатрешна

за во жлеб 
4.8x13mm

500199
позиционер за горно 

тркало
/

! Напомена: по потреба горната и долната шина во боја алуминиум и маслина може да се скратат на димензија од 2000mm,  
3000mm и 4000mm.
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.    
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Системи со долно водење за лизгачки врати5
Систем со долно водење со профил рачка Novo s - GTV

Шифра * Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501094 2

18mm

2000mm

50kg

алуминиум501095 3 3000mm

501096 4 4000mm

501097 2 2000mm

маслина501098 3 3000mm

501099 4 4000mm

501100 2 2000mm

бела501101 3 3000mm

501102 4 4000mm

501103 2
3000mm црна

501104 3

18 mm

Novo s
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Системи со долно водење за лизгачки врати 5
Сетовите се содржат од следните артикли

500215500275

500036

500218

500395

500199

500037

Шифра * Опис Димензија Боја

500248

Novo S профил рачка 18mm 2700mm

алуминиум

500249 маслина

500250 бела

500251 црна

500213 горна шина

6000mm

алуминиум
500214 долна шина

500221 горна шина
маслина

500223 долна шина

500194 горна шина
бела

500193 долна шина

500276 горна шина
3000mm црна

500275 долна шина

500395 долни тркала ( за 500275 )

/

/

500215 горни тркала

500218 долни тркала

500037
четка странична 

за во жлеб
14.5 x 5mm

500036
четка внатрешна

за во жлеб 
4.8 x 13mm

500199
позиционер за горно 

тркало
/

500248

500251

500250

500213 500214

500249

! Напомена: по потреба горната и долната шина во боја алуминиум, маслина и бела може да се скратат на димензија од   
  2000mm, 3000mm и 4000mm.
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.     
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Системи со долно водење за лизгачки врати5
Систем со долно водење со профил рачка Deep - Emuca

Шифра Број на врати
Max. ширина 

на врата
Дебелина на 

исполна
Должина на 

горна/долна шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501109 2 1175mm

18mm

2350mm

70kg алуминиум
501110

3
783mm

501111 1166mm
3500mm

501115 4 875mm

Сетовите се содржат од следните артикли

500347, 500497500350 500348, 500498

500352

500345500349, 500499 500346

• Амортизерот за меко затворање е вклучен во сетот со 
горните тркала.

Deep

Шифра Опис Димензија Боја

500350 Профил рачка Deep 2900mm

алуминиум

500347 горна шина

2350mm500348 долна шина

500349
покривна маска  
за долна шина

500497 горна шина

3500mm500498 долна шина

500499
покривна маска  
за долна шина

500345 горни тркала

/ /500346 долни тркала

500352
четка внатрешна 

за во жлеб

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.
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Системи со долно водење за лизгачки врати 5

Шифра Број на врати
Max. ширина 

на врата
Дебелина на исполна

Должина на 
горна/долна шина

Носивост на долни 
тркала по врата

Боја

501112 2 1175mm

18mm

2350mm

70kg алуминиум
501113

3
783mm

501114 1166mm
3500mm

501116 4 875mm

Шифра Опис Димензија Боја

500351 Профил рачка Wave 2900mm

алуминиум

500347 горна шина

2350mm500348 долна шина

500349
покривна маска  
за долна шина

500497 горна шина

3500mm500498 долна шина

500499
покривна маска  
за долна шина

500345 горни тркала

/ /500346 долни тркала

500352
четка внатрешна 

за во жлеб

Сетовите се содржат од следните артикли

500347, 500497500351 500348, 500498

500352

500345500349, 500499 500346

• Амортизерот за меко затворање е вклучен во сетот со 
горните тркала.

Систем со долно водење со профил рачка Wave - Emuca

Wave

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.     
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Системи со долно водење за лизгачки врати5
Систем со долно водење со профил рачка Delta

Шифра * Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501148 2

16mm

2000mm

50kg

алуминиум

501149 3 3000mm

501150 4 4000mm

501151 2

18mm

2000mm

501152 3 3000mm

501153 4 4000mm

501154 2

16mm

2000mm

црна мат

501155 3 3000mm

501156 4 4000mm

501157 2

18mm

2000mm

501158 3 3000mm

501159 4 4000mm

16/18 mm

1.1

22

42

Шифра Опис Димензија Боја

500358 Рачка за 16mm
2600mm

алуминиум
500360 Рачка за 18mm

500365 Долна шина за 16mm
6000mm

500369 Горна шина за 16mm

500359 Рачка за 16mm
2600mm

црна мат
500370 Рачка за 18mm

500364 Долна шина за 16mm
6000mm

500368 Горна шина за 16mm

500387
Сет тркала за плакар за 
16/18mm без жлебање

/ /

Сетовите се содржат од следните артикли

500358 500359

500387

500365

500369

Delta
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Системи со долно водење за лизгачки врати 5
Систем со долно водење со профил рачка Gamma

Шифра * Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501160 2

18mm

2000mm

50kg

алуминиум501161 3 3000mm

501162 4 4000mm

501163 2 2000mm

црна мат501164 3 3000mm

501165 4 4000mm

18 mm

1,05

21,8

43

Шифра Опис Димензија Боја

500486 Рачка за 18mm
2600mm

алуминиум

500487 Рачка за 18mm црна мат

500365 Долна шина
6000mm алуминиум

500369 Горна шина

500364 Долна шина
6000mm црна мат

500368 Горна шина

500387
Сет тркала за плакар за 

18mm без жлебање
/ /

Сетовите се содржат од следните артикли

500486 500487

500387

500365

500369

Gamma

Додаток за профил рачки Delta и Gamma

H среден профил за лизгачки врати

Шифра * Дебелина на исполна L Боја

500480
16mm

3000mm

алуминиум

500481 црна мат

500478
18mm

алуминиум

500479 црна мат

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.  
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Системи со долно водење за лизгачки врати5
Систем со долно водење со профил рачка Gemini - Sevroll

Шифра Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501046 2

8/10mm

2000mm

50kg маслина501047 3 3000mm

501048 4 4000mm

500060

8/10 mm

4 mm

Сетовите се содржат од следните артикли

Gemini

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.    

Шифра Дебелина на исполна Димензија Боја

500061 8/10mm 3000mm маслина

Додаток за профил рачка Gemini

Средна пречка - Sevroll

500057 500102

500063

500058

500037

500100

500064

500199

Шифра Опис Димензија Боја

500057
Gemini профил 

рачка 8mm/10mm
2700mm

маслина500100 горна шина
6000mm

500102 долна шина

500060 горна пречка
3000mm

/

500058 долна пречка

500064 горни тркала
/

500063 долни тркала

500037
четка странична 

за во жлеб
14.5x4mm 

500199
позиционер за горно 

тркало
/

500065 конектор шраф 6.3x32mm
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5

Продуктите можете да ги погледнете од стр. 72-107.

Просторот за складирање на облека станува се 
почест проблем во домаќинствата. Со добро 
планирање и соодветни додатоци може да добиете 
дополнителен простор и поголема прегледност 
во гардероберот. Со тоа заштедувате време при 
избор на облеката и нејзино организирање. 
35% повеќе простор !

Организирајте го гардероберот

Закачалка на извлекување

Лифтер оклагија

Организатор за чевли Организатор за облека
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Системи со долно водење за лизгачки врати5
Систем со долно водење со профил рачка Fox - Sevroll

Шифра Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501049 2

8/10mm

2000mm

50kg

алуминиум501050 3 3000mm

501051 4 4000mm

501052 2 2000mm

маслина501053 3 3000mm

501054 4 4000mm

501055 2 2000mm

бела501056 3 3000mm

501057 4 4000mm

501174 2 2000mm

50kg црна мат501175 3 3000mm

501176 4 4000mm

8/10 mm

4 mm
Fox
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Системи со долно водење за лизгачки врати 5

500095

500099 500101

500067 500105

500093

500037

500063

500199500036

500096

500097

Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра Опис Димензија Боја

500095

Fox профил рачка 
8mm/10mm

2700mm

алуминиум

500067 маслина

500105 бела

500502 црна мат

500099 горна шина

6000mm

алуминиум
500101 долна шина

500100 горна шина
маслина

500102 долна шина

500194 горна шина
бела

500193 долна шина

500503 горна шина
црна мат

500504 долна шина

500096 горна пречка

3000mm

алуминиум
500097 долна пречка

500060 горна пречка
маслина

500058 долна пречка

500114 горна пречка
бела

500113 долна пречка

500506 горна пречка
црна мат

500507 долна пречка

500093 горни тркала
/

/

500063 долни тркала

500036
четка внатрешна за 

во жлеб
4.8x13mm

500037
четка странична 

за во жлеб
14.5x4mm 

500199
позиционер за 
горно тркало

/

500065 конектор шраф 6.3 x 32mm

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.    

Додаток за профил рачка Fox

Средна пречка - Sevroll

Шифра Дебелина на исполна L Боја

500098

8/10mm 3000mm

алуминиум

500061 маслина

500210 бела

500508 црна мат
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Системи со долно водење за лизгачки врати5
Систем со долно водење со профил рачка Omega

Шифра * Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501136 2

8mm

2000mm

50kg

бела501137 3 3000mm

501138 4 4000mm

501139 2 2000mm

алуминиум501140 3 3000mm

501141 4 4000mm

501142 2 2000mm

црна мат501143 3 3000mm

501144 4 4000mm

501145 2 2000mm

црна сјај501146 3 3000mm

501147 4 4000mm

8 mmOmega
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Системи со долно водење за лизгачки врати 5
Сетовите се содржат од следните артикли

500374 500375

500385

500381

500383

500384

500357

500362 500367

500356

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.  
   

Шифра Опис Димензија Боја

500383

профил рачка 8mm 2650mm

бела

500356 алуминиум

500357 црна мат

500384 црна сјај

500361 долна шина

6000mm

бела
500389 горна шина

500371 горна пречка

500377 долна пречка

500362 долна шина

алуминиум
500367 горна шина

500374 горна пречка

500375 долна пречка

500363 долна шина

црна мат
500366 горна шина

500373 горна пречка

500386 долна пречка

500388 долна шина

црна сјај
500390 горна шина

500372 горна пречка

500376 долна пречка

500381
гума за плакар /

сива 

500382 црна

500385
сет горни/долни 
тркала за 8mm

/ /

Додаток за профил рачка Omega

Шифра * Дебелина на исполна L Боја

500391

8mm 6000mm

бела

500378 алуминиум

500380 црна мат

500379 црна сјај

H среден профил за лизгачки врати
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Системи со долно водење за лизгачки врати5
Систем со долно водење со профил рачка за стакло Pax - Sevroll

Шифра Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501058 2

4mm

2000mm

50kg

алуминиум501059 3 3000mm

501060 4 4000mm

501061 2 2000mm

бела501062 3 3000mm

501063 4 4000mm

501177 2 2000mm

црна мат501178 3 3000mm

501179 4 4000mm

Pax
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Системи со долно водење за лизгачки врати 5

500203, 500240

500243500204

500099

500205

500101

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.     

500208

500036

500063

500037

500209

500199

Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра Опис Димензија Боја

500203
Pax профил 
рачка 4mm

2700mm

алуминиум

500240 бела

500509 црна мат

500099 горна шина

6000mm

алуминиум
500101 долна шина

500194 горна шина
бела

500193 долна шина

500503 горна шина
црна мат

500504 долна шина

500204 горна пречка

3000mm

алуминиум
500205 долна пречка

500241 горна пречка
бела

500242 долна пречка

500510 горна пречка
црна мат

500511 долна пречка

500207 покривно капаче сет 
4 ком

/

алуминиум

500243 бела

500208 горни тркала

алуминиум500063 долни тркала

500209
рачка за стаклена 

врата самолеплива
110mm500244 бела

500512 црна мат

500036
четка внатрешна за 

во жлеб
4.8x13mm

алуминиум500037
четка странична 

за во жлеб
14.5x4mm 

500199
позиционер за 
горно тркало

/

500513 покривно капаче / /

500065 конектор шраф 6.3 x 32mm алуминиум
Додаток за профил рачка Pax

Средна пречка Pax - Sevroll

Шифра Дебелина на исполна L Боја

500206 4mm 3000mm алуминиум

За врати со ширина поголеми од 800mm и висина 2000mm се 
препорачува да се постави средна пречка.
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Системи со горно водење за лизгачки врати5
Системи со горно водење 

Лизгачките системи со горно водење даваат модерен 
и минималистички изглед на Вашиот гардеробер. 
Предноста кај овие системи е тоа што шините не се 
гледаат, а притоа имаат оптимална функционалност.  
Амортизерите овозможуваат тивко и меко затоврање 
на вратите.
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Системи со горно водење за лизгачки врати 5

• Ширина на врата: 550 - 1500mm
• Висина на врата max.2600mm

Систем со горно водење Top Line L - Hettich

Шифра Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на горни 

тркала по врата

501131 2
 16 - 19mm

2000mm
50kg

501132 3 3000mm

! Напомена: Горната и долната шина се со должина од 6000mm и се достапни во димензии 
од 2000mm,3000mm и 4000mm.
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47. 
    

Шифра Тип Опис Носивост

500466 меко затворање
сет за 2 врати

50kg
500460 меко отворање

500467 меко затворање
сет за 3 врати

500465 меко отворање

Додаток за систем Top Line L

Амортизери за меко отворање и затворање - Hettich
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5
Систем со горно водење Space plus - Emuca

Шифра Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на горни 

тркала по врата
Боја

501126 2
16 - 23mm 3000mm 85kg алуминиум

501127 3

Шифра Опис Носивост

500335
лев и десен 50kg

500337

Додаток за систем Space plus

Амортизери за меко затворање за систем Space plus - Emuca

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за држачот Space +.

Системи со горно водење за лизгачки врати

https://shop.novomak.com/
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5

Профил рачки за Space plus - Emuca

Шифра Опис Тип L
За дебелина на 

исполна

500342
профил рачка со 
покривна маска

Adige I

2800mm 18mm
500343 профил рачка Adige II

500344 U профил Adige III

Adige I Adige II Adige III

Гардеробер со 3 врати

Adige II Adige IIAdige III

Гардеробер со 2 врати

Adige I Adige III Adige II

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.     

Системи со горно водење за лизгачки врати

Додаток за систем Space plus
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5

• Аморизерите за меко затворање се вклучени во сетот.

Систем со горно водење Planio - Strong

Шифра Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на горни 

тркала по врата

501133 2

16 - 46mm

2000mm

80kg501134 3 3000mm

501135 4 4000mm

гардеробер

внатрешна врата
надворешна врата

гардеробер

внатрешна врата
надворешна врата

внатрешна врата

гардеробер

внатрешна врата
надворешна врата

внатрешна врата
надворешна врата

Гардеробер со 2 врати Гардеробер со 3 врати Гардеробер со 4 врати

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47. 
    

Системи со горно водење за лизгачки врати

https://shop.novomak.com/
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5

! Напомена: Горната и долната шина се со должина од 6000mm и се достапни во 
димензии од 2000mm,3000mm и 4000mm. 
! За овој тип на лизгачки системи се користи истата шина за горниот и за долниот дел.  
  На пример: За плакар од 3000mm, потребно е 6000mm шина.
+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на стр. 42-47.

Систем со горно водење Idea - Sevroll

Шифра Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на горни 

тркала по врата
Боја

501120 2
16 - 22mm

4000mm
50kg алуминиум

501121 3 6000mm

Шифра Тип Опис Носивост

500121 MINI SV-40 лев и десен
40kg

500190 CEN SV-40 централен

Додаток за систем Idea

Амортизери за меко затворање за систем Idea - Sevroll

Системи со горно водење за лизгачки врати
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Системи за лесни лизгачки врати5
Систем In-line со долно водење за лесни врати Switch - Terno Scorrevoli

Шифра Дебелина на материјал
Max. ширина 

на врати
Max. ширина на елемент

Max. висина 
на врата

Носивост на 
механизамот

500422

18-22mm

2 x 600mm 1200mm

1600mm 20kg500423 2 x 800mm 1600mm

500424 2 x 1000mm 2000mm

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за системот Switch.

затворени врати ''In - line"

отворени врати 
( се отвораат со притиснување на фронтот )

Достапен само по нарачка.

патентиран
продукт

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да 
ги погледнете на стр. 42-47.    
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Системи за лесни лизгачки врати 5
Систем со горно водење за двојни врати на преклоп - Sisco

Шифра Број на врати
Дебелина на 

материјал
Max. ширина 

на врата
Max. висина 

на врата
Должина на шина

Носивост на 
механизамот

501130 max. 4 врати 16-30mm 500mm 2600mm 2000mm 20kg

Напомена: За комплетирање на механизамот 
потребно е поставување на соодветни шарки 
на вратите од елементот.
Шарките можете да ги погледнете тука.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да 
ги погледнете на стр. 42-47    
 

https://shop.novomak.com/category/402/sharki-i-dodatoci-za-sharki
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5
Системи со долно водење за лесни лизгачки врати 

Системи за лесни лизгачки врати

https://shop.novomak.com/
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5
Систем со долно водење за лесни врати Micra - Sevroll

Шифра Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501064 2
16/18mm 3000mm 50kg алуминиум

501065 3

Шифра Опис L

500069 горна/долна шина 3000mm

500068 горни/долни тркала /

500517 стопер за врата /

Сетовите за Micra се содржат од следните артикли

500069/500068 500068 500517

! Напомена: Шината е надворешна и нема потреба од жлебање 
на горната и долната плоча.

Шифра Опис L

500201 горна/долна шина 2350mm

500200 горни/долни тркала /

Сетовите за Emuca се содржат од следните артикли

! Напомена: Шината се поставува со жлебање на горната и 
долната плоча.

Систем со долно водење за лесни врати - Emuca

Шифра Број на врати Дебелина на исполна
Должина на горна/долна 

шина
Носивост на долни 

тркала по врата
Боја

501122 2
16/18mm 3000mm 10kg црна

501123 3

500201 500200

Системи за лесни лизгачки врати



За горни тркала

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk44

Додатоци за лизгачки врати5
Амортизери за меко затворање за лизгачки врати

Шифра Тип Опис Носивост
Потребно одбивање 

во висина

500121 MINI SV-40

лев и десен

40kg 42mm

500191 TOP SV-60 60kg

44mm500192 TOP SV-80 80kg

500190 CEN SV-40 централен 40kg

Стопери за лизгачки врати

Шифра * Тип

500026 за долни тркала

500199 за горни тркала

H профил за лизгачки врати

Шифра * Дебелина на исполна L Боја

500021
16mm

3000mm

алуминиум

500022 маслина

500303

18mm

алуминиум

500304 маслина

500048 темна маслина

500321 бела

500516 црна мат

За долни тркала

Дебелина на исполна 16mm Дебелина на исполна 18mm Дебелина на исполна 18mm

Техничката слика одговара 
за шифрите: 500021, 500022.

Техничката слика одговара 
за шифрите: 500303, 500304, 
500048, 500321.

Техничката слика одговара 
за шифрата: 500516.

https://shop.novomak.com/
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Додатоци за лизгачки врати 5
H профил за лизгачки врати

Шифра * Дебелина на исполна L Боја

500270 18mm 3000mm црна

U профил за лизгачки врати

L профил за лизгачки врати

Шифра * Дебелина на исполна L Боја

500300

18mm 3000mm

маслина

500236
темна 

маслина

500319 бела

Шифра * Дебелина на исполна L Боја

500050

18mm 3000mm

алуминиум

500298 маслина

500045
темна 

маслина

500271 црна

500318 бела
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5

Гума за стакло  - Sevroll

Шифра *
Дебелина на 

стакло X
Ширина на 

гума W
Боја

500025 4mm

10mm транспарентна500238 6mm

500239 8mm

Шаблон за монтажа на долни тркала - Sevroll

Шифра * Опис

500119 за 8/10mm

500118 за 16/18mm

500119 500118

• Соодветна за лизгачки системи со профил рачка Gemini и Pax.

Покривна маска за долна шина

Шифра *
Соодветна за 
долна шина

L Боја

500355 Sevroll 6000mm
алуминиум

500013
GTV

3000mm

500274 3000mm црна

500355/500013

500274

Додатоци за лизгачки врати

https://shop.novomak.com/
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5
Исправувач за лизгачки врати

Шифра Дебелина на исполна L Боја

500092 min 18mm 2250mm црна

• Спречува искривување на вратата на лизгачките системи.
• Се препорачува да се користи за сите врати со нестандардни 

висини и широчини, или за врати кои имаат огледало.
• Во зависност од димензијата на вратата, шрафот за исправување 

на може да се скрати на потребната димензија. 

Технички информации за исправувач за врата за лизгачки системи

При поставување на огледало 
на вратата се препорачува да се 
користи дуплофан трака

Потребен број на исправувачи во зависност од широчината на 
вратата

Ширина на врата
Потребен број 

на исправувачи

750mm 1

750 - 1200mm 2

1200mm 3

Додатоци за лизгачки врати



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk48

5
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.

Додатоци за лизгачки врати

https://shop.novomak.com/
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5Додатоци за лизгачки врати
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Системи со долно водење за лизгачки врати5

Concepta 30
Систем со горно водење за единечни врати

 Swiss made

https://shop.novomak.com/
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Системи со долно водење за лизгачки врати 5
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Системи со горно водење за единечни врати5

https://shop.novomak.com/
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Системи со горно водење за единечни врати 5
Систем со горно водење за единечни врати - Concepta 30

• Лизгачки и ротирачки врати изработени од плочест материјал кои 
влегуваат внатре во елементот.

• Можност за монтирање во тесен кабинет или помеѓу ѕидови.
• Овозможува да се скрие просторот или работна површина  

(кујна, перална, канцеларија, гардероба ...).
• Отворениот дизајн овозможува целосен пристап до областа.
• Максимална тежина на врата: 30 kg.
• Длабочина на врата/ширина на врата: од 300 до 900 mm.
• Висина на врата: од 1851 до 2300 mm.
• Дебелина на врата: од 19 до 50 mm.
• Подесување на врата: вертикално, хоризонтално и длабочинско.
• Систем за амортизација за меко отворање и затворање на вратите.
• Системот е универзален, може да се монтира лево или десно.

Максимална тежина на врата

Tежина на врата - TB: Ширина на врата (mm) / TH: Висина на врата

1.

2.

3.

Врати што се затвораат кон 
средината и кон краевите на 
елементот.

Врати рамни со рамката.

Врати што влегуваат 
во ѕид.

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за CONCEPTA 30.

Достапен само по нарачка.
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5
Систем со горно водење за единечни врати - Concepta 30

Горен конектор за една врата

Горен конектор за две врати

Долен конектор за две врати за цокла

Шифра
Висина 

на врата
Длабочина 
на плакар

Материјал

600741 1851 - 2300mm 300 - 900mm алуминиум

Шифра Димензија

600744 55mm

Шифра Димензија

600745 110mm

Шифра Димензија

600746 110mm

! Напомена: 
  - Ширината на вратата не смее да биде поголема од длабочината     
  на плакарот.
  - За врати пошироки од 600mm се препорачува употреба на       
  исправувач за врата со шифра 500092.

Системи со горно водење за единечни врати

 Swiss made

 Swiss made

 Swiss made

 Swiss made

https://shop.novomak.com/
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5
Како да нарачам ?

1.А

1.Б

1. Врати што се затвораат кон средината и кон краевите на елементот

2. Врати рамни со рамката

3. Врати што влегуваат во ѕид

1 ВРАТА

2 ВРАТИ

1 ВРАТА 2 ВРАТИ

1 ВРАТА 2 ВРАТИ

2 ВРАТИ

+

Concepta 30  шифра: 600741 x 1ком.

Concepta 30  шифра: 600741 x 1ком.

Concepta 30  шифра: 600741 x 1ком.

Concepta 30  шифра: 600741 x 2ком.

Concepta 30  шифра: 600741 x 2ком.

Конектор 55  шифра: 600744 x 1 ком.

Concepta 30  шифра: 600741 x 2ком.

Конектор 110  шифра: 600744 x 1ком.

Опција 1 Со цокла

Опција 2 Без ногарки

Concepta 30  шифра: 600741 x 2ком.

Concepta 30  шифра: 600741 x 2ком.

Конектор 110  шифра: 600744 x 1ком.

Конектор 110  шифра: 600744 x 2 ком.

Concepta 30  шифра: 600741 x 2ком.

Конектор 55  шифра: 600744 x 2ком.

Системи со горно водење за единечни врати
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Системи со долно водење за лизгачки врати5

Concepta 25
Систем со горно водење за двојни врати на преклоп

 Swiss made

https://shop.novomak.com/
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Системи со горно водење за двојни врати на преклоп5
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Системи со горно водење за двојни врати на преклоп 5
Систем со горно водење за двојни врати на преклоп - Concepta 25

• Лизгачки и ротирачки врати на преклоп, изработени од плочест 
материјал кои влегуваат внатре во елементот.

• Можност за монтирање во тесен кабинет или помеѓу ѕидови.
• Овозможува да се скрие просторот или работна површина  

(кујна, перална, канцеларија, гардероба ...)
• Отворениот систем овозможува да имате целосно достапен 

простор, без потреба од шина на подот.
• Максимална тежина на врата преклоп: 25 kg = 50 kg / комплет.
• Ширина на врата: од 300 до 700 mm.
• Висина на врата: од 1851-2600 mm.
• Дебелина на врата: од 19 до 26 mm.
• Подесување на врата: вертикално, хоризонтално и длабочинско.

1.

2.

Модуларни врати.

Врати што влегуваат 
во ѕид.

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за CONCEPTA 25.

Достапен само по нарачка.
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5
Систем со горно водење за двојни врати на преклоп - Concepta 25

Долен профил и додатоци

Магнетно центрирање

Конектор за две врати

Шифра
Висина 

на врата
Ширина на 

плакар
Тип Материјал

600752
1851 - 2600mm max. 1400mm

лева
алуминиум

600753 десна

Шифра L

600757 1300mm

Шифра L

600756 1300mm

Шифра

600758

! Напомена: 
  - Ширината на вратата не смее да биде поголема од   
  длабочината на плакарот.
  - За врати пошироки од 600mm се препорачува употреба на           
  исправувач за врата со шифра 500092.

Системи со горно водење за двојни врати на преклоп

 Swiss made

 Swiss made

 Swiss made

 Swiss made

https://shop.novomak.com/
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5
Како да нарачам ?

1. Модуларни врати

2. Врати што влегуваат во ѕид

4 ВРАТИ

2 ВРАТИ

Лева

Лева

Лева

Десна

Лева

Десна

Десна

Десна

Concepta 25  шифра: 600752 x 1ком.

Concepta 25  шифра:600752 x 1ком.

Concepta 25  шифра: 600752 x 1ком.

Concepta 25  шифра: 600753 x 1ком.

Concepta 25  шифра: 600752 x 1ком.

Concepta 25  шифра: 600753 x 1ком.

Concepta 25  шифра:600753 x 1ком.

Concepta 25  шифра: 600753 x 1ком.

4 ВРАТИ

2 ВРАТИ

шифра: 600758 x 1ком.

Со цокла

шифра: 600758 x 1ком.

Без ногарки

Опција 1

шифра: 600757 x 1ком.

шифра: 600758 x 1ком.

Со цокла

Опција 2 Без ногарки

Опција 1

шифра: 600757 x 2ком.

шифра: 600758 x 1ком.

Со цокла

Опција 2 Без ногарки

+

+

+

+

Системи со горно водење за двојни врати на преклоп
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Механизми за внатрешни преградни врати5
Barnio
Механизам за внатрешна преградна дрвена врата 

Simple

Square Big

https://shop.novomak.com/
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Механизми за внатрешни преградни врати 5

Шифра * Опис Тип Дебелина на материјал Должина на шина
Носивост на 

механизамот

500414

сет оков за лизгачка 
врата со меко затворање

simple

30 - 40mm

2000mm

80kg

500415 3000mm

500416
big

2000mm

500417 3000mm

500418
square

2000mm

500419 3000mm

Механизам за внатрешна преградна дрвена врата Barnio

Simple SquareBig
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5 Механизми за внатрешни преградни врати

Шифра * Max ширина на врата Дебелина на материјал Должина на шина Носивост на механизамот

500396 900mm max. 45mm 2000mm 100kg

LOFT системот за лизгачки врати  нуди решение за сите 
тесни, но и модерни простории.

Со целосната можност за персонализација овој систем 
совршено се вклопува во индустрискиот и скандинавскиот 
стил на уредување. Со употреба на уни декор за врата ќе се 
вклопи и во модерен, минималистички уреден простор

Шина
Дистанцер

Стопер

Тркало

Водилка

Механизам за внатрешна преградна дрвена врата Loft - GTV

https://shop.novomak.com/
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5Механизми за внатрешни преградни врати

Шифра * Тип на монтажа Max ширина на врата Дебелина на материјал Должина на шина
Носивост на 

механизамот

501124
странична

 монтажа на ѕид
1500mm 16 - 28mm 3000mm 50kg

501125
горна 

монтажа на плафон

 Механизам за внатрешна преградна дрвена врата Quantum - GTV

• Минимален простор помеѓу вратата и подот 8mm.
• Лесна монтажа.

горна монтажа странична монтажа 
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5
Механизам за внатрешна преградна дрвена врата Magic2 - Terno Scorrevoli

• Иновативен невидлив лизгачки систем за дрвени врати.
• Пневматско меко затворање со скриен амортизер.
• Минимален простор помеѓу вратата и подот 10mm.
• Минималистички дизајн и елегантен изглед.

Шифра Ширина на врата Дебелина на материјал Должина на шина Носивост на механизамот

500408 680 - 1800mm min. 35mm 1800mm 80kg

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за механизамот 
Magic2.

горен дел од врата долен дел од врата

Невидлив механизам

патентиран
продукт

Механизми за внатрешни преградни врати

Достапен само по нарачка.

https://shop.novomak.com/
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5
Механизам за внатрешна преградна стаклена врата Magic2 Frame - Terno Scorrevoli

• Иновативен невидлив лизгачки систем за стаклени врати.
• Пневматско меко затворање со скриен амортизер.
• Минимален простор помеѓу вратата и подот 10mm.
• Минималистички дизајн и елегантен изглед.

• Сетот се состои од :
    - сет оков за внатрешна преградна стаклена врата.
    - алуминиумска рамка за поставување на стакло.

Шифра Боја Ширина на врата Дебелина на материјал Должина на шина
Носивост на 

механизамот

500409 црна 680 - 1800mm min. 5mm 1800mm 80kg

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за механизамот 
Magic2.

горен дел од врата долен дел од врата

Достапен само по нарачка.

Невидлив механизам

патентиран
продукт

Механизми за внатрешни преградни врати
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5
Механизам за внатрешна преградна дрвена врата Drag - Terno Scorrevoli

Шифра Опис Max ширина на врата Дебелина на материјал Должина на шина
Носивост на 

механизамот

501128
сет оков за 3 преградни 

врати
1500mm 16 - 28mm 3000mm 50kg

• Минимален простор помеѓу вратата и подот 8mm.
• Лесна монтажа.

горна монтажа 

Механизми за внатрешни преградни врати

Достапен само по нарачка.

https://shop.novomak.com/
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5
Механизам за внатрешна преградна дрвена врата Synchro - Terno Scorrevoli

Шифра Опис Max ширина на врата Дебелина на материјал Должина на шина
Носивост на 

механизамот

501129
сет оков за 2 врати со 

меко затворање
min.600mm min. 30mm 3000mm 80kg

• Минимален простор помеѓу вратата и подот 10mm.
• Истовремено отворање лево и десно на двете лизгачки врати.
• Лесна монтажа.

→

Механизми за внатрешни преградни врати

Достапен само по нарачка.
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5
Механизам за внатрешна преградна дрвена врата Diva - Terno Scorrevoli

Шифра Опис Дебелина на материјал Должина на шина Носивост на механизамот

500148 сет оков за 
преградна врата

min. 25mm

/
40kg

500149 80kg

501118 шина за лизгачка врата со 
18mm одбивање од ѕидот

3000mm
/

501119 6000mm

• Иновативен лизгачки систем за дрвени врати со максимална носивост до 80kg.
• Пневматско меко затворање со скриен амортизер.
• Минимална широчина на врата со амортизер е 600mm.
• Минимален простор помеѓу вратата и подот 10mm
• Минималистички дизајн и елегантен изглед.
• Лесна монтажа.

Механизми за внатрешни преградни врати

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk

Достапен само по нарачка.
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5
Механизам за внатрешна преградна стаклена врата Diva - Terno Scorrevoli

Шифра Опис Дебелина на материјал Должина на шина Носивост на механизамот

500140 сет оков за 
преградна врата

од 8 до 12mm 

/
40kg

500141 80kg

500142
шина за преградна врата

2000mm
/

500143 3000mm

• Иновативен лизгачки систем за стаклени врати со максимална носивост до 80kg.
• Минимален простор помеѓу плафонот и горниот дел на вратата треба да биде 

20mm.

Механизми за внатрешни преградни врати

Достапен само по нарачка.
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5.1



Гардеробна галантерија
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Организација за гардеробери5
PECASA

Едноставно, јасно и прилагодливо решение за секој простор благодарение на системот на PECASA. 
Идеален систем за да го организирате просторот во кој што живеете, без разлика дали тоа е дневна 
соба, домашна канцеларија или гардероба.

Систем за паметно креирање на Вашиот простор.

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

 Swiss made

https://shop.novomak.com/
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Организација за гардеробери 5

Флексибилен Дизајн

Pecasa елементи
Дополнителни елементи од 

плочест материјал
 

Како работи системот PECASA.

PECASA се состои од неколку едноставни компоненти кои може да се комбинираат на  разновидни 
начини.  PEKA обезбедува ѕиден профил со канал за вметнување на кабел, држачи за полици, држачи 
за елементи и универзални држачи ( наменети за TV, огледала и сл. ). Компонентите ги поставувате во 
зависност од вашите  потреби. Можете да додадете осветлување или TV во просторот благодарение 
на каналот за кабел што се наоѓа во ѕидниот профил.

Модуларните компоненти можат да 
бидат преместени на било која позиција 
и во било кое време, со едноставна 
употреба на инбус. Без разлика дали 
тоа се полици, елементи или други 
додатоци. Слободно можете да изберете 
симетричен или асиметричен поглед, 
дали ке ги поставите компонентите 
на најгорната точка или на одредена 
висина - ИЗБОРОТ Е ВАШ !!!



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk76

Организација за гардеробери5

Профил за на ѕид со покривна маска - Peka

Шифра L Боја

600588
2200mm

сива

600589 црна

PECASA

шиф. 600570

шиф. 600568

шиф. 600588

шиф. 600566

шиф. 600546

• Сетот се состои од профил за на ѕид и 
соодветна покривна маска.

• Профилот може да се крати по димензии 
според вашите потреби.

 Swiss made

 Swiss made

https://shop.novomak.com/
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Организација за гардеробери 5

• Носивост: 
- за елемент со max. длабочина од 
400mm max носивост е 120kg. 
- за полица со max. длабочина од 
570mm max. носивост е 75kg.

Држач за стаклени полици - Peka

Шифра
Димензија               
W x D x H

Боја Max. носивост

600564
70 x 204 x 89mm

црна
30kg

600565 бела

Држач за конзолни елементи - Peka

Држач за полици од плочести материјали - Peka

Држач за полици од масивно дрво - Peka

Шифра
Димензија               
W x D x H

Боја

600570 434 x 28 x 190 mm црна

Шифра
Димензија               
W x D x H

Боја Max. носивост

600566
70 x 204 x 85mm

црна
80kg

600567 бела

Шифра
Димензија               
W x D x H

Боја Max. носивост

600568
210 x 204 x 103mm

црна
80kg

600569 бела

 Swiss made

 Swiss made

 Swiss made

 Swiss made

Опционални елементи за организација по избор за системот PECASA
*сите опционални елементи се прикачуваат на профилот за на ѕид
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Организација за гардеробери5

Држач за полица со оклагија - Peka

Шифра
Димензија               
W x D x H

Боја

600571
550 x 308 x 114mm

црна

600572 бела

600573
850 x 308 x 114mm

црна

600574 бела

PECASA

шиф. 600587

шиф. 600575

шиф. 600571

шиф. 600579

шиф. 600583

 Swiss made

 Swiss made

https://shop.novomak.com/
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Организација за гардеробери 5
Закачалка - Peka

Шифра
Димензија               
W x D x H

Боја Тип

600575
144 x 39 x 64 mm

црна
2 реда

600576 бела

600577
216 x 39 x 64 mm

црна
3 реда

600578 бела

Шифра
Димензија               
W x D x H

Боја Тип

600579
500 x 300 x 52 mm

црна 12 
држачи600580 бела

600581
850 x 300 x 52 mm

црна 18 
држачи600582 бела

Универзален држач - Peka

Држач за панталони - Peka

Држач за чевли - Peka

Шифра
Димензија               
W x D x H

Боја

600587 220 x 25 x 226 mm црна

Шифра
Димензија 

W x D
Боја

600583
 550 x 318 mm

црна

600584 бела

600585
 850 x 318 mm

црна

600586 бела

• Универзален држач за монтирање на TV, огледала, 
слики и др. кој се монтира на ѕидниот профил на 
Pecasa системот.

• Сетот се состои од држач за панталони и закачалки.

 Swiss made

 Swiss made

 Swiss made

 Swiss made

Опционални елементи за организација по избор за системот PECASA
*сите опционални елементи се прикачуваат на профилот за на ѕид
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Организација за гардеробери5
Make me - систем за организација на гардеробери

Алуминиумски ѕиден систем дизајниран за модерен ентериер. Ефикасно решение за повеќе 
простор, со едноставна и лесна монтажа.

Профил за на ѕид

Шифра Димензија Боја

500443
2250 x 275mm

алуминиум

500444 црна мат

шиф. 500449шиф. 500443

шиф. 500453

шиф. 500447шиф. 500445

https://shop.novomak.com/
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Организација за гардеробери 5
Држачи за елемент

Држачи за полици

Аголни држачи за полици

Оклагија

Шифра Димензија Боја

500445
40/50 x 200mm

алуминиум

500446 црна мат

Шифра Димензија Боја

500447
40 x 200mm

алуминиум

500448 црна мат

Шифра Димензија Боја

500449
45 x 200mm

алуминиум

500450 црна мат

Шифра L Боја

500451 600mm

алуминиум500453 800mm

500455 900mm

500452 600mm

црна мат500454 800mm

500456 900mm

Опционални елементи за организација по избор за системот MAKE ME
*сите опционални елементи се прикачуваат на профилот за на ѕид

• Сетот се состои од 2 горни и 2 долни држачи.

• Сетот се состои од лев и десен држач.

• Сетот се состои од лев и десен држач.

• Сетот се состои од оклагија и држач за оклагија.
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Организација за гардеробери5
Vertiko - систем за организација на гардеробери
систем што носи флексибилност и динамичност на секое опкружување.

a

a a

aa

A

B E

CD

A - Единечна полица

Предлог комбинации и форми

C - Елемент

E - Оклагија

B - Двојна полица

D - Елемент со полица

Линеарна форма L форма U форма

Главната карактеристика на овој систем е 
неговата прилагодливост.
Благодарение на колекција на додатоци и 
лесната монтажа, на дизајнерите им се дава 
екстремна слобода во организирањето на 
просторот. 

https://shop.novomak.com/
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Организација за гардеробери 5

HEX 3

500 m
m

~~

a.

b.

a.

b.

HEX 3

500 m
m

~~

a.

b.

a.

b.

HEX 3

500 m
m

~~

a.

b.

a.

b.

HEX 3

500 m
m

~~

a.

b.

a.

b.

HEX 3

500 m
m

~~

a.

b.

a.

b.

HEX 3

500 m
m

~~

a.

b.

a.

b.

Вертикален профил

Шифра * Опис L Материјал

500425 вертикален профил 2650mm алуминиум

500426 пластичен држач

/

пластика

500427
држач за вертикален 

профил
метал

500428
аголен држач за 

вертикален профил

Поставување на метални држачи Поставување на пластични држачи на плочест материјал

Прицврстување на вториот вертикален профил на плочест 
материјал.

шрафење на држачите отстранување на 
пластичниот шаблон.

Прицврстување на првиот вертикалниот профил

Аголен држач 

1

2

4

3

Начин за монтажа

500426500425

500426

500426

500427

500427
500428

500428
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Организација за гардеробери5

Држач за елемент

Држач за полици

Шифра * Тип Боја L Материјал
Дебелина на 

материјал

500429

страничен

сива 300mm

метал

18mm

500430

темно 
кафена

400mm
25 - 36mm

500431 500mm

500432 поден лев 

500mm max.25mm500433 поден десен

500434 поден централен

Шифра * Боја L Материјал

500437 сива 450mm
метал

500438
темно 

кафена
500mm

• Држачот се поставува на вертикалниот профил 
и служи за прицврстување на полици.

• Држачот се поставува на вертикалниот профил 
и служи за прицврстување на елементи.

Оклагија

Шифра * Опис L Боја Материјал

500441
оклагија 900mm

сива

метал
500442 темно кафена

500439 држач за 
оклагија

/
сива

500440 темно кафена

Опционални елементи за организација по избор за системот VERTIKO

https://shop.novomak.com/
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Организација за гардеробери 5

a.

a.

1. slide in 

2. pull down

Начин на монтажа на држачите за полици и елементи

1.Притиснете кон 
   профилот

2. Притиснете 
    надолу.

Алуминиумски профил со жлебање за во бутик

500477 500488

Шифра L Боја

500477
3000mm

алуминиум

500488 црна мат



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk86

Организација за гардеробери5

• За комплетирање на рамката за гардеробер потребно е да се постави соодветен организатор.

• Дистанцерот се употребува во случај кога 
внатрешната димензијата на гардероберот е 
поголема од рамката за организатор. 

Рамка за организатор во гардеробер - Emuca

Шифра
Внатрешна ширина 

на елементот
Внатрешна ширина 

на рамката
Должина 

на рамката
Боја Материјал

600175 564-614mm 484 - 534mm

477mm кафена метал/пластика

600221 614-664mm 534 - 584mm

600207 664-714mm 584 - 634mm

600747 714-764mm 634-684mm

600748 764-814mm 684-734mm

600248 814-864mm 734 - 784mm 

600219 864-914mm 784 - 834mm

600241 914-964mm 834 - 884mm

600240 964-1014mm 884 - 934mm

Шифра Боја Материјал

600222 кафена пластика

Додаток за рамка за организатор

Дистанцер за рамка за гардеробер - Emuca

https://shop.novomak.com/
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Организација за гардеробери 5
Организатор за панталони во гардеробер - Emuca

Шифра Опис Димензија Боја Материјал

600178
организатор за 

панталони
459mm

кафена
метал/пластика

600213 закачалка за облека 69 x 17mm пластика

600178 600213

• За комплетирање на организаторот потребна е рамка за 
гардеробер со соодветна димензија.

• Организаторот 600178 е составен од 7 поединечни парчиња кои 
што овозможуваат лесно подесување на потребната широчина.

Организатор за накит и аксесоари во гардеробер - Emuca

Шифра Димензија Боја Материјал

600210 483 x 456mm кафена дрво

• За комплетирање на организаторот потребна е 
рамка за гардеробер со соодветна димензија.



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk88

Организација за гардеробери5
Организатор за облека во гардеробер - Emuca

Организатор за облека во гардеробер - Emuca

Шифра Димензија Боја Материјал

600177 475 x 458mm кафена метал

Шифра Димензија Боја Материјал

600214 475 x 452mm кафена метал

• За комплетирање на организаторот потребна е 
рамка за гардеробер со соодветна димензија.

• За комплетирање на организаторот потребна е 
рамка за гардеробер со соодветна димензија.

Организатор за облека во гардеробер - Emuca

Шифра Димензија Боја Материјал

600212 457 x 355mm кафена метал

• За комплетирање на организаторот потребна е 
рамка за гардеробер со соодветна димензија.

https://shop.novomak.com/
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Организација за гардеробери 5
Организатор за накит и аксесоари во гардеробер - Emuca

Шифра Димензија Боја Материјал

600209 455 x 99mm кафена метал/пластика

• За комплетирање на организаторот потребна е 
рамка за гардеробер со соодветна димензија.

Организатор за чевли во гардеробер - Emuca

Шифра Димензија Боја Материјал

600176 475 x 454mm кафена метал

• За комплетирање на организаторот потребна е 
рамка за гардеробер со соодветна димензија.

Организатор за чевли во гардеробер - Emuca

Шифра Димензија Боја Материјал

600220 564 x 477mm кафена метал

• Комплетот се состои од организатор за чевли и рамка за 
организатор во гардеробер која е со целосно извлекување и 
меко затворање.

• Рамката одговара за елементи со внатрешна ширина од  
564-594mm.

• Рамката е изработена од алуминиум обоен во боја на мока.
• Минималната потребна длабочина на елементот е 480mm.



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk90

Организација за гардеробери5
Организатор за чевли во гардеробер - Emuca

Ротирачки организатор за чевли во гардеробер - Strong

Шифра Тип Димензија Боја Материјал

600785 лев
460 x 750mm кафена метал

600786 десен

Шифра * H W L
Број на 
полици

Боја Материјал

600787 1155-1255mm

718mm 360mm

6

антрацит метал600788 1425-1525mm 8

600789 1695-1795mm 10

Ротира за 3600.

https://shop.novomak.com/
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Организација за гардеробери 5
Организатор за чевли во гардеробер - Hailo

Шифра Димензија Боја Материјал Носивост

601034 568 x 510mm бела метал 40kg

 made in
Germany



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk92

Организација за гардеробери5
Механизам за чевли во гардеробер - GTV

Механизам за чевли во гардеробер - GTV

Механизам за чевли во гардеробер - GTV

Шифра *
Внатрешна ширина 

на елементот
Длабочина 
на елемент

Боја Материјал

600391 560 - 618mm

min. 500mm бела метал
600392 660 - 718mm

600393 760 - 818mm

600394 860 - 918mm

Шифра *
Внатрешна ширина 

на елементот
Длабочина 
на елемент

Боја Материјал

600395 560 - 618mm

min. 500mm антрацит метал
600396 660 - 718mm

600397 760 - 818mm

600398 860 - 918mm

Шифра *
Внатрешна ширина 

на елементот
Длабочина 
на елемент

Боја Материјал

600399 560 - 618mm

min. 500mm бела метал
600400 660 - 718mm

600401 760 - 818mm

600402 860 - 918mm

https://shop.novomak.com/
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Организација за гардеробери 5
Механизам за чевли во гардеробер - GTV

Механизам за накит и аксесоари во гардеробер - GTV

Механизам за накит и аксесоари во гардеробер - GTV

Шифра *
Внатрешна ширина 

на елементот
Длабочина 
на елемент

Боја Материјал

600403 560 - 618mm

min. 500mm антрацит метал
600404 660 - 718mm

600405 760 - 818mm

600406 860 - 918mm

Шифра *
Внатрешна ширина 

на елементот
Длабочина 
на елемент

Боја Материјал

600407 560 - 618mm

min. 500mm бела метал/пластика
600408 660 - 718mm

600409 760 - 818mm

600410 860 - 918mm

Шифра *
Внатрешна ширина 

на елементот
Длабочина 
на елемент

Боја Материјал

600411 560 - 618mm

min. 500mm антрацит метал/пластика
600412 660 - 718mm

600413 760 - 818mm

600414 860 - 918mm



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk94

Организација за гардеробери5

• Сетот се состои од: 
   - 1 метална полица,
   - 1 лев и 1 десен држач  
      за поставување во елемент, 
   - 1 држач за на ѕид,
   - 9 закачалки.

• Сетот се состои од: 
   - метален држач кој се 
прицврстува на полица, 
   - соодветен број на закачалки.

Организатор за панталони во гардеробер LINA Standard-Peka

Организатор за панталони во гардеробер LINA Basic-Peka

Шифра
Длабочина на 

елемент
Широчина на 

држачот 
Број на 

закачалки
Носивост Боја

600614

min. 530mm

500mm 9

15kg

бела

600615 антрацит

600616
800mm 15

бела

600617 антрацит

Шифра
Длабочина на 

елемент
Широчина на 

држачот 
Број на 

закачалки
Носивост Боја

600612
min. 530mm 440mm 9 15kg

бела

600613 антрацит

Организатор на извлекување за панталони - Emuca

Шифра Тип Димензија L x H x W Боја Материјал

600820 лев
498 x 124 x 350mm кафена метал/пластика

600821 десен

600612

600614

600613

600615

https://shop.novomak.com/
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Организација за гардеробери 5

Механизам за панталони во гардеробер - GTV

Механизам за панталони во гардеробер - GTV

Шифра *
Внатрешна ширина 

на елементот
Длабочина 
на елемент

Боја Материјал

600415 560 - 618mm

min. 500mm бела метал
600416 660 - 718mm

600417 760 - 818mm

600418 860 - 918mm

Шифра *
Внатрешна ширина 

на елементот
Длабочина 
на елемент

Боја Материјал

600419 560 - 618mm

min. 500mm антрацит метал
600420 660 - 718mm

600421 760 - 818mm

600422 860 - 918mm

Организатор на извлекување за панталони - Strong

Шифра * Димензија L x H x W Боја Материјал

600791 425 x 145 x 350mm антрацит метал/пластика



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk96

Организација за гардеробери5
Механизам за облека во гардеробер - GTV

Шифра *
Внатрешна ширина 

на елементот
Длабочина 
на елемент

Боја Материјал

600367 560 - 618mm

min. 500mm бела метал
600368 660 - 718mm

600369 760 - 818mm

600370 860 - 918mm

Шифра *
Внатрешна ширина 

на елементот
Длабочина 
на елемент

Боја Материјал

600371 560 - 618mm

min. 500mm антрацит метал
600372 660 - 718mm

600373 760 - 818mm

600374 860 - 918mm

Шифра *
Внатрешна ширина 

на елементот
Длабочина 
на елемент

Боја Материјал

600375 560 - 618mm

min. 500mm бела метал
600376 660 - 718mm

600377 760 - 818mm

600378 860 - 918mm

Механизам за облека во гардеробер - GTV

Механизам за облека во гардеробер - GTV

https://shop.novomak.com/
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Организација за гардеробери 5
Механизам за облека во гардеробер - GTV

Механизам за облека во гардеробер - GTV

Механизам за облека во гардеробер - GTV

Шифра *
Внатрешна ширина 

на елементот
Длабочина 
на елемент

Боја Материјал

600379 560 - 618mm

min. 500mm антрацит метал
600380 660 - 718mm

600381 760 - 818mm

600382 860 - 918mm

Шифра *
Внатрешна ширина 

на елементот
Длабочина 
на елемент

Боја Материјал

600383 560 - 618mm

min. 500mm бела ратан
600384 660 - 718mm

600385 760 - 818mm

600386 860 - 918mm

Шифра *
Внатрешна ширина 

на елементот
Длабочина 
на елемент

Боја Материјал

600387 560 - 618mm

min. 500mm антрацит ратан
600388 660 - 718mm

600389 760 - 818mm

600390 860 - 918mm



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk98

Организација за гардеробери5
Организатор за гардеробер - Strong

Шифра *
Надворешна ширина 

на  елемент
Ширина на 

организатор
Висина на 

организатор
Боја Материјал

600300 400mm 336mm

85mm

бела метал

600301 500mm 436mm

600302 600mm 536mm

600303 400mm 336mm

175mm

600304 500mm 436mm

600305 600mm 536mm

600306 800mm 736mm

600307 1000mm 936mm

• За комплетирање на организаторот потребна е водилка за организатор.

Организатор за гардеробер - Strong

Шифра *
Надворешна ширина 

на  елемент
Ширина на 

организатор
Висина на 

организатор
Боја Материјал

600290 400mm 336mm

160mm

бела

метал

600291 500mm 436mm

600292 600mm 536mm

600293 800mm 736mm

600294 1000mm 936mm

600295 400mm 336mm

антрацит

600296 500mm 436mm

600297 600mm 536mm

600298 800mm 736mm

600299 1000mm 936mm

• За комплетирање на организаторот потребна е водилка за организатор.
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Организација за гардеробери 5
Водилка за организатор за гардеробер - Strong

Шифра *
За елемент со 

дебелина
L W H Боја Материјал

600308
16mm

338mm 40mm 45mm

бела

метал
600309 антрацит

600310
18mm

бела

600311 антрацит



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk100

Организација за гардеробери5
Корпа за облека - Strong

Шифра *
Широчина 
за елемент

Капацитет Длабочина Материјал Боја

600798 min. 500mm 40L 222mm
пластика бела

600799 min. 450mm 50L 307mm

• Потребен е механизам за 
отварање надолу на вратата кој 
можете да го погледнете тука.

438222

504

400307

504

600798 600799

Корпа за облека - Strong

Шифра * Широчина за елемент Материјал Боја

600173          min. 290mm

метал бела600172          min. 330mm

600171          min. 480mm

• Потребен е механизам за отварање надолу на 
вратата кој можете да го погледнете тука.

За елемент 290mm За елемент 330mm За елемент 480mm

https://shop.novomak.com/
https://shop.novomak.com/category/545/mehanizam-za-bife
https://shop.novomak.com/category/545/mehanizam-za-bife
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Организација за гардеробери 5

Закачалка на извлекување за вратоврски - Emuca

Закачалка на извлекување - Strong

Шифра Димензија Боја Материјал

600206 445 x 170mm кафена метал/пластика

Шифра Димензија Боја Материјал

600790 425 x 137mm антрацит метал/пластика

Закачалка на извлекување - Emuca

Шифра Димензија Боја Материјал

600179 445 x 160mm кафена метал/пластика



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk102

Организација за гардеробери5
Сеф на извлекување - Strong

Шифра *
Димензија

H x W x L
Боја Материјал

600792 150 x 480 x 400mm црна метал

• Сеф на извлекување кој се поставува во внатрешноста на   
  елементот.
• Автоматско отворање со помош на отпечаток од прст и 
  креирање на код.
• Можност за отклучување со клуч од долната страна на сефот.

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

https://shop.novomak.com/
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Организација за гардеробери 5
Огледало на извлекување за во гардеробер - Emuca

Шифра Димензија Боја Материјал

600793 1000 x 350mm кафена метал/пластика

• Со огледалото се вклучени лизгачи за извлекување на 
одледалото и осигурувач за негова демонтажа.

• Ротација до 90º за удобно поставување.
• Лесно и брзо се монтира, со зашрафување на лизгачите на 

страницата од елементот.



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk104

Организација за гардеробери5
Примена на гардеробна галантерија 

https://shop.novomak.com/
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Организација за гардеробери 5



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk106

Организација за гардеробери5

Лифтер оклагија

Шифра * W Боја Носивост Материјал

600216 450 - 600mm

кафена

12kg

метал/пластика

600211 600 - 830mm

600218 830 - 1150mm

600282 450 - 600mm

алуминиум
600011          600 - 830mm

600429 600 - 850mm

600012          830 - 1150mm

600120          545 - 700mm

бела

8kg

600166          645 - 910mm

600165          875 - 1200mm

600364 545 - 700mm

антрацит600365 645 - 910mm

600366 875 - 1200mm

Лифтер оклагија - Vibo 

Шифра W Боја Носивост Материјал

600312 500 - 750mm
антрацит 12kg метал/пластика

600313 750 - 1250mm

кафена алуминиум бела антрацит

 made in 
Italy

https://shop.novomak.com/
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Организација за гардеробери 5

Шифра * Опис L A x B Дебелина Боја Материјал

600624
оклагија 3000mm 33x12mm 1.1mm

бела

челик

10
600625 антрацит

600626
држач / 41x20mm /

бела
500

600627 антрацит

Оклагија правоаголна - GTV

600626
600627

600625

600624

Лифтер оклагија - GTV 

Шифра W Боја Носивост Материјал

600851 545 - 700mm

бела 8kg челик600852 645 - 910mm

600853 975 - 1200mm



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk108

Организација за гардеробери5

Шифра * Опис L Ф Дебелина Боја Материјал

600204
оклагија 

круг
2350mm

28mm

0.9mm

кафена челик

10

600205 држач за 
оклагија

/ /
200

600796 50

Оклагија круг - Emuca

600204 600205 600796
• Држачот се поставува на 

горната полица.
• Држачот се поставува 

на страницата од 
елементот.

Оклагија правоаголна Vertiko

Шифра * Опис L Боја Материјал

500441
оклагија 900mm

сива

метал
500442 темно кафена

500439 држач за 
оклагија

/
сива

500440 темно кафена

https://shop.novomak.com/
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Организација за гардеробери 5

Шифра * Опис L Ф Дебелина Боја Материјал

600014          оклагија 3000mm
25mm

0.6mm
хром челик

10

600017 држач / / 1000

Шифра * Опис L W H Дебелина Боја Материјал

600015          оклагија 3000mm 15mm 30mm 0.6mm

хром челик

10

600016          држач
/ / / /

1000

600018          
среден 
држач

50

Оклагија круг

Оклагија овална  

600014

600015

600017

600016 600018

Закачалка на извлекување

Шифра * L Материјал

600019          300mm

метал/пластика 80 20

600020          350mm

600021          400mm 

600125          450mm

600126          500mm



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk110

Организација за помошни простории5
Систем за организирање на плакари во помошните простории

Со скенирање на QR кодот 
можете да ги погледнете 
видеата за корпите за облека.

Ка жете збогум на хаосот

 made in
Germany

https://shop.novomak.com/
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Организација за помошни простории 5
Модули за вградени плакари

Можност за комбинирање на 6 модули според Вашите потреби без 
употреба на алат.
Метална закачалка за облека соодветна за дебелина на корпус 16mm.

Иновативен метален панел кој е претходно избушен. Се монтира на 
страниците на плакарот при што се додаваат сите модули без употреба на 
алат. Погоден за елементи со широчина од 60cm, високи плакари со врати 
со шарки за сите стандардни дебелини на страниците.

Жица за сушење на облека која може да се монтира на ѕид или на 
надворешната страна на елементот. Потребна широчина за монтажа 60cm. 
Оваа жица на преклоп е со епоксиден финиш кој е антикорозивен. 

Даска за пеглање на 
облека која се извлекува 
и се преклопува.
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Организација за помошни простории5

Корпа за облека - Hailo

Корпа за облека - Hailo

Корпа за облека - Hailo

Корпа за облека - Hailo

Шифра За елемент Капацитет Боја Материјал

600764 450mm 2 x 33L бела/сина метал/пластика

Шифра За елемент Капацитет Боја Материјал

600765 500mm 2 x 33L бела/сина метал/пластика

Шифра За елемент Капацитет Боја Материјал

600323 600mm 2 x 33L бела/сина метал/пластика

Шифра За елемент Капацитет Боја Материјал

600766 600mm
2 x 33L, 1 x 12L, 

1 x 2.5L
бела/сина метал/пластика

• Во сетот се вклучени лизгачи 
со целосно извлекување и 
меко затворање.

• Во сетот се вклучени лизгачи 
со целосно извлекување и 
меко затворање.

• Во сетот се вклучени лизгачи 
со целосно извлекување и 
меко затворање.

• Во сетот се вклучени лизгачи 
со целосно извлекување и 
меко затворање.
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Организација за помошни простории 5

Метална полица фиксна - Hailo

Метална полица на извлекување - Hailo

Корпа за облека со метална полица на извлекување - Hailo

Метален страничен панел - Hailo

Шифра
За ширина 
на елемент

Ширина Висина Боја Материјал

600610
600mm 323mm

680mm
бела метал

600611 1120mm

Шифра
За ширина 
на елемент

Длабочина Висина Боја Материјал

600608 600mm 466mm 93mm бела метал

Шифра
За ширина 
на елемент

Длабочина Висина Боја Материјал

600607 600mm 468mm 176mm бела метал

Шифра
За ширина 
на елемент

Длабочина Висина Боја Материјал

600606 600mm 472mm 360mm сина пластика

• Површински заштитен 
слој против корозија.

• Сетот се состои од две 
парчиња.

• Површински заштитен слој 
против корозија.

• Површински заштитен слој против корозија.
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Механизам со даска за пеглање за во гардеробер - Hailo

Метална сталажа за закачалки - Hailo

Корпа за додатоци - Hailo

•  Одговара само за 16mm дебелина на елемент.

• Сетот се состои од 2 корпи.

Шифра
За ширина 
на елемент

Длабочина Висина Боја Материјал

600605 600mm 198mm 241mm сина пластика

Шифра
За ширина 
на елемент

Длабочина Висина Боја Материјал

600363 600mm 466mm 153mm бела/сива метал

Шифра
За ширина 
на елемент

Длабочина Висина Боја Материјал

600609 600mm 323mm 50mm бела метал
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Организација за помошни простории 5
Примери за употреба
Совршено се вклопува во високи елементи со ширина од 60cm без разлика дали вратичката  се 
отвора на лево или десно.

Пример: 72cm висок 
елемент

Опремен со една 
корпа за облека, 
метална полица и 
даска за пеглање.

Пример: 78cm висок 
елемент

Опремен со две корпи 
за облека.

Пример: 140cm висок 
елемент

Опремен со две корпи 
за облека, метална 
полица, корпа за 
додатоци.

Пример: 190cm висок 
елемент

Опремен со две корпи 
за облека, метална 
полица, метална 
сталажа за закачалки.

Пример: 210cm висок 
елемент

Опремен со две 
корпи за облека, 
даска за пеглање, 
метална полица на 
извлекување, метална 
полица, корпа за 
додатоци.
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Забелешки
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Киро Глигоров бр.3 
Скопје, 
Република Македонија

+389 2 2461-664 
+389 2 2461-089
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Вашите идеи во акција

www.novomak.com
shop.novomak.com


