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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

Кујнски механизми и системи

Целосно отворање на 
вагонетка

Делумно отворање на 
вагонетка

Меко затворање на 
воагонетка

https://shop.novomak.com/
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SNELLO
Метална вагонетка за низок елемент

• SNELLO FIORO
метални полици со дрвени страници

• SNELLO LIBELL
целосно метални полици

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

• Лесно отстранување на полиците 
за чистење.

• Меко и тивко движење.
• Гумена подлога против 

пролизгување.
• Соодветно за чување зачини, 

средства за чистење, шишиња.

• Предност во однос на жичани 
вагонетки:

    - Затворени основи на полиците  
      кои спречуваат пропаѓање на  
      мали предмети.
    - Модерен дизајн.
    - Поголемо искористување на 
      просторот. W = Ширина    150/200/300mm

H  = Висина      520mm 
L   = Должина  475mm

Потребни димензии на елемент за монтажа на 
Snello

Вагонетки за ниски елементи6

https://shop.novomak.com/
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Вагонетка за низок елемент SNELLO FIORO - Peka

Шифра За ширина на елемент Носивост Тип Боја

601020 150mm
15kg

десен антрацит601021 200mm

601022 300mm 20kg

Вагонетка за низок елемент SNELLO LIBELL - Peka

Шифра За ширина на елемент Носивост Тип Боја

601023 150mm
15kg

десен

антрацит601024 200mm

601025 300mm 20kg

601026 150mm
15kg

бела601027 200mm

601028 300mm 20kg

W = Ширина ; H  = Висина ; L   = Должина

Шифра
Димензија

W x H x L
Боја

600455
85 x 90 x 26/3mm

бела

600456 антрацит

• Сетот се состои од : 
- 2 метални полици со страници 
  од дабово дрво.
- Лизгач со меко затворање.
- Гумена подлога против 
  пролизгување за сите полици.

• Сетот се состои од : 
- 2 метални полици.
- Лизгач со меко затворање.
- Гумена подлога против 
  пролизгување за сите полици.

Организатор со магнет - Peka

• Сетот се состои од 4 парчиња.

Додаток за Snello

Шифра

600769

Механизам Push to open за Snello

! Напомена : При поставување на 
Push to open уредот потребно е да 
се деактивира мекото затворање. 

Шифра

600769

Механизам Push to open за Snello

! Напомена : При поставување на 
Push to open уредот потребно е да 
се деактивира мекото затворање. 

Вагонетки за ниски елементи 6

 Swiss made

 Swiss made

 Swiss made
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Шифра
За ширина 
на елемент

За висина 
на елемент

Тип Боја

600316 150mm min. 481 десна

антрацит601037 300mm
640 -728mm

подна 
монтажа601038 400mm

Вагонетка за низок елемент - Kessebohmer

20

7
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72
8

W

57
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Шифра
За ширина на 

елемент
Тип Боја

600007
150mm

десна

хром сјај

600095 лева

600008
200mm

десна

600100 лева

600009 300mm
странична 
монтажа

Вагонетка за низок елемент - Vibo 

• Лесна монтажа со ClickFixx конектор.
• 3D подесување на фронтот.

Вагонетки за ниски елементи6

600316 601037/601038

https://shop.novomak.com/
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Вагонетки за ниски елементи 6

Шифра
За ширина на 

елемент
Тип Боја

601046
150mm

лева

антрацит

601048 десна

601050
200mm

лева

601052 десна

601054
300mm

лева

601056 десна

601040
150mm

лева

хром сјај

601039 десна

601042
200mm

лева

601041 десна

601044
300mm

лева

601043 десна

Вагонетка за низок елемент со Blum Tandem лизгач
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Шифра
За ширина на 

елемент
Тип Боја

600451 150mm
лева/десна хром сјај

600762 200mm

Шифра
За ширина на 

елемент
Тип Боја

601045
150mm

лева

антрацит

601047 десна

601049
200mm

лева

601051 десна

601053
300mm

лева

601055 десна

600442
150mm

лева

хром сјај

600441 десна

600438
200mm

лева

600437 десна

601036
300mm

лева

601035 десна

Вагонетка за низок елемент со телескопски лизгач

Вагонетка за низок елемент со скриен лизгач

Вагонетки за ниски елементи6

https://shop.novomak.com/
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STANDARD FIORO
шиф.600540

PLENO STANDARD FIORO
шиф.601032

подетални информации на стр.25

подетални информации на стр.29

 Swiss made

 Swiss made

Вагонетки за ниски елементи 6
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MAGIC CORNER COMFORT
Метален механизам за аголен елемент во кујна

• MAGIC CORNER COMFORT FIORO
метални полици со дрвени фронтови

• MAGIC CORNER COMFORT LIBELL
целосно метални полици

• Оптимално користење 
на аголниот простор.

• Идеални за чување на 
прибор за готвење и 
јадење.

• Подесување на висина 
на предните полици.

• Пристап и преглед од 3 
страни.

• Лесни за одржување, 
предните полици 
лесно се монтираат и 
демонтираат.

• Гумена подлога против 
пролизгување.

Потребни димензии на елемент за монтажа на Magic Corner Comfort

H = Висина  545mm;  L = Должина   500mm;  W = Ширина  862 - 971mm

Десен механизамЛев механизам

Механизми за аголни елементи6

https://shop.novomak.com/
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Mеханизам за аголен елемент MAGIC CORNER COMFORT FIORO - Peka

Шифра
За ширина на 

елемент
Носивост на 
механизам

Тип Боја

600550
900mm 36kg

лев
антрацит

600551 десен

• Сетот се состои од:
- 1 рамка.
- 4 clip-on метални полици со фронт од дабово дрво.
- Гумена подлога против пролизгување за сите полици.

• Задните полици може да се извлечат индивидуално.

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за MAGIC CORNER 
COMFORD FIORO.

Mеханизам за аголен елемент MAGIC CORNER COMFORT LIBELL - Peka

Шифра
За ширина на 

елемент
Носивост на 
механизам

Тип Боја

600546

900mm 36kg

лев
бела

600547 десен

600548 лев
антрацит

600549 десен

• Сетот се состои од:
- 1 рамка.
- 4 clip-on метални полици.
- Гумена подлога против пролизгување за сите полици.

• Задните полици може да се извлечат индивидуално.

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за MAGIC CORNER 
COMFORD LIBELL.

Додаток за Magic Corner Comfort

W = Ширина ; H  = Висина ; L   = Должина

Шифра
Димензија

W x H x L
Боја

600455
85 x 90 x 26/3mm

бела

600456 антрацит

Организатор со магнет - Peka

• Сетот се состои од 4 парчиња.

Механизми за аголни елементи 6

 Swiss made

 Swiss made

 Swiss made
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MAGIC CORNER STANDARD
Метален механизам за аголен елемент

• MAGIC CORNER STANDARD FIORO
метални полици со дрвени фронтови

• MAGIC CORNER STANDARD LIBELL
целосно метални полици

• Со едно извлекување на 
фронтот од елементот, 
полиците автоматски се 
лизгаат напред.

• Едноставно решение 
кое ви помага најдобро 
да го искористите 
аголниот простор.

• Целосен пристап до 
секој дел од полиците.

• Сите полици 
можат лесно да 
се демонтираат и 
монтираат за чистење.

• Гумена подлога против 
пролизгување.

H = Висина  540mm;  L = Должина   500mm;  W = Ширина  860 - 971mm

Десен механизамЛев механизам

Потребни димензии на елемент за монтажа на Magic Corner Standard

Механизми за аголни елементи6

https://shop.novomak.com/
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Mеханизам за аголен елемент MAGIC CORNER STANDARD FIORO - Peka

Шифра
За ширина на 

елемент
Носивост на 
механизам

Тип

600556
900mm 32kg

лев

600557 десен

• Сетот се состои од:
- 1 рамка.
- 4 clip-on метални полици со фронт од дабово дрво.
- Гумена подлога против пролизгување за сите полици.

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за MAGIC CORNER  
STANDARD FIORO.

Mеханизам за аголен елемент MAGIC CORNER STANDARD LIBELL - Peka

Шифра
За ширина на 

елемент
Носивост на 
механизам

Тип

600552

900mm 32kg

лев

600553 десен

600554 лев

600555 десен

• Сетот се состои од:
- 1 рамка.
- 4 clip-on метални полици.
- Гумена подлога против пролизгување за сите 
полици.

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за MAGIC CORNER  
STANDARD LIBELL.

Додаток за Magic Corner Standard

W = Ширина ; H  = Висина ; L   = Должина

Шифра
Димензија

W x H x L

600455
85 x 90 x 26/3mm

600456

Организатор со магнет - Peka

• Сетот се состои од 4 парчиња.

Механизми за аголни елементи 6

 Swiss made

 Swiss made

 Swiss made



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk16

Механизми за аголни елементи

Најчест проблем во аголната кујна 
е неискористениот простор на 
аголот. Аголните механизми Ви нудат 
решение со кое што мртвиот агол се 
искористува во целост. Механизмот се 
извлекува нанадвор што овозможува 
лесно и прегледно складирање, како и 
одржување на истиот. Овие механизми 
се достапни во варијанта лев и десен, 
па така ништо не Ве спречува да го 
организирате мртвиот агол.

70% повеќе простор

Smart corner

Fly moon

LeMans arena

Механизми за аголни елементи6

https://shop.novomak.com/
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Механизам за аголен елемент Smart Corner - Vibo

Шифра
За ширина на 

елемент
Тип Боја

600037
900mm

лев
хром сјај

600099 десен

Сетот се состои од :

Механизам за аголен елемент Полици за елемент

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

H = Висина  600mm;  L = Должина   500mm;  W = Ширина  900mm

Десен механизамЛев механизам

Потребни димензии на елемент за монтажа на Smart Corner

Механизми за аголни елементи 6

 made in 
Italy
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Лев механизам Десен механизам

Шифра
За ширина на 

елемент
Тип Боја

601004

900mm

десен
антрацит

601005 лев

601002 десен
хром сјај

601003 лев

Механизам за аголен елемент LeMans Arena - Kessebohmer

Сетот се состои од :

Полица за аголен елемент Регулатор на висина Амортизер за меко затворање

x2x1x2

Со скенирање на QR 
кодот можете да го 
погледнете видеото за Le-
Mans Arena.

Потребни димензии на елемент за монтажа на LeMans Arena

Механизми за аголни елементи6

 made in
Germany

https://shop.novomak.com/
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Шифра
За ширина на 

елемент
Тип Боја

601006
900mm

десен
хром сјај

601007 лев

Сетот се состои од :

Механизам за аголен елемент Fly Moon - Vibo

Регулатор на висинаПолици за елемент

Лев механизам Десен механизам

x2 x1

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

Потребни димензии на елемент за монтажа на Fly Moon

Механизми за аголни елементи 6

 made in 
Italy
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Шифра
За ширина на 

елемент
Тип Боја

600630

900mm

десен
хром сјај

600631 лев

600832 десен
антрацит

600833 лев

Механизам за аголен елемент

Лев механизам Десен механизам

Сетот се состои од :

x2x1 x2

x2x1 x2
x2x1 x2

Амортизер за меко затворање Регулатор на висинаПолици за елемент
x2 x2 x1

Потребни димензии на елемент за монтажа на механизамот

Механизми за аголни елементи6

https://shop.novomak.com/
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PLENO PLUS FIORO
шиф.601029

PLENO PLUS LIBELL 
шиф.601030

подетални информации на стр.31

подетални информации на стр.31

 Swiss made

 Swiss made

Механизми за аголни елементи 6
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EXTENDO FIORO
Метална фиока на извлекување

H = Висина на фиока         121mm;  
L = Должина на елемент  505mm;  
W = Ширина на елемент  450/600/900mm

• Внатрешна фиока на извлекување со дрвен 
фронт.

• Погодни како отворени полици или како 
внатршна полица зад лизгачки врати или врати 
со шарки.

• Заоблени агли на рабовите кои овозможуваат 
лесно чистење.

• Гумена подлога против пролизгување.

Потребни димензии на елемент за монтажа 
на Extendo Fioro

• EXTENDO FIORO
метални полици со дрвени фронтови

Фиока на извлекување6

https://shop.novomak.com/
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Фиокa на извлекување EXTENDO FIORO - Peka

Шифра За ширина на елемент Носивост Боја

600543 450mm

25kg антрацит600544 600mm

600545 900mm

• Сетот се состои од:
 - 1 метална полица со фронт од дабово дрво.
 - 1 пар Blum Tandem лизгачи со целосно отворање  
    со меко затворање.
 - Гумена подлога против пролизгување.

• Погодни за употреба како отворени полици или 
како внатрешна полица зад лизгачки врати или 
врати со шарки.

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

Додаток за Extendo

W = Ширина ; H  = Висина ; L   = Должина

Шифра
Димензија

W x H x L
Боја

600455
85 x 90 x 26/3mm

бела

600456 антрацит

Организатор со магнет - Peka

• Сетот се состои од 4 парчиња.

Фиока на извлекување 6

 Swiss made

 Swiss made
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STANDARD
Метална вагонетка за висок елемент

• STANDARD FIORO
метални полици со дрвени страници

• STANDARD LIBELL
целосно метални полици

• Стандардно извлекување на вагонетката 
со целосен преглед на продуктите.

• Пристап од две страни.

• Меко отворање и затворање
• Прилагодување на висината на полиците 

за максимално искористување.
• Гумена подлога против пролизгување. Десен механизам

W = Ширина    150/300/400/450mm
H  = Висина      2000mm 
L   = Должина  505mm

Потребни димензии на елемент за 
монтажа на Standard

Вагонетки за високи елементи6

https://shop.novomak.com/
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Вагонетка за висок елемент  STANDARD LIBELL - Peka

Шифра За ширина на елемент Носивост Боја

600535 150mm

120kg антрацит
600536 300mm

600537 400mm

600538 450mm

Вагонетка за висок елемент STANDARD FIORO - Peka

Шифра За ширина на елемент Носивост Боја

600539 150mm

120kg антрацит
600540 300mm

600541 400mm

600542 450mm

• Сетот се состои од:
 - Рамка и лизгач со целосно извлекување со  
   меко отворање и затворање.
 - 5 метални полици.
 - Гумена подлога против пролизгување за сите полици.
 - Држачи за фронт.

• Длабочина на внатрешноста: min. 500mm.

• Сетот се состои од:
 - Рамка и лизгач со целосно извлекување со меко 
    отворање и затворање.
 - 5 метални полици со страници од дабово дрво.
 - Гумена подлога против пролизгување за сите полици.
 - Држачи за фронт.

• Длабочина на внатрешноста: min. 500mm.

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

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

Додаток за Standard

W = Ширина ; H  = Висина ; L   = Должина

Шифра
Димензија

W x H x L
Боја

600455
85 x 90 x 26/3mm

бела

600456 антрацит

Организатор со магнет - Peka

• Сетот се состои од 4 парчиња.

Вагонетки за високи елементи 6

 Swiss made

 Swiss made

 Swiss made
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Вагонетка со целосно извлекување со меко затворање - Vibo

Шифра
За ширина на 

елемент
Висина на 
елемент

Боја

600144 150mm

1780 - 2080mm хром сјај

601008 300mm

601009 400mm

601010 450mm

601011 500mm

601012 600mm

Шифра

600141          

Продолжеток за рамка за вагонетка

• При потреба за зголемување на висината на рамката и 
поставување на дополнителна 6-та полица се применува 
продолжеток за рамка со  висина од 160mm.

Сетот се состои од :

Рамка за вагонетка Лизгач за рамка Држач за фронт Полица за вагонетка

x3 x5x1x1

Вагонетки за високи елементи6

 made in 
Italy
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фиоки EXTENDO FIORO
шиф.600544

... на чекор до совршена кујна

вагонетка  STANDARD FIORO
шиф.600540

6
 Swiss made

Вагонетки за високи елементи
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• Погодни за кујна, дневен простор или 
гардеробери.

• Пристап од три страни.
• Синхронизирано лизгање на полици.

• Прилагодување на висината на 
полиците.

• Може да се монтира лево или десно.
• Меко отворање и затворање.
• Гумена подлога против пролизгување.

PLENO STANDARD FIORO
Метална вагонетка за висок елемент

Десен механизам

W = Ширина    450/600mm
H  = Висина      1900mm 
L   = Должина  500mm

Потребни димензии на елемент за 
монтажа на Pleno Standard

• PLENO STANDARD FIORO
метални полици со дрвени фронтови

Вагонетки за високи елементи6
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Вагонетка за висок елемент PLENO STANDARD FIORO - Peka

Шифра За елемент H x W x L Носивост Боја

601032 1900 x 450 x 500mm
100kg антрацит

601033 1900 x 600 x 500mm

• Сетот се состои од:
 - Рамка и лизгач.
 - 6 метални полици со фронтови од дабово дрво.
 - Гумена подлога против пролизгување за сите 
    полици.

• Агол на отворање: max.110°.
• Компатибилен со стандардни шарки.

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете видеото 
за PLENO STANDARD FIORO.

Додаток за Pleno Standard Fioro

W = Ширина ; H  = Висина ; L   = Должина

Шифра
Димензија

W x H x L
Боја

600455
85 x 90 x 26/3mm

бела

600456 антрацит

Организатор со магнет - Peka

• Сетот се состои од 4 парчиња.

Вагонетки за високи елементи 6

 Swiss made

 Swiss made
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PLENO PLUS
Метална вагонетка за висок елемент

• PLENO PLUS FIORO
метални полици со дрвени фронтови

• PLENO PLUS LIBELL
целосно метални полици

• Целосен преглед со само едно 
отворање на елементот.

• Сите полици се лизгаат 
истовремено

• Полици на врата за помали 
намирници и зачини.

• Големите полици автоматски се 
лизгаат напред при отворање на 
вратата.

• Меко отворање и затворање.
• Може да се монтира лево или 

десно.
• Гумена подлога против 

пролизгување.

Десен механизам

W = Ширина    600mm
H  = Висина      1900mm 
L   = Должина  500mm

Потребни димензии на елемент за 
монтажа на Pleno Plus

Вагонетки за високи елементи6
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Вагонетка за висок елемент PLENO PLUS FIORO - Peka

Шифра За елемент H x W x L Носивост Боја

601029 1900 x 600 x 500mm 100kg антрацит

• Сетот се состои од: 
 - Рамка и лизгач.
 - 9 метални полици со фронта од дабово дрво
    - 3 полици на врата со длабочина 161mm.
    - 3 полици во елемент горе со длабочина 268mm.
    - 3 полици во елемент долу со длабочина 403mm.
 - Гумена подлога против пролизгување за сите полици.

• Агол на отворање: max.110°.
• Капацитет на врата: max. 3kg на полица.
• Компатибилен со стандардни шарки.

• Сетот се состои од: 
 - Рамка и лизгач.
 - 9 метални полици
    - 3 полици на врата со длабочина 161mm.
    - 3 полици во елемент горе со длабочина 268mm.
    - 3 полици во елемент долу со длабочина 403mm.
  - Гумена подлога против пролизгување за сите полици.

• Агол на отворање: max.110°.
• Капацитет на врата: max. 3kg на полица.
• Компатибилен со стандардни шарки.

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за PLENO PLUS FIORO.

Вагонетка за висок елемент PLENO PLUS LIBELL - Peka

Шифра За елемент H x W x L Носивост Боја

601030
1900 x 600 x 500mm 100kg

бела

601031 антрацит

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за PLENO PLUS LIBELL.

Додаток за Pleno Standard Fioro

W = Ширина ; H  = Висина ; L   = Должина

Шифра
Димензија

W x H x L
Боја

600455
85 x 90 x 26/3mm

бела

600456 антрацит

Организатор со магнет - Peka

• Сетот се состои од 4 парчиња.

Вагонетки за високи елементи 6

 Swiss made

 Swiss made
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• Со повлекување на рачката 
полиците се спуштаат до 
подесеното ниво.

• Лесно отстранување на полиците 
за чистење.

• Висината на полиците може да се 
прилагоди според Вашите потреби.

• Вградена сопирачка и меко 
движење на механизам со 
минимум напор при извлекување.

• Подесување на кочницата/
движењето на механизамот.

• Гумена подлога против 
пролизгување.

PEGASUS
Метален механизам на спуштање за во висечки 
елементи

Десен механизам

W = Ширина    900mm
H  = Висина      285-330mm 
L   = Должина  660-946mm

Потребни димензии на елемент за 
монтажа на Pegasus

• PEGASUS
целосно метални полици

Механизми на спуштање за во висечки елементи6
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Механизам на спуштање за во висечки елементи PEGASUS - Peka

Шифра
За ширина на 

елемент
Носивост Боја

600558
900mm 10 - 20kg

бела

600559 антрацит

• Сетот се состои од : 
- 1 механизам за спуштање.
- 4 метални полици.
- Гумена подлога против пролизгување за 
  сите полици.

• Комплетен лифт механизам на спуштање 
за висечки елементи со вградено меко 
отворање и затворање.

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

Додаток за Pegasus

W = Ширина ; H  = Висина ; L   = Должина

Шифра
Димензија

W x H x L
Боја

600455
85 x 90 x 26/3mm

бела

600456 антрацит

Организатор со магнет - Peka

• Сетот се состои од 4 парчиња.

Механизми на спуштање за во висечки елементи 6

 Swiss made

 Swiss made
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Механизам за во висечки елементи на спуштање I Move - Kessebohmer

Шифра
За ширина на 

елемент
Тип Боја

600320 600mm со две полици
антрацит

600321 900mm со една полица

• Механизам со иновативни, ергономични и 
елегантни движења. Лесен за монтажа, уште 
полесен за употреба. Сега високите ѕидни 
елементи се достапни за секојдневна употреба.

• Механизам со една полица • Механизам со две полици

Механизми на спуштање за во висечки елементи6

 made in
Germany
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Ротирачка полица за во висечки елементи TurnMotion II - Kessebohmer

Шифра
За ширина на 

елемент
Боја

600800
600mm

антрацит

600801 бела/хром

• Овозможува лесен пристап до сите продукти со вртење 
на полицата од 3600 во двете насоки.

• На секое вртење на 900 полицата застанува.
• Брза и лесна монтажа.
• Подесување на висината.

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

Ротирачка полица за во висечки елементи 6
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Држач за прибор за готвење

Полица

Држач за ролни

Закачалка

Полица за зачини Држач за ножеви
Полица

Титаниумски профил

Титаниумски профил и додатоци за 
организација во кујна 

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

Искористете го простор со ефективни решенија за складирање и вклопување во Вашата кујна. Како 
основен елемент е титаниумскиот профил, кој се прицврстува на ѕидот помеѓу горните и долните 
елементи, и додатоци кој можете да ги организирате по сопствен избор со цел да добиете ефикасна и 
функционална кујна.

Организација за во кујна6
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Титаниумски профил за организација во кујна - Emuca
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Шифра L Боја

600777 1100mm антрацит

Препораки за монтирање на титаниумски профил :
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Организација за во кујна 6

• Скриени држачи кои може да се подесуваат.
• Профилот може да се исече на димензија според Вашите потреби.
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Полица - Emuca

Држач за ролни - Emuca

Полица за зачини - Emuca

Држач за ножеви - Emuca

Опционални додатоци за организација по избор за Титаниумски профил

Шифра H x L x W Боја

600778 280 x129 х 326mm антрацит

Шифра H x L x W Боја

600780 278 x 159 х 325mm антрацит

Шифра H x L x W Боја

600779 250 x 87 х 216mm антрацит

Шифра H x L x W Боја

600781 336 x 104 х 173mm антрацит

Организација за во кујна6
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Држач за прибор за јадење - Emuca

Закачалка - Emuca

Држач за таблет - Emuca

Опционални додатоци за организација по избор за Титаниумски профил

Шифра H x L x W Боја

600782 267 x 127 х 132mm антрацит

Шифра H x L x W Боја

600784 68 x 27 х 6mm антрацит

Шифра H x L x W Боја

600783 280 x 102 х 222mm антрацит

Организација за во кујна 6
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Додатоци за кујна 
Перфектната организација во кујната никогаш не била полесна. Овие модерни 
додатоци Ви нудат ефективно и модерно решение за складирање на чашите и 
шишињата. Изработени се од висококвалитетен хромиран челик кој е гаранција за 
издржливост и долготрајност.

Организација за во кујна6

https://shop.novomak.com/


Новомак го задржува правото за промена на цените 41

Држач за чаши единечен - Emuca

Држач за чаши единечен - Emuca

Држач за чаши со 4 реда - Emuca

Држач за чаши со 5 реда - Emuca

Шифра Материјал Боја

600804 хромиран челик хром

Шифра Материјал L Боја

600805
хромиран челик

280mm
хром

600806 410mm

Шифра Материјал Боја

600807 хромиран челик хром

Шифра Материјал Боја

600808 хромиран челик хром

Организација за во кујна 6
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Држач за 2 шишиња - Emuca

Држач за 6 шишиња - Emuca

Закачалка за во кујна - Emuca

Двојна закачалка за во кујна - Emuca

Шифра Материјал Боја

600809 хромиран челик хром

Шифра Материјал Боја

600810 хромиран челик хром

Шифра Материјал Боја

600811 хромиран челик хром

Шифра Материјал Боја

600812 хромиран челик хром

Организација за во кујна6
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Полици за врата за организација - Emuca

Шифра Материјал Боја

600848 пластика бела

Закачалка на извлекување за крпи  - Emuca

Шифра A C Материјал Боја

600813
310mm 270mm

алуминиум

сива

600814 бела

600815
440mm 398mm

сива

600816 бела

сива бела
A - должина на закачалка
C - должина на држач за закачалка

Организација за во кујна 6
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Цедалка за садови за во елемент - GTV

Цедалка за садови за во елемент - Vibo

Шифра
За ширина 

на  елемент
Длабочина Боја

600802 600mm
260/367mm хром сјај

600803 800mm

Шифра
За ширина 

на  елемент
Длабочина Боја

600128
800mm 225mm хром сјај

600134

• Изработена од алуминиумска 
рамка, хромирана жица и PVC 
сад за цедење.

600128 600134

6 Цедалки за садови за во елемент
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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

https://shop.novomak.com/

