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Max. Носивост

Канцелариска програма

220-240V напојување AC

5V напојување DC

USB порта

USB порта - со излезен 
напон од 5V/2A.

USB порта - со max. јачина 
на струја 2,1А.

Безжичен полнач - Max. 1A 
јачина на струја.

IP 20 заштита - За суви 
области со нормални услови 
на животната средина.
Ф60mm - отвор во плочест 
материјал.

Ethernet - тип на приклучок.

4mm Plug - тип на 
приклучок.

Schuko - тип на приклучок. French - тип на приклучок.

Заштитно заземјување - 
2-ра класа заземјување.

Должина на кабел со 
приклучок.

Max. Моќност

Max. Јачина на струја

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
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8 Канцелариски ногарки за работни бироа

 

 

 
 

НОГАРКИ - VOGA DESIGN

3 модерни системи

Работни бироа

со стандардизирана антрацит боја ( RAL 7016 )

По нарачка ногарките се достапни во:
  - стандардизирана бела боја ( RAL 9016 ).
  - стандардизирана црна боја ( RAL 9005 ).
  - стандардизирана сива боја  ( RAL 9006 ).

1. AIR system

Конференциски маси Трпезариски маси
Погодни за :

ефект на лебдење на 
работната површина

AA ATRA ASLIM AQ AU

Модели на AIR system
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2. BIG system

3. HIDE system

HA HIFE HQ HU HX

Модели на HIDE system

Модели на BIG system

големи, цврсти, елегантни со невидливи спојувања

невидливи спојувања

B-A B-P B-U B-X B-TRA
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AIR system

Шифра H
Ширина на 

плочест материјал
Дебелина на 

плочест материјал 
Носивост Боја

800984 715mm min. 800mm min. 12mm max. 150kg антрацит

Шифра H
Ширина на 

плочест материјал
Дебелина на 

плочест материјал 
Носивост Боја

800985 715mm min. 800mm min. 12mm max. 150kg антрацит

Шифра H
Ширина на 

плочест материјал
Дебелина на 

плочест материјал 
Носивост Боја

800986 715mm min. 800mm min. 12mm max. 150kg антрацит

Канцелариска ногарка за работно биро АА - Voga

Канцелариска ногарка за работно биро АSLIM - Voga

Канцелариска ногарка за работно биро АTRA - Voga

димензија на профил 60 x 20mm

димензија на профил 60 x 20mm

димензија на профил 60 x 20mm
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Шифра H
Ширина на 

плочест материјал
Дебелина на 

плочест материјал 
Носивост Боја

800987 715mm min. 800mm min. 12mm max. 150kg антрацит

Шифра H
Ширина на 

плочест материјал
Дебелина на 

плочест материјал 
Носивост Боја

800988 715mm min. 800mm min. 12mm max. 150kg антрацит

Канцелариска ногарка за работно биро АQ - Voga

Канцелариска ногарка за работно биро АU - Voga

димензија на профил 60 x 20mm

димензија на профил 60 x 20mm
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BIG system
Канцелариска ногарка за работно биро B-A - Voga

Канцелариска ногарка за работно биро B-P - Voga

Канцелариска ногарка за работно биро B-TRA - Voga

димензија на профил 100 x 100mm

димензија на профил 100 x 100mm

димензија на профил 100 x 100mm

Шифра H
Ширина на 

плочест материјал
Дебелина на 

плочест материјал 
Носивост Боја

800989 715mm min. 800mm min. 18mm max. 400kg антрацит

Шифра H
Ширина на 

плочест материјал
Дебелина на 

плочест материјал 
Носивост Боја

800990 715mm min. 800mm min. 18mm max. 400kg антрацит

Шифра H
Ширина на 

плочест материјал
Дебелина на 

плочест материјал 
Носивост Боја

800991 715mm min. 800mm min. 18mm max. 400kg антрацит
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Канцелариска ногарка за работно биро B-X - Voga

Канцелариска ногарка за работно биро B-U - Voga

димензија на профил 100 x 100mm

димензија на профил 100 x 100mm

Шифра H
Ширина на 

плочест материјал
Дебелина на 

плочест материјал 
Носивост Боја

800992 715mm min. 800mm min. 18mm max. 400kg антрацит

Шифра H
Ширина на 

плочест материјал
Дебелина на 

плочест материјал 
Носивост Боја

800993 715mm min. 800mm min. 18mm max. 400kg антрацит
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HIDE system
Канцелариска ногарка за работно биро HA - Voga

Канцелариска ногарка за работно биро HQ - Voga

Канцелариска ногарка за работно биро HIFE - Voga

димензија на профил 60 x 15mm

димензија на профил 70 x 30mm

димензија на профил 60 x 15mm

Шифра H
Ширина на 

плочест материјал
Дебелина на 

плочест материјал 
Носивост Боја

800994 715mm min. 800mm min. 12mm max. 150kg антрацит

Шифра H
Ширина на 

плочест материјал
Дебелина на 

плочест материјал 
Носивост Боја

800995 715mm min. 800mm min. 12mm max. 150kg антрацит

Шифра H
Ширина на 

плочест материјал
Дебелина на 

плочест материјал 
Носивост Боја

800996 715mm min. 800mm min. 12mm max. 150kg антрацит

https://shop.novomak.com/


Новомак го задржува правото за промена на цените 13

8Канцелариски ногарки за работни бироа

Канцелариска ногарка за работно биро HU - Voga

Канцелариска ногарка за работно биро HX - Voga

димензија на профил 60 x 15mm

димензија на профил 60 x 15mm

Шифра H
Ширина на 

плочест материјал
Дебелина на 

плочест материјал 
Носивост Боја

800997 715mm min. 800mm min. 12mm max. 150kg антрацит

Шифра H
Ширина на 

плочест материјал
Дебелина на 

плочест материјал 
Носивост Боја

800998 715mm min. 800mm min. 12mm max. 150kg антрацит
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Поврзувачка греда за работно биро - Voga

Шифра Опис
Должина за 

плочест материјал
Боја

801013

ногарки од 
AIR system

1200mm

антрацит
( RAL 7016)

801014 1400mm

801015 1600mm

801016 1800mm

801017 2000mm

801018

ногарки од 
BIG system

1200mm

801019 1400mm

801020 1600mm

801021 1800mm

801022 2000mm

801023

ногарки од
 HIDE system

1200mm

801024 1400mm

801025 1600mm

801026 1800mm

801027 2000mm

поврзувачка греда

Ногарки по Ваш избор 
( AIR system; BIG system; HIDE system ) 

https://shop.novomak.com/
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Држач - конектор за аголно работно биро 90о - Voga

Шифра Боја

800999
антрацит

(RAL 7016)

• Држачот служи за спојување на 
поврзувачките греди при изработка на 
аголно биро.

• Нема предвидено место каде се 
прицврстува со спротивната поврзувачка 
греда, може да се прицврсти на било 
кое растојание.

Држач - конектор за аголно 
работно биро 90о 

Продолжеток метален за поврзувачка греда - Voga

Шифра Боја

801009
антрацит

(RAL 7016)

• Овој продолжеток служи за 
продолжување на поврзувачки греди.

• Се користи во замена за ногарка.
• Погоден при изработка на бироа или 

конференциски маси подолги од 
2000mm. 

Продолжеток метален за 
работно биро 

Додатоци за AIR, BIG и HIDE system
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Продукти:

• Канцелариска ногарка за работно биро 
Tempo T.

• Канцеларсика ногарка за работно биро 
Most.

• Канцеларсика ногарка за работно биро 
Teen.

• Канцелариска ногарка за работно биро 
Tend T.

Предности на SYSTEM DESK BAR :
• Метални ногарки за канцеларски бироа со 

модерен изглед и висока стабилност.

• Решение за изработка на канцелариски бироа со 
должина од 800 до 2000mm.

• Се препорачува да се користи за дебелина на 
плочест материјал од min. 25mm.

• Носивост max.150kg/m2.

• Стандардизирана сива боја (RAL 9006) на сите 
делови на системот.

• По нарачка ногарките се достапни во :
  - стандардизирана бела боја ( RAL 9016 )
  - стандардизирана црна боја ( RAL 9005 )
  - стандардизирана антрацит боја ( RAL 7016 ).

SYSTEM DESK BAR - VOGA

https://shop.novomak.com/
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Предлог форми за работни бироа изработени со SYSTEM DESK BAR.

Предлог форми  за конференциски маси изработени со SYSTEM DESK BAR.

права конференциска маса

работно биро - единечно работно биро - L форма работно биро - C форма

конференциска маса - О форма
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• Сетот се состои од две ногарки, поврзувачка греда со соодветна димензија и шрафови за монтажа на плотна со 
дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm. 

• Ногарките Tempo се изработени од овални метални профили, централно поставени со страничен пластичен панел 
преку кој може да се спроведат сите кабли вертикално. 

• Ногарките се поврзуваат со поврзувачки греди во различни димензии кои во исто време имаат функција на канали 
за организирање на каблите.

Канцелариска ногарка за работно биро Tempo T - Voga

Канцелариска ногарка за работно биро Tempo T400 - Voga

Канцелариска ногарка за работно биро Tempo T600 - Voga

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801391

T400 715mm

600 x 800mm

10mm
сива 

(RAL 9006)

801392 600 x 1000mm

801393 600 x 1200mm

801394 600 x 1400mm

801395 600 x 1600mm

801396 600 x 1800mm

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801397

T600 715mm

800 x 800mm

10mm
сива 

(RAL 9006)

801398 800 x 1000mm

801399 800 x 1200mm

801400 800 x 1400mm

801401 800 x 1600mm

801402 800 x 1800mm
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Канцелариска ногарка за работно биро Tempo T800 - Voga

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801403

T800 715mm

1000 x 1400mm

10mm
сива 

(RAL 9006)
801404 1000 x 1600mm

801405 1000 x 1800mm

Канцелариска ногарка за аголно работно биро Tempo T - Voga

Шифра Модел H Димензија на работно биро Нивелација Боја

801430

T600/T400

715mm

1400 x 1400mm

10mm
сива

(RAL 9006)

801431 1600 x 1600mm

801432 1800 x 1800mm

801433

T600

1400 x 1400mm

801434 1600 x 1600mm

801435 1800 x 1800mm

Димензија на 
поврзувачка греда

Ногарки Tempo T

Димензија на 
поврзувачка греда

Димензија на 
плочест материјал

Димензија на 
плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјал

1400 mm
1600 mm
1800 mm

1400 mm
1600 mm
1800 mm

1000 mm 600 mm
1200 mm
1400 mm

800 mm
1000 mm

600mm/800mm

800 m
m

Димензијата на плочестиот материјал треба 
да е помала за 400mm од поврзувачката греда.

Решение за аголни бироа за SYSTEM DESK BAR.

• Сетот се состои од три ногарки Tempo T, две поврзувачки греди со соодветна димензија, две спојници за мебел 
Tenso P-14 - Lamello, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со 
дебелина од 36mm.

• Ногарките Tempo се изработени од овални метални профили, централно поставени со страничен пластичен панел 
преку кој може да се спроведат сите кабли вертикално.

• Ногарките се поврзуваат со поврзувачки греди во различни димензии кои во исто време имаат функција на канали 
за организирање на каблите.
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• Сетот се состои од две ногарки, поврзувачка греда со соодветна димензија, шрафови за монтажа на плотна со 
дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките Tend се изработени од правоаголни метални профили, централно поставени.
• Ногарките се поврзуваат со поврзувачки греди во различни димензии кои во исто време имаат функција на канали 

за организирање на каблите.

Канцелариска ногарка за работно биро Tend T - Voga

Канцелариска ногарка за работно биро Tend T400 - Voga

Канцелариска ногарка за работно биро Tend T600 - Voga

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801406

T400 715mm

600 x 800mm

10mm
сива 

(RAL 9006)

801407 600 x 1000mm

801408 600 x 1200mm

801409 600 x 1400mm

801410 600 x 1600mm

801411 600 x 1800mm

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801412

T600 715mm

800 x 800mm

10mm
сива 

(RAL 9006)

801413 800 x 1000mm

801414 800 x 1200mm

801415 800 x 1400mm

801416 800 x 1600mm

801417 800 x 1800mm
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• Сетот се состои од три ногарки Tend T, две поврзувачки греди со соодветна димензија, две спојници за мебел Tenso 
P-14 - Lamello, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина 
од 36mm.

• Ногарките Tend се изработени од правоаголни метални профили, централно поставени.
• Ногарките се поврзуваат со поврзувачки греди во различни димензии кои во исто време имаат функција на канали 

за организирање на каблите.

Канцелариска ногарка за аголно работно биро Tend T - Voga

Шифра Модел H Димензија на работно биро Нивелација Боја

801436

T600/400

715mm

1400 x 1400mm

10mm
сива

(RAL 9006)

801437 1600 x 1600mm

801438 1800 x 1600mm

801439

T600/600

1400 x 1400mm

801440 1600 x 1600mm

801441 1800 x 1600mm

Димензија на 
поврзувачка греда

Ногарки Tend T

Димензија на 
поврзувачка греда

Димензија на 
плочест материјал

Димензија на 
плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјал

1400 mm
1600 mm
1800 mm

1400 mm
1600 mm
1800 mm

1000 mm 600 mm
1200 mm
1400 mm

800 mm
1000 mm

600mm/800mm

800 m
m

Димензијата на плочестиот материјал треба 
да е помала за 400mm од поврзувачката греда.

Решение за аголни бироа за SYSTEM DESK BAR.
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Канцелариски ногарки за работни бироа8

• Сетот се состои од две ногарки Most, поврзувачка греда со соодветна димензија, шрафови за монтажа на плотна со 
дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките Most се изработени од правоаголни метални профили.
• Поради својот карактеристичен облик, нуди посебно стабилна структура која е погодна за маси со поголеми 

димензии на плочата.
• Ногарките се поврзуваат со поврзувачки греди во различни димензии кои во исто време имаат функција на канали 

за организирање на каблите.
• Напомена: Поради специфичниот облик на ногарките MOST потребно е отстапување на работната плоча по 300mm 

од двете страни при монтирање на поврзувачката греда.
• Пример: Доколку работната плоча е со должина од 1600mm, треба да се употреби поврзувачка греда со димензија 

1000mm.

Канцелариска ногарка за работно биро Most - Voga

Канцелариска ногарка за работно биро Most - Voga

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801418

Most 715mm

800 x 1400mm

5mm

сива 
(RAL 9006)

801419 800 x 1600mm

801420 800 x 1800mm

801421 800 x 2000mm

801422 800 x 2200mm

801423 800 x 2400mm

801424 800 x 1400mm

антрацит 
(RAL 7016)

801425 800 x 1600mm

801426 800 x 1800mm

801427 800 x 2000mm

801428 800 x 2200mm

801429 800 x 2400mm

https://shop.novomak.com/


Новомак го задржува правото за промена на цените 23

Канцелариски ногарки за работни бироа 8

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

• Сетот се состои од две ногарки Teen, поврзувачка греда за биро со соодветна должина, шрафови за монтажа на 
плотна со дебелина 25mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• TEEN ногарките се направени од правоаголни профили 40 x 25 mm.
• Вертикалните профили се споени под профилот на попречниот пресек, каде што се поставува поврзувачката греда 

која ги поврзува двете ногарки. 
• Структурата е исклучително стабилна поради нејзината посебна конструкција. 
• Ногарката Teen се користи за работни маси со ширина од 700mm до 800mm.
• Сите ногарки имаат можност за нивелација.
• Продолжеток Bench кој е опционален додаток достапен по нарачка кој овозможува да се направи биро со ширина 

1200mm, 1400mm или 1600mm. Можете да го видите на страна 25.

Ногарка за работно биро Teen - Voga

Канцелариска ногарка за работно биро Teen - Voga

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801846

Teen 715mm

800 x 1400mm

10mm
црна 

(RAL 9005)
801847 800 x 1600mm

801848 800 x 1800mm
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Канцелариски ногарки за работни бироа8
Додатоци за System Desk Bar

Телескопска поврзувачка греда за работно биро за модел Tempo T, Tend T - Voga

Шифра
Должина на 

плочест материјал
Боја

800951 1000 - 1600mm сива
(RAL 9006)800952 1400 - 2000mm

• Телескопската поврзувачка греда ( шифра 800952 ) со должина 1400 - 2000mm има посебен страничен отвор наменет за изработка на аголно 
биро.

800951 800952

• Сетот се состои од :
  - Ногарка Column Terra.
  - Нивелатор.
  - Метален држач - служи за спојување на две 
     поврзувачки греди при изработка на аголно    
     работно биро од 90о.

Ногарка метална за аголно работно биро Column Terra - Voga

Шифра Димензија H Нивелација Боја

801028 50 x 50mm
715mm 10mm

сива
(RAL 9006)801029 Ф80mm

Држач метален за поврзувачка греда - Voga

Шифра Димензија Боја

800651        101 x 88 x 49mm
сива

(RAL 9006)

Заден метален перфориран панел за работно биро - Voga

Шифра L Боја

801030 1200mm

сива
(RAL 9006)

801031 1400mm

801032 1600mm

801033 1800mm

• Сетот се состои од :
  - Заден метален перфориран панел.
  - Држачи за перфориран панел.

Напомена: Ви нудиме можност за 
поставување на  панел изработен 
од плочест материјал.

• Држачот за поврзувачка греда служи кога 
страницата на бирото е направена од плочест 
материјал.

https://shop.novomak.com/
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8

Продолжеток Bench - Voga

Шифра L Боја

801383 1200mm
сива

(RAL 9005)
801384 1400mm

801385 1600mm

Додатоци за ногарка Teen

Додатокот Bench овозможува да се направи биро со ширина 1200mm, 1400mm или 1600mm. 
Продолжетокот Bench e достапен само по нарачка.

Држач метален за ногарка - Voga

Шифра Димензија L x W x H Боја

800954 152 x 62 x 85mm
сива

(RAL 9006)

Продолжеток метален за поврзувачка греда - Voga

Шифра W Боја

800953 416mm
сива

(RAL 9006)

• Овој продолжеток служи за продолжување на 
поврзувачки греди.

• Се користи во замена за ногарка.
• Погоден при изработка на бироа или 

конференциски маси подолги од 2000mm. 

• Држачот се користи во замена за поврзувачка 
греда кога имаме биро со должина помала од 
800mm.

• Служи за поголема стабилност на работното 
биро.
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Предности на System HIDE:
• Метални ногарки за стабилно и економично 

решение при изработка на канцелариски бироа.

• Метални конектори кои со соодветната ногарка 
формираат стабилна конструкција.

• Се препорачува да се користи за дебелина на 
плочест материјал од min. 12mm.

• Носивост max. 150kg/m2.

• Овозможена монтажа на стандардни плочести 
материјали.

• Поврзувачки греди кои спречуваат свиткување на 
плочестите материјали.

SYSTEM HIDE - VOGA

Продукти:

• Канцелариска ногарка за работно биро 
Hubo.

• Канцелариска ногарка за работно биро 
HIWOOD FE.

• Канцелариска ногарка за работно биро 
HQ.

Додатоци за System HIDE:

• Поврзувачка греда за работно биро за модел 
Hubo, HQ и HIWOOD FE.

• Заден перфориран панел за работно биро.
• Дистанцер метален помеѓу работна 

површина и елемент за биро.
• Продолжеток метален за поврзувачка греда.
• Конектор за аголно биро.

https://shop.novomak.com/
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
Канцелариска ногарка за работно биро Hubo - Voga
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Канцелариски ногарки за работни бироа8
Канцелариска ногарка за работно биро Hubo 50/600 - Voga

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801442

Hubo
50/600

715mm

600 x 1000mm

10mm

сива 
(RAL 9006)

801443 600 x 1200mm

801444 600 x 1400mm

801445 600 x 1600mm

801446 600 x 1800mm

801447 600 x 2000mm

801454 600 x 1000mm

антрацит 
(RAL 7016)

801455 600 x 1200mm

801456 600 x 1400mm

801457 600 x 1600mm

801458 600 x 1800mm

801459 600 x 2000mm

801466 600 x 1000mm

бела 
(RAL 9016)

801467 600 x 1200mm

801468 600 x  1400mm

801469 600  x 1600mm

801470 600 x 1800mm

801471 600 x 2000mm

801478 600x1000mm

црна 
(RAL 9005)

801479 600 x 1200mm

801480 600 x 1400mm

801481 600 x 1600mm

801482 600 x 1800mm

801483 600 x 2000mm

• Сетот се состои од две ногарки Hubo50/600, две поврзувачки греди со соодветна димензија, шрафови за монтажа 
на плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките Hubo се изработени во комбинација од коцкасти и правоаголни метални профили.
• Се поврзуваат со попречни конектори со различна димензија и формираат стабилна и независна конструкција која 

овозможува употреба на плочи со потенка дебелина од min. 12mm и нуди доволно подршка да не дојде до виткање 
на плочата.

https://shop.novomak.com/
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
Канцелариска ногарка за работно биро Hubo 50/800 - Voga

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801448

Hubo
50/800

715mm

800 x 1000mm

10mm

сива 
(RAL 9006)

801449 800 x 1200mm

801450 800 x 1400mm

801451 800 x 1600mm

801452 800 x 1800mm

801453 800 x 2000mm

801460 800 x 1000mm

антрацит 
(RAL 7016)

801461 800 x 1200mm

801462 800 x 1400mm

801463 800 x 1600mm

801464 800 x 1800mm

801465 800 x 2000mm

801472 800 x 1000mm

бела 
(RAL 9016)

801473 800 x 1200mm

801474 800 x 1400mm

801475 800 x 1600mm

801476 800 x 1800mm

801477 800 x 2000mm

801484 800 x 1000mm

црна
(RAL 9005)

801485 800 x 1200mm

801486 800 x 1400mm

801487 800 x 1600mm

801488 800 x 1800mm

801489 800 x 2000mm

• Сетот се состои од две ногарки Hubo50/800, две поврзувачки греди со соодветна димензија, шрафови за монтажа 
на плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките Hubo се изработени во комбинација од коцкасти и правоаголни метални профили.
• Се поврзуваат со попречни конектори со различна димензија и формираат стабилна и независна конструкција која 

овозможува употреба на плочи со потенка дебелина од min. 12mm и нуди доволно подршка да не дојде до виткање 
на плочата.
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Решение за аголни бироа за SYSTEM HIDE.

Димензија на 
поврзувачка греда

Димензија на 
поврзувачка греда

Ногарки Hubo

Димензија на 
плочест материјал

Димензија на 
плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјал

1400 mm

1400 mm 1400 mm
1600 mm 1600 mm
1800 mm 1800 mm1100 mm

1600 mm 1300 mm
1800 mm 1500 mm

600mm

800 mm

Конектор за 
аголно биро 

( шифра 801309 )

Димензијата на плочестиот материјал треба 
да е помала за 300mm од поврзувачката греда.

Канцелариска ногарка за аголно работно биро Hubo 50/800/600 - Voga

Шифра Модел H Димензија на работно биро Нивелација Боја

801538

50/800/600 715mm

1400 x 1400mm

5mm

сива (RAL 9006)801539 1600 x 1600mm

801540 1800 x 1800mm

801541 1400 x 1400mm

антрацит (RAL 7016)801542 1600 x 1600mm

801543 1800 x 1800mm

801544 1400 x 1400mm

бела (RAL 9016)801545 1600 x 1600mm

801546 1800 x 1800mm

801547 1400 x 1400mm

црна (RAL 9005)801548 1600 x 1600mm

801549 1800 x 1800mm

• Сетот се состои од две ногарки Hubo 800 и една ногарка Hubo 600, четири поврзувачки греди со соодветна 
димензија, два конектори за поврзувачка греда за аголно биро, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 18mm 
и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките Hubo се изработени во комбинација од коцкасти и правоаголни метални профили.
• Се поврзуваат со попречни конектори со различна димензија и формираат стабилна и независна конструкција која 

овозможува употреба на плочи со потенка дебелина од min. 12mm и нуди доволно подршка да не дојде до виткање 
на плочата.

https://shop.novomak.com/
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Решение за аголни бироа за SYSTEM HIDE.

Димензија на 
поврзувачка греда

Димензија на 
поврзувачка греда

Ногарки Hubo

Димензија на 
плочест материјал

Димензија на 
плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјал

1400 mm

1400 mm 1400 mm
1600 mm 1600 mm
1800 mm 1800 mm1100 mm

1600 mm 1300 mm
1800 mm 1500 mm

800mm

800 mm

Конектор за 
аголно биро 

( шифра 801309 )

Димензијата на плочестиот материјал треба 
да е помала за 300mm од поврзувачката греда.

Канцелариска ногарка за аголно работно биро Hubo 50/800/800 - Voga

Шифра Модел H Димензија на работно биро Нивелација Боја

801550

50/800/800 715mm

1400 x 1400mm

5mm

сива (RAL 9006)801551 1600 x 1600mm

801552 1800 x 1800mm

801553 1400 x 1400mm

антрацит (RAL 7016)801554 1600 x 1600mm

801555 1800 x 1800mm

801556 1400 x 1400mm

бела (RAL 9016)801557 1600 x 1600mm

801558 1800 x 1800mm

801559 1400 x 1400mm

црна (RAL 9005)801560 1600 x 1600mm

801561 1800 x 1800mm

• Сетот се состои од три ногарки Hubo 800, четири поврзувачки греди соодветна димензија, два конектори за 
поврзувачка греда за аголно биро, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на 
плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките Hubo се изработени во комбинација од коцкасти и правоаголни метални профили.
• Се поврзуваат со попречни конектори со различна димензија и формираат стабилна и независна конструкција која 

овозможува употреба на плочи со потенка дебелина од min. 12mm и нуди доволно подршка да не дојде до виткање 
на плочата.
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Канцелариски ногарки за работни бироа8

Предлог  работни бироа кои можете да ги 
изработите со ногарките на VOGA.

https://shop.novomak.com/
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Канцелариска ногарка за работно биро HQ - Voga



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk34

Канцелариски ногарки за работни бироа8
Канцелариска ногарка за работно биро HQ600 - Voga

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801490

HQ600 715mm

600 x 1000mm

5mm

сива 
(RAL 9006)

801491 600 x 1200mm

801492 600 x 1400mm

801493 600 x 1600mm

801494 600 x 1800mm

801495 600 x 2000mm

801502 600 x 1000mm

антрацит 
(RAL 7016)

801503 600 x 1200mm

801504 600 x 1400mm

801505 600 x 1600mm

801506 600x1800mm

801507 600 x 2000mm

801514 600 x 1000mm

бела 
(RAL 9016)

801515 600 x 1200mm

801516 600 x 1400mm

801517 600 x 1600mm

801518 600 x 1800mm

801519 600 x 2000mm

801526 600 x 1000mm

црна 
(RAL 9005)

801527 600 x 1200mm

801528 600 x 1400mm

801529 600 x 1600mm

801530 600 x 1800mm

801531 600 x 2000mm

• Сетот се состои од две ногарки HQ600, две поврзувачки греди со соодветна димензија, шрафови за монтажа на 
плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките HQ се изработени од правоаголни метални профили.
• Се поврзуваат со попречни конектори со различна димензија и формираат стабилна и независна конструкција која 

овозможува употреба на плочи со потенка дебелина од min. 12mm и нуди доволно подршка да не дојде до виткање 
на плочата.

• Тие нудат модерно, стабилно и елегантно решение за изработка на маса. 
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Канцелариска ногарка за работно биро HQ800 - Voga

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801496

HQ800 715mm

800 x 1000mm

5mm

сива
(RAL 9006)

801497 800 x 1200mm

801498 800 x 1400mm

801499 800 x 1600mm

801500 800 x 1800mm

801501 800 x 2000mm

801508 800 x 1000mm

антрацит 
(RAL 7016)

801509 800 x 1200mm

801510 800 x 1400mm

801511 800 x 1600mm

801512 800 x 1800mm

801513 800 x 2000mm

801520 800x1000mm

бела 
(RAL 9016)

801521 800 x 1200mm

801522 800 x 1400mm

801523 800 x 1600mm

801524 800 x 1800mm

801525 800 x 2000mm

801532 800 x 1000mm

црна 
(RAL 9005)

801533 800 x 1200mm

801534 800 x 1400mm

801535 800 x 1600mm

801536 800 x 1800mm

801537 800 x 2000mm

• Сетот се состои од две ногарки HQ800, две поврзувачки греди со соодветна димензија, шрафови за монтажа на 
плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките HQ се изработени од правоаголни метални профили.
• Се поврзуваат со попречни конектори со различна димензија и формираат стабилна и независна конструкција која 

овозможува употреба на плочи со потенка дебелина од min. 12mm и нуди доволно подршка да не дојде до виткање 
на плочата.

• Тие нудат модерно, стабилно и елегантно решение за изработка на маса. 
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Канцелариски ногарки за работни бироа8
Канцелариска ногарка за аголно работно биро HQ800/600 - Voga

Шифра Модел H Димензија на работно биро Нивелација Боја

801562

HQ800/600 715mm

1400 x 1400mm

5mm

сива (RAL 9006)801563 1600 x 1600mm

801564 1800 x 1800mm

801565 1400 x 1400mm

антрацит (RAL 7016)801566 1600 x 1600mm

801567 1800 x 1800mm

801568 1400 x 1400mm

бела (RAL 9016)801569 1600 x 1600mm

801570 1800 x 1800mm

801571 1400 x 1400mm

црна (RAL 9005)801572 1600 x 1600mm

801573 1800 x 1800mm

Решение за аголни бироа за SYSTEM HIDE.

Димензија на 
поврзувачка греда

Димензија на 
поврзувачка греда

Ногарки HQ

Димензија на 
плочест материјал

Димензија на 
плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјал

1400 mm

1400 mm 1400 mm
1600 mm 1600 mm
1800 mm 1800 mm1100 mm

1600 mm 1300 mm
1800 mm 1500 mm

600mm

800 mm

Конектор за 
аголно биро 

( шифра 801309 )

Димензијата на плочестиот материјал треба 
да е помала за 300mm од поврзувачката греда.

• Сетот се состои од две ногарки HQ800 и една ногарка HQ600, четири поврзувачки греди со соодветна димензија, 
два конектори за поврзувачка греда за аголно биро, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шрафови 
за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките Hubo се изработени во комбинација од коцкасти и правоаголни метални профили.
• Се поврзуваат со попречни конектори со различна димензија и формираат стабилна и независна конструкција која 

овозможува употреба на плочи со потенка дебелина од min. 12mm и нуди доволно подршка да не дојде до виткање 
на плочата.

• Тие нудат модерно, стабилно и елегантно решение за изработка на маса.
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
Канцелариска ногарка за аголно работно биро HQ800/800 - Voga

Шифра Модел H Димензија на работно биро Нивелација Боја

801574

HQ800/800 715mm

1400 x 1400mm

5mm

сива (RAL 9006)801575 1600 x 1600mm

801576 1800 x 1800mm

801577 1400 x 1400mm

антрацит (RAL 7016)801578 1600 x 1600mm

801579 1800 x 1800mm

801580 1400 x 1400mm

бела (RAL 9016)801581 1600 x 1600mm

801582 1800 x 1800mm

801583 1400 x 1400mm

црна (RAL 9005)801584 1600 x 1600mm

801585 1800 x 1800mm

Решение за аголни бироа за SYSTEM HIDE.

Димензија на 
поврзувачка греда

Димензија на 
поврзувачка греда

Ногарки HQ

Димензија на 
плочест материјал

Димензија на 
плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјал

1400 mm

1400 mm 1400 mm
1600 mm 1600 mm
1800 mm 1800 mm1100 mm

1600 mm 1300 mm
1800 mm 1500 mm

800mm

800 mm

Конектор за 
аголно биро 

( шифра 801309 )

Димензијата на плочестиот материјал треба 
да е помала за 300mm од поврзувачката греда.

• Сетот се состои од три ногарки HQ800, четири поврзувачки греди со соодветна димензија, два конектори за 
поврзувачка греда за аголно биро, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на 
плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките HQ се изработени од  правоаголни метални профили.
• Се поврзуваат со попречни конектори со различна димензија и формираат стабилна и независна конструкција која 

овозможува употреба на плочи со потенка дебелина од min. 12mm и нуди доволно подршка да не дојде до виткање 
на плочата.

• Тие нудат модерно, стабилно и елегантно решение за изработка на маса.
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Канцелариски ногарки за работни бироа8

Дистанцер метален помеѓу работна површина и елемент за биро - Voga

Шифра Димензија Боја

801310

580 x 90mm

сива
(RAL 9006)

801330
антрацит

(RAL 7016)

801331
бела

(RAL 9016)

801332
црна 

(RAL 9005)

Додатоци за SYSTEM HIDE

• Дистанцерот се поставува на елемент со висина 
625mm и ширина min. 580mm.

Заден метален перфориран панел за работно биро - Voga

• Сетот се состои од :
  - Заден метален перфориран панел.
  - Држачи за перфориран панел.

Напомена: Ви нудиме можност за 
поставување на  панел изработен 
од плочест материјал.

Шифра L Боја

801030 1200mm

сива
(RAL 9006)

801031 1400mm

801032 1600mm

801033 1800mm

Телескопска поврзувачка греда за работно биро за модел Hubo и HQ - Voga

Шифра
Должина на 

плочест материјал
Боја

801301 900 - 1400mm сива
(RAL 9006)801302 1500 - 2000mm

801303 900 - 1400mm антрацит
(RAL 7016)801304 1500 - 2000mm

801305 900 - 1400mm бела
(RAL 9016)801306 1500 - 2000mm

801307 900 - 1400mm црна
(RAL 9005)801308 1500 - 2000mm
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8

Продолжеток метален за поврзувачка греда - Voga

Шифра Димензија Боја

801311 80mm
сива

(RAL 9006)

• Овој продолжеток служи за продолжување на 
поврзувачки греди.

• Се користи во замена за ногарка.
• Погоден при изработка на бироа или 

конференциски маси подолги од 2000mm. 

Шифра

801309

• Овој конектор се користи за 
спојување на поврзувачка греда 
при изработка на аголно биро.

• Сетот се состои од 2 парчиња.

Конектор за аголно биро - Voga

модел Hubo модел HQ

модел Hubo модел HQ
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Канцелариски ногарки за работни бироа8

• Сетот се состои од две ногарки HIWOOD FE, две поврзувачки греди со соодветна димензија, шрафови за монтажа 
на плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките HIWOOD FE се изработени од масивно дабово дрво во комбинација со метални правоаголни или 
округли профили.

• Поради својот карактеристичен облик, нуди посебно стабилна структура која е погодна за маси со поголеми 
димензии на плочата и може да се користи за терпезариска маса.

• Должина на поврзувачката греда се определува со следната пресметка: должина на работната маса - 400mm.
• Минимална дебелина на плочата min. 12 mm.

Ногарка за работно биро HIWOOD FE - Voga

Ф50/800 70x30/800

Ногарка за работно биро HIWOOD FE 70x30/800 - Voga

Ногарка за работно биро HIWOOD FE Ф50/800 - Voga

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801586

70 x 
30/800

715mm

800 x 1400mm

5mm
даб/црна

(RAL 9005)

801587 800 x 1600mm

801588 800 x 1800mm

801589 800 x 2000mm

801590 800 x 2200mm

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801591

Ф50/800 715mm

800 x 1400mm

5mm
даб/црна

(RAL 9005)

801592 800 x 1600mm

801593 800 x 1800mm

801594 800 x 2000mm

801595 800 x 2200mm

https://shop.novomak.com/


Новомак го задржува правото за промена на цените 41

Канцелариски ногарки за работни бироа 8
модел 70x30/800

модел Ф50/800
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Канцелариски ногарки за работни бироа8

Предности на SYSTEM EDGE:
• Метални ногарки за стабилно решение при 

изработка на канцелариски бироа.

• Метални конектори кои со соодветната ногарка 
формираат стабилна конструкција.

• Се препорачува да се користи за дебелина на 
плочест материјал од min. 12mm.

• Носивост max.150kg/m2.

• Овозможена монтажа на стандардни плочести 
материјали.

• Поврзувачки греди кои спречуваат свиткување на 
плочестите материјали.

SYSTEM EDGE - VOGA

Продукти:

• Канцелариска ногарка за работно биро 
Flat.

• Канцелариска ногарка за работно биро 
Havana.

Додатоци за System EDGE:

• Поврзувачка греда за работно биро за модел 
Flat и Havana.

• Конектор за аголно биро.
• Продолжеток метален за поврзувачка греда.
• Дистанцер метален помеѓу работна 

површина и елемент за биро.
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
Канцелариска ногарка за работно биро Flat - Voga
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Канцелариски ногарки за работни бироа8
Канцелариска ногарка за работно биро Flat 600 - Voga

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801596

FLAT 600 715mm

600 x 1000mm

10mm

сива 
(RAL 9006)

801597 600 x 1200mm

801598 600 x 1400mm

801599 600 x 1600mm

801600 600 x 1800mm

801601 600 x 2000mm

801608 600 x 1000mm

антрацит 
(RAL 7016)

801609 600 x 1200mm

801610 600 x 1400mm

801611 600 x 1600mm

801612 600 x 1800mm

801613 600 x 2000mm

801620 600 x 1000mm

бела 
(RAL 9016)

801621 600 x 1200mm

801622 600 x 1400mm

801623 600 x 1600mm

801624 600 x 1800mm

801625 600 x 2000mm

801632 600 x 1000mm

црна 
(RAL 9005)

801633 600 x 1200mm

801634 600 x 1400mm

801635 600 x 1600mm

801636 600 x 1800mm

801637 600 x 2000mm

• Сетот се состои од две ногарки FLAT600, две поврзувачки греди соодветна димензија, шрафови за монтажа на 
плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките FLAT се изработени од правоаголни метални профили.
• Помеѓу ногарките и плочата, со помош на дистанцери со висина од 10mm кои се вклучени во сетот, се добива 

впечаток дека плочата лебди над ногарките.
• Минимална дебелина на плочата min. 12mm.
• Носивост max. 150kg/m2.
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
Канцелариска ногарка за работно биро Flat 800 - Voga

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801602

FLAT 800 715mm

800 x 1000mm

10mm

сива 
(RAL 9006)

801603 800 x 1200mm

801604 800 x 1400mm

801605 800 x 1600mm

801606 800 x 1800mm

801607 800 x 2000mm

801614 800 x 1000mm

антрацит 
(RAL 7016)

801615 800 x 1200mm

801616 800 x 1400mm

801617 800 x 1600mm

801618 800 x 1800mm

801619 800 x 2000mm

801626 800 x 1000mm

бела 
(RAL 9016)

801627 800 x 1200mm

801628 800 x 1400mm

801629 800 x 1600mm

801630 800 x 1800mm

801631 800 x 2000mm

801638 800 x 1000mm

црна 
(RAL 9005)

801639 800 x 1200mm

801640 800 x 1400mm

801641 800 x 1600mm

801642 800 x 1800mm

801643 800 x 2000mm

• Сетот се состои од две ногарки FLAT800, две поврзувачки греди со соодветна димензија, шрафови за монтажа на 
плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките FLAT се изработени од правоаголни метални профили.
• Помеѓу ногарките и плочата, со помош на дистанцери со висина од 10mm кои се вклучени во сетот, се добива 

впечаток дека плочата лебди над ногарките.
• Минимална дебелина на плочата min. 12mm.
• Носивост max. 150kg/m2.
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Канцелариски ногарки за работни бироа8
Канцелариска ногарка за аголно работно биро Flat800/600 - Voga

Шифра Модел H Димензија на работно биро Нивелација Боја

801692

Flat800/600 715mm

1400 x 1400mm

10mm

сива 
(RAL 9006)

801693 1600 x 1600mm

801694 1800 x 1800mm

801695 1400 x 1400mm
антрацит 

(RAL 7016)
801696 1600 x 1600mm

801697 1800 x 1800mm

801698 1400 x 1400mm
бела 

(RAL 9016)
801699 1600 x 1600mm

801700 1800 x 1800mm

801701 1400 x 1400mm
црна 

(RAL 9005)
801702 1600 x 1600mm

801703 1800 x 1800mm

Ногарки Flat800/600

1400 mm 1400 mm 1400 mm
1600 mm 1600 mm
1800 mm 1800 mm

1100 mm
1600 mm 1300 mm
1800 mm 1500 mm

600mm

800 mm

Конектор за 
аголно биро 

( шифра 801315 )

• Сетот се состои од две ногарки FLAT 800 и една ногарка FLAT600, четири поврзувачки греди соодветна димензија, 
два конектори за поврзувачка греда за аголно биро, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шрафови 
за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките FLAT се изработени од правоаголни метални профили.
• Помеѓу ногарките и плочата, со помош на дистанцери со висина од 10mm кои се вклучени во сетот, се добива 

впечаток дека плочата лебди над ногарките.
• Минимална дебелина на плочата min. 12mm.
• Носивост max. 150kg/m2.

Решение за аголни бироа за SYSTEM EDGE.

Димензија на 
поврзувачка греда

Димензија на 
поврзувачка греда

Димензија на 
плоечст материјал

Димензија на 
плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјалДимензијата на плочестиот материјал треба 
да е помала за 300mm од поврзувачката греда.
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
Канцелариска ногарка за аголно работно биро Flat800/800 - Voga

Шифра Модел H Димензија на работно биро Нивелација Боја

801704

Flat800/800 715mm

1400 x 1400mm

10mm

сива 
(RAL 9006)

801705 1600 x 1600mm

801706 1800 x 1800mm

801707 1400 x 1400mm
антрацит 

(RAL 7016)
801708 1600 x 1600mm

801709 1800 x 1800mm

801710 1400 x 1400mm
бела 

(RAL 9016)
801711 1600 x 1600mm

801712 1800 x 1800mm

801713 1400 x 1400mm
црна 

(RAL 9005)
801714 1600 x 1600mm

801715 1800 x 1800mm

• Сетот се состои од три ногарки FLAT 800, четири поврзувачки  греди со соодветна димензија, два конектори за 
поврзувачка греда за аголно биро, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на 
плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките FLAT се изработени од правоаголни метални профили.
• Помеѓу ногарките и плочата, со помош на дистанцери со висина од 10mm кои се вклучени во сетот, се добива 

впечаток дека плочата лебди над ногарките.
• Минимална дебелина на плочата min. 12mm.
• Носивост max. 150kg/m2.

Ногарки Flat800/800

1400 mm 1400 mm 1400 mm
1600 mm 1600 mm
1800 mm 1800 mm

1100 mm
1600 mm 1300 mm
1800 mm 1500 mm

800mm

800 mm

Конектор за 
аголно биро 

( шифра 801315 )

Решение за аголни бироа за SYSTEM EDGE.

Димензија на 
поврзувачка греда

Димензија на 
поврзувачка греда

Димензија на 
плоечст материјал

Димензија на 
плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјалДимензијата на плочестиот материјал треба 
да е помала за 300mm од поврзувачката греда.
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Канцелариски ногарки за работни бироа8
Канцелариска ногарка за работно биро Havana - Voga
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
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Канцелариски ногарки за работни бироа8
Канцелариска ногарка за работно биро Havana40/600 - Voga

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801644

40/600 715mm

600 x 1000mm

10mm

сива 
(RAL 9006)

801645 600 x 1200mm

801646 600 x 1400mm

801647 600 x 1600mm

801648 600 x 1800mm

801649 600 x 2000mm

801656 600 x 1000mm

антрацит 
(RAL 7016)

801657 600 x 1200mm

801658 600 x 1400mm

801659 600 x 1600mm

801660 600 x 1800mm

801661 600 x 2000mm

801668 600 x 1000mm

бела 
(RAL 9016)

801669 600 x 1200mm

801670 600 x 1400mm

801671 600 x 1600mm

801672 600 x 1800mm

801673 600 x 2000mm

801680 600 x 1000mm

црна 
(RAL 9005)

801681 600 x 1200mm

801682 600 x 1400mm

801683 600 x 1600mm

801684 600 x 1800mm

801685 600 x 2000mm

• Сетот се состои од две ногарки Havana40/600, две поврзувачки греди со соодветна димензија, шрафови за монтажа 
на плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките Havana се изработени од квадратни метални профили.
• Помеѓу ногарките и плочата, со помош на дистанцери со висина од 10mm кои се вклучени во сетот, се добива 

впечаток дека плочата лебди над ногарките.
• Минимална дебелина на плочата min. 12mm.
• Носивост max. 150kg/m2.
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
Канцелариска ногарка за работно биро Havana40/800 - Voga

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801650

40/800 715mm

800 x 1000mm

10mm

сива 
(RAL 9006)

801651 800 x 1200mm

801652 800 x 1400mm

801653 800 x 1600mm

801654 800 x 1800mm

801655 800 x 2000mm

801662 800 x 1000mm

антрацит 
(RAL 7016)

801663 800 x 1200mm

801664 800 x 1400mm

801665 800 x 1600mm

801666 800 x 1800mm

801667 800 x 2000mm

801674 800 x 1000mm

бела 
(RAL 9016)

801675 800 x 1200mm

801676 800 x 1400mm

801677 800 x 1600mm

801678 800 x 1800mm

801679 800 x 2000mm

801686 800 x 1000mm

црна 
(RAL 9005)

801687 800 x 1200mm

801688 800 x 1400mm

801689 800 x 1600mm

801690 800 x 1800mm

801691 800 x 2000mm

• Сетот се состои од две ногарки Havana40/800, две поврзувачки  греди со соодветна димензија, шрафови за монтажа 
на плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките Havana се изработени од квадратни метални профили.
• Помеѓу ногарките и плочата, со помош на дистанцери со висина од 10mm кои се вклучени во сетот, се добива 

впечаток дека плочата лебди над ногарките.
• Минимална дебелина на плочата min. 12mm.
• Носивост max. 150kg/m2.
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Канцелариски ногарки за работни бироа8
Канцелариска ногарка за аголно работно биро Havana40/800/600 - Voga

Шифра Модел H Димензија на работно биро Нивелација Боја

801716

40/800/600 715mm

1400 x 1400mm

10mm

сива (RAL 9006)801717 1600 x 1600mm

801718 1800 x 1800mm

801719 1400 x 1400mm

антрацит (RAL 7016)801720 1600 x 1600mm

801721 1800 x 1800mm

801722 1400 x 1400mm

бела (RAL 9016)801723 1600 x 1600mm

801724 1800 x 1800mm

801725 1400 x 1400mm

црна (RAL 9005)801726 1600 x 1600mm

801727 1800 x 1800mm

Ногарки Havana40/800/600

1400 mm 1400 mm 1400 mm
1600 mm 1600 mm
1800 mm 1800 mm

1100 mm
1600 mm 1300 mm
1800 mm 1500 mm

600mm

800 mm

Конектор за 
аголно биро 

( шифра 801315 )

• Сетот се состои од две ногарки Havana 800 и една ногарка Havana 600, четири поврзувачки греди со соодветна 
димензија, два конектори за поврзувачка греда за аголно биро, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 18mm 
и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките HAVANA се изработени од квадратни метални профили.
• Помеѓу ногарките и плочата, со помош на дистанцери со висина од 10mm кои се вклучени во сетот, се добива 

впечаток дека плочата лебди над ногарките.
• Минимална дебелина на плочата min. 12mm.
• Носивост max. 150kg/m2.

Решение за аголни бироа за SYSTEM EDGE.

Димензија на 
поврзувачка греда

Димензија на 
поврзувачка греда

Димензија на 
плоечст материјал

Димензија на 
плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјалДимензијата на плочестиот материјал треба 
да е помала за 300mm од поврзувачката греда.

https://shop.novomak.com/
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Канцелариска ногарка за аголно работно биро Havana40/800/800 - Voga

Шифра Модел H Димензија на работно биро Нивелација Боја

801728

40/800/800 715mm

1400 x 1400mm

10mm

сива (RAL 9006)801729 1600 x 1600mm

801730 1800 x 1800mm

801731 1400 x 1400mm

антрацит (RAL 7016)801732 1600 x 1600mm

801733 1800 x 1800mm

801734 1400 x 1400mm

бела (RAL 9016)801735 1600 x 1600mm

801736 1800 x 1800mm

801737 1400 x 1400mm

црна (RAL 9005)801738 1600 x 1600mm

801739 1800 x 1800mm

Ногарки Havana40/800/800

1400 mm 1400 mm 1400 mm
1600 mm 1600 mm
1800 mm 1800 mm

1100 mm
1600 mm 1300 mm
1800 mm 1500 mm

800mm

800 mm

Конектор за 
аголно биро 

( шифра 801315 )

• Сетот се состои од три ногарки Havana 800, четири поврзувачки греди со соодветна димензија, два конектори за 
поврзувачка греда за аголно биро, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на 
плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките HAVANA се изработени од квадратни метални профили.
• Помеѓу ногарките и плочата, со помош на дистанцери со висина од 10mm кои се вклучени во сетот, се добива 

впечаток дека плочата лебди над ногарките.
• Минимална дебелина на плочата min. 12mm.
• Носивост max.150kg/m2.

Решение за аголни бироа за SYSTEM EDGE.

Димензија на 
поврзувачка греда

Димензија на 
поврзувачка греда

Димензија на 
плоечст материјал

Димензија на 
плочест материјал

Димензија на поврзувачка греда = Димензија на плочест материјалДимензијата на плочестиот материјал треба 
да е помала за 300mm од поврзувачката греда.
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Шифра
Должина на

плочест материјал
Боја

801243 900 - 1400mm сива
(RAL 9006)801244 1500 - 2000mm

801245 900 - 1400mm антрацит
(RAL 7016)801246 1500 - 2000mm

801247 900 - 1400mm бела
(RAL 9016)801248 1500 - 2000mm

801249 900 - 1400mm црна
(RAL 9005)801250 1500 - 2000mm

Дистанцер метален помеѓу работна површина и елемент за биро - Voga

Шифра Димензија Боја

801317

580 x 100mm

сива
(RAL 9006)

801333
антрацит

(RAL 7016)

801334
бела

(RAL 9016)

801335
црна

(RAL 9005)

Продолжеток метален за поврзувачка греда - Voga

Шифра Димензија Боја

801316 50mm
сива

(RAL 9006)

• Дистанцерот се поставува на елемент со 
  висина 615mm и ширина min. 580mm.

• Овој продолжеток служи за продолжување на 
поврзувачки греди.

• Се користи во замена за ногарка.
• Погоден при изработка на бироа или 

конференциски маси подолги од 2000mm. 

Додатоци за System Edge

Телескопска поврзувачка греда за работно биро за модел Flat, Havana - Voga

https://shop.novomak.com/


Новомак го задржува правото за промена на цените 55

Канцелариски ногарки за работни бироа 8

Шифра

801315

• Овој конектор се користи за 
спојување на поврзувачка греда 
при изработка на аголно биро.

• Сетот се состои од 2 парчиња.

Конектор за аголно биро - Voga

модел Flat

модел Havana
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Предности на SYSTEM BACK :
• Метални ногарки за стабилно и економично 

решение при изработка на канцелариски бироа.

• Метални конектори кои со соодветната ногарка 
формираат стабилна конструкција.

• Се препорачува системот да се користи за 
дебелина на плочест материјал од min. 25mm.

• Носивост max. 150kg/m2.

• Брзо и едноставно монтирање.

SYSTEM BACK - VOGA

Продукти:

• Канцелариска ногарка за работно биро Ava.

https://shop.novomak.com/
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
Канцелариска ногарка за работно биро Ava C500 - Voga

Канцелариска ногарка за работно биро Ava C700 - Voga

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801740

C500 715mm

600 x 1200mm

10mm
сива 

(RAL 9006)

801741 600 x 1400mm

801742 600 x 1600mm

801743 600 x 1800mm

801744 600 x 2000mm

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801745

C700 715mm

800 x 1200mm

10mm
сива 

(RAL 9006)

801746 800 x 1400mm

801747 800 x 1600mm

801748 800 x 1800mm

801749 800 x 2000mm

• Сетот се состои од две ногарки Аva C500, два странични панели од пластика за ногарка Ava C, четири ексцентар 
конектори за поврзување на грбот, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шрафови за монтажа на 
плотна со дебелина од 36mm.

• Дебелината на материјалот на поврзувачкиот панел е 18mm, а неговата широчина е произволна во зависнот од 
димензијата на плочата на работната маса.

• Должината на панелот е помала за 110mm од димензијата на горната плоча, а висината на истате е 300mm.
• Максималното дозволено оптоварување на масата е 150kg/m2.

• Сетот се состои од две ногарки Аva C700, два странични панели од пластика за ногарка Ava C, четири ексцентар 
конектори за поврзување на грбот, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шрафови за монтажа на 
плотна со дебелина од 36mm.

• Дебелината на материјалот на поврзувачкиот панел е 18mm, а неговата широчина е произволна во зависнот од 
димензијата на плочата на работната маса.

• Должината на панелот е помала за 110mm од димензијата на горната плоча, а висината на истате е 300mm.
• Максималното дозволено оптоварување на масата е 150kg/m2.
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Ногарка за работно биро Solo - Voga

модел Solo Arch

модел Solo Simple

модел Solo Simple

https://shop.novomak.com/
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• Сетот се состои од две ногарки Solo Arch, една поврзувачка греда со соодветна димензија, шрафови за монтажа на 
плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Наменет е за маси со дебелина на плоча од 18mm и повеќе, должини од 800mm до 2000mm.
• Овој систем најчесто се користи за детски маси, училишни маси, за канцеларија во домот.
• Максимална тежина на горната плоча е 25kg/m2, а најголемото можно оптаварување е 100kg/m2.

• Сетот се состои од две ногарки Solo Simple, една поврзувачка греда со соодветна димензија, шрафови за монтажа 
на плотна со дебелина 18mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Наменет е за маси со дебелина на плоча од 18mm и повеќе, должини од 800mm до 2000mm.
• Овој систем најчесто се користи за детски маси, училишни маси, за канцеларија во домот. 
• Максимална тежина на горната плоча е 25kg/m2, а најголемото можно оптаварување е 100kg/m2.

Ногарка за работно биро Solo Arch - Voga

Ногарка за работно биро Solo Simple - Voga

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801750

Arch 715mm

750 x 1000mm

10mm
сива 

(RAL 9006)

801751 750 x 1200mm

801752 750 x 1400mm

801753 750 x 1600mm

801754 750 x 1800mm

801755 750 x 2000mm

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801756

Simple 715mm

650 x 1000mm

10mm
сива 

(RAL 9006)

801757 650 x 1200mm

801758 650 x 1400mm

801759 650 x 1600mm

801760 650 x 1800mm

801761 650 x 2000mm

608

395 50
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Канцелариски ногарки за работни бироа8
модел A leg

модел U leg

модел O leg
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
Канцелариска ногарка метална за работно биро A Leg - Voga

• Сетот се состои од две ногарки A Leg, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шрафови за монтажа 
на плотна со дебелина од 36mm.

• A-Leg има стабилен и модерен дизајн.
• Бидејќи ногарките не се поврзани со поврзувачка греда, за горната плоча мора да се користи материјал со min. 

25mm дебелина или поголема од тоа.
• За димензии поголеми од 1400mm употреба на трета ногарка е препорачливо.

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801762

A-LEG 715mm

800 x 1200mm

5 mm

сива 
(RAL 9006)

801763 800 x 1400mm

801764 800 x 1800mm

801765 800 x 2000mm

801766 800 x 2200mm

801767 800 x 2400mm

801768 800 x 1200mm

црна 
(RAL 9005)

801769 800 x 1400mm

801770 800 x 1800mm

801771 800 x 2000mm

801772 800 x 2200mm

801773 800 x 2400mm



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk62

Канцелариски ногарки за работни бироа8
Канцелариска ногарка метална за работно биро U Leg - Voga

• Сетот се состои од две ногарки U-Leg, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шрафови за монтажа 
на плотна со дебелина од 36mm.

• U-Leg има стабилен и модерен дизајн.
• Бидејќи ногарките не се поврзани со поврзувачка греда, за горната плоча мора да се користи материјал со min. 

25mm дебелина или поголема од тоа.
• За димензии поголеми од 1400mm употреба на трета ногарка е препорачливо.

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801774

U-LEG 715mm

800 x 1200mm

5 mm

сива 
(RAL 9006)

801775 800 x 1400mm

801776 800 x 1800mm

801777 800 x 2000mm

801778 800 x 2200mm

801779 800 x 2400mm

801780 800 x 1200mm

црна 
(RAL 9005)

801781 800 x 1400mm

801782 800 x 1800mm

801783 800 x 2000mm

801784 800 x 2200mm

801785 800 x 2400mm

https://shop.novomak.com/


Новомак го задржува правото за промена на цените 63

Канцелариски ногарки за работни бироа 8
Канцелариска ногарка метална за работно биро O Leg - Voga

• Сетот се состои од три ногарки O-Leg, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шрафови за монтажа 
на плотна со дебелина од 36mm.

• O-Leg има стабилен и модерен дизајн.
• Бидејќи ногарките не се поврзани со поврзувачка греда, за горната плоча мора да се користи материјал со min. 

25mm дебелина или поголема од тоа.
• За димензии поголеми од 1400mm употреба на трета ногарка е препорачливо.

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801786

О-LEG 715mm

800 x 1200mm

5 mm

сива 
(RAL 9006)

801787 800 x 1400mm

801788 800 x 1800mm

801789 800 x 2000mm

801790 800 x 2200mm

801791 800 x 2400mm

801792 800 x 1200mm

црна 
(RAL 9005)

801793 800 x 1400mm

801794 800 x 1800mm

801795 800 x 2000mm

801796 800 x 2200mm

801797 800 x 2400mm
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Канцелариски ногарки за работни бироа8
Канцелариска ногарка за работно биро Skip 800 - Voga

• Сетот се состои од две ногарки Skip 800, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шрафови за монтажа 
на плотна со дебелина од 36mm.

• Механизмот на Skip ногарката овозможува брзо склопување на масата, која може да се тргне по употребата.
• Постоечката ширина на ногарката овозможува склопување на плоча со широчина од 800mm и минимална должина 

од 1000mm.
• Намената на овој модел ногарки: маси за кетеринг, привремени конференциски маси,  привремени работни маси.
• Се препорачува да се користи за дебелина на плочест материјал од min. 25mm.

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801798

SKIP 800 715mm

850 x 1000mm

8 mm
сива 

(RAL 9006)

801799 850 x 1200mm

801800 850 x 1400mm

801801 800 x 1600mm

801802 800 x 1800mm

790 30
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800 mm

850 mm
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800 mm
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
Канцелариска ногарка за работно биро Fifty Z - Voga

• Сетот се состои од четири ногарки Fifty Z, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шрафови за монтажа 
на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарките Fifty Z се со дијаметар од 50mm и имаат механизам за склопување на истите.
• Ногарките имаат уникатна употреба за конференциски маси, за привремени настани, како и за поголеми сали за 

состаноци, каде што е неопходно да се отстранат масите по настанот и да се чуваат во мал простор.
• Пластичните покривни маски служат како декорација и го покриваат механизмот кога масата е поставена, а кога 

се свиткани, тие спречуваат оштетување на ногарките, како и на плочата на масата додека се наредени една врз 
друга. 

• Се препорачува да се користи за дебелина на плочест материјал од min. 25mm.

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801803
FIFTY Z 715mm

800 x 1600mm
8 mm

сива 
(RAL 9006)801804 800 x 1800mm
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модел PARK Z со тркаламодел PARK Z

Канцелариска ногарка за работно биро Park Z - Voga

модел PARK Z

модел PARK Zмодел PARK Z со тркала
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• Сетот се состои од две ногарки Park Z со тркала, шрафови за монтажа на плотна со 
дебелина 25mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарката е со тркала и кочници.
• Ногарката се користи за составување на подвижни работни маси, кои по употреба 

може да се се чуваат во мал простор.
• Се препорачува да се користи за дебелина на плочест материјал од min. 25mm.

• Сетот се состои од две ногарки Park Z, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 
25mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина од 36mm.

• Ногарката е фиксна со можност за нивелирање.
• Ногарката се користи за составување на подвижни работни маси, кои по употреба 

може да се се чуваат во мал простор.
• Се препорачува да се користи за дебелина на плочест материјал од min. 25mm.

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

 801805

PARK Z 715mm

600 x 1000mm

5mm
сива 

(RAL 9006)

801806 600 x 1200mm

801807 600 x 1400mm

801808 600 x 1600mm

801809 600 x 1800mm

801810 600 x 2000mm

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801811

PARK Z
со 

тркала
715mm

800 x 1000mm

5mm
сива 

(RAL 9006)

801812 800 x 1200mm

801813 800 x 1400mm

801814 800 x 1600mm

801815 800 x 1800mm

801816 800 x 2000mm

Канцелариска ногарка за работно биро Park Z - Voga

Канцелариска ногарка за работно биро Park Z со тркала - Voga
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Канцелариски ногарки за работни бироа8

1200 - 2
200

 6
25

 - 
12

80

700

Шифра
Max. ширина на 

плочест материјал
За дебелина 
на материјал

Подесување 
на висина

Max. носивост Боја

801079

700 - 800mm 15 - 25mm 625 - 1280mm 120kg

сива мат
(RAL 9006)

801080
бела мат

(RAL 9016)

801081
црна мат

(RAL 9005)

Ногарка со електрично подесување на висина - Strong

• Електрично подесување на висината.
• Сетот се состои од две ногарки и телескопска 

поврзувачка греда со димензија  1200 - 1800 mm.

• Контролер со 4 мемории  
на подесување на висината.

62
5m

m

95
0m

m

12
80

m
m
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
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Канцелариски ногарки за работни бироа8

Канцелариска ногарка метална за работно биро - GTV

Канцелариска ногарка метална за работно биро

• Сетот се состои од две ногарки и 
телескопска поврзувачка греда со 
димензија  1200 - 1800 mm. 

• Сетот се состои од две ногарки. За 
поврзување на ногарките потребно е 
да се постави плочест материјал со 
соодветна димензија.

Шифра * H W Нивелација Боја

800054 720mm 650mm 10mm
сива

(RAL 9006)

Шифра * H W Нивелација Боја

800052 725mm 600mm 10mm
сива

(RAL 9006)

Ногарка метална Ex - Mila Design

Шифра H
Max. димензија на 
плочест материјал 

Боја Носивост

801070 720mm 2000 x 1000mm
црна 40kg

801071 420mm 1200 x 600mm

801070 801071

https://shop.novomak.com/
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
Централна ногарка метална Nex - Mila Design

Шифра H
Max. димензија на 
плочест материјал

Боја Носивост

801072
720mm

Ф 1000mm
црна

14kg

801073
Ф 1000mm;

900 x 900mm
19kg

801072 801073
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Канцелариски ногарки за работни бироа8
Централна ногарка метална - Voga

модел Round Plate

модел Round Plate

модел Square Plate

https://shop.novomak.com/
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8

• Сетот се состои од плоча за прицврстување на плочата 330x330mm, централна ногарка 50x50, H=706mm и подлога 
за централната ногарка 400x400mm, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шрафови за монтажа на 
плотна со дебелина од 36mm.

• Тие можат да се користат поединечно или повеќе елементи заедно, како и во комбинација со други системи за 
работни маси.

• Ногарките обезбедуваат добра стабилност на масите, не ја гребат подлогата на кои се поставени.
• Одлично решение за комерцијални објекти како кафулиња, ресторани, барови, терпезарија и истовремено нудат 

модерен изглед на просторот и мебелот.

• Сетот се состои од плоча за прицврстување на плочата, централна ногарка Φ80, H=706mm и подлога за централната 
ногарка Φ495mm, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шрафови за монтажа на плотна со дебелина 
од 36mm.

• Тие можат да се користат поединечно или повеќе елементи заедно, како и во комбинација со други системи за 
работни маси.

• Ногарките обезбедуваат добра стабилност на масите, не ја гребат подлогата на кои се поставени.
• Одлично решение за комерцијални објекти како кафулиња, ресторани, барови, терпезарија и истовремено нудат 

модерен изглед на просторот и мебелот.

Шифра Модел H Димензија на работно биро Нивелација Боја

801817
TERRA 
ø500

715mm
Φ800mm

5mm
сива 

(RAL 9006)
801818

TERRA 
Φ600

Φ850mm

Централна ногарка метална Round Plate - Voga

Шифра Модел H Димензија на работно биро Нивелација Боја

801819
TERRA 
50x50

715mm 700mm x 700mm 5mm
сива 

(RAL 9006)

Централна ногарка метална Square Plate - Voga
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Канцелариски ногарки за работни бироа8
Ногарка метална Ipso - Voga

• Сетот се состои од четири ногарки Ipso, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шрафови за монтажа 
на плотна со дебелина од 36mm.

• Самостојните ногарки Ipso се уникатно и единствено решение кои нуди многу комбинации за дизајнирање.
• Ви овозможуваат да може да употребите 3, 4 или 6 ногарки, во зависност од големината на вашата маса.
• Се состои од два дела и е совршена за сите видови на форма на маси (кружни, квадратни или правоаголни).
• Одлично решение за терпезариски маси, конференциски маси со исклучителни димензии на истите.

Предлог комбинирање на IPSO ногарки за изработка на кружни маси

Предлог комбинирање на IPSO ногарки за изработка на правоаголни маси

Ф800mm

800 x 800mm

Ф1000mm

1050 x 1050mm

Ф1800mm

800 x 1250mm

Ф1800mm

800 x 1400mm

https://shop.novomak.com/
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
Шифра Модел H

Димензија на 
работна плоча

Нивелација Боја

801820

IPSO 718mm

Φ800 mm

15 mm

бела
(RAL 9016)

801821 Φ1200 mm

801822 Φ1400 mm

801823 Φ1600 mm

801824 Φ1800 mm

801825 800 x 800mm

801826 1050 x 1050mm

801827 800 x 1250mm

801828 1400 x 1400mm

801829 1400 x 2500mm

801830 Φ800mm

црна 
(RAL 9005)

801831 Φ1200mm

801832 Φ1400mm

801833 Φ1600mm

801834 Φ1800mm

801835 800 x 800mm

801836 1050 x 1050mm

801837 800 x 1250mm

801838 1400 x 1400mm

801839 1400 x 2500mm



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk76

Канцелариски ногарки за работни бироа8
Ногарка метална Ipso - Voga

Шифра Модел H
Димензија на 
работно биро

Нивелација Боја

801820

IPSO 718mm

Φ800 mm

15 mm

бела
(RAL 9016)

801821 Φ1200 mm

801822 Φ1400 mm

801823 Φ1600 mm

801824 Φ1800 mm

801825 800 x 800mm

801826 1050 x 1050mm

801827 800 x 1250mm

801828 1400 x 1400mm

801829 1400 x 2500mm

801830 Φ800mm

црна 
(RAL 9005)

801831 Φ1200mm

801832 Φ1400mm

801833 Φ1600mm

801834 Φ1800mm

801835 800 x 800mm

801836 1050 x 1050mm

801837 800 x 1250mm

801838 1400 x 1400mm

801839 1400 x 2500mm
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
• Сетот се состои од четири ногарки Ipso, шрафови за монтажа на плотна со дебелина 25mm и шрафови за монтажа 

на плотна со дебелина од 36mm.
• Самостојните ногарки Ipso се уникатно и единствено решение кои нуди многу комбинации за дизајнирање.
• Ви овозможуваат да може да употребите 3, 4 или 6 ногарки, во зависност од големината на вашата маса.
• Се состои од два дела и е совршена за сите видови на форма на маси (кружни, квадратни или правоаголни).
• Одлично решение за терпезариски маси, конференциски маси со исклучителни димензии на истите.

Предлог комбинирање на IPSO ногарки за изработка на кружни маси

Предлог комбинирање на IPSO ногарки за изработка на правоаголни маси

Ф800mm

800 x 800mm

Ф1000mm

1050 x 1050mm

Ф1800mm

800 x 1250mm

Ф1800mm

800 x 1400mm
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Канцелариски ногарки за работни бироа8

ногарка X-Line
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8

Шифра H Боја

801082

710mm

хром

4

801084 бела

801083

црна
801085 820mm

801086 870mm

801087 1100mm

Ногарка метална X-Line - GTV

Дизајнирани да го комплетираат Вашиот 
простор. Предноста кај овие X-line ногарки 
е  што можете да ги искористите на било 
која маса или работно биро. Може да ги 
поставите право или под агол од 80о. Со 
дополнителната нивелација од 5mm може 
да ги адаптирате на било која подлога. 
X-line  се стилиски и модерни ногарки кои го 
означуваат трендот кој доаѓа.

H
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5

40Ø

21Ø
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2
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Канцелариски ногарки за работни бироа8
Ногарка метална Etero - Mila Design

Шифра Тип H Нивелација Боја

801057

etero N1

720mm

/

црна

801058 420mm

801061 128mm

801059

etero N2

720mm

10mm801060 420mm

801062 132mm

801057

801059

801058

801060

801061

801062

• Достапни бои по нарачка :
  - Бела боја.
  - Сива боја.
  - Антрацит боја.

https://shop.novomak.com/
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
Ногарка метална - Strong

Шифра H Ф Боја

801056 710mm

10mm црна801055 420mm

801077 175mm

• Ф - Дијаметар на жица.

801056 801055 801077
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Канцелариски ногарки за работни бироа8
Ногарка метална Arto Hairpin II - GTV

H - 711mm H - 406mm H - 304mm

Шифра * H Дијаметар на жица Ф Боја

801341 304mm

10mm

црна мат

801342 406mm

801343 711mm

801347 304mm

12mm801348 406mm

801349 711mm
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8

H - 711mm H - 406mm H - 304mm

Ногарка метална Arto Hairpin III - GTV

Шифра * H Дијаметар на жица Ф Боја

801344 304mm

10mm

црна мат

801345 406mm

801346 711mm

801350 304mm

12mm801351 406mm

801352 711mm
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Канцелариски ногарки за работни бироа8
Дрвена конусна ногарка - Nesu

Шифра Опис H Ф

801122
лакирано дрво со бела 

пластична плочка

710mm

48mm

4

801121 300mm
8

801120 150mm

801119
лакирано дрво со црна 

пластична плочка

710mm 4

801118 300mm
8

801117 150mm

801122

801119

801121

801118

801120

801117
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
Дрвена конусна ногарка - Nesu

Шифра Опис H Ф

801116
лакирано дрво со бела 

пластична плочка

710mm

48mm

4

801115 300mm
8

801114 150mm

801113
лакирано дрво со црна 

пластична плочка

710mm 4

801112 300mm
8

801111 150mm

801116

801113

801115

801112

801114

801111
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Канцелариски ногарки за работни бироа8
Метална конусна ногарка - Nesu

Шифра Боја H Ф

801110

бука

710mm

48mm

4

801109 300mm
8

801108 150mm

801107

бела

710mm 4

801106 300mm
8

801105 150mm

801110

801107

801109

801106

801108

801105
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
Метална конусна ногарка - Nesu

Шифра Боја H Ф

801104

бука

710mm

48mm

4

801103 300mm
8

801102 150mm

801125

бела

710mm 4

801124 300mm
8

801123 150mm

801104

801125

801103

801124

801102

801123
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Канцелариски ногарки за работни бироа8
Ногарка метална за биро со нивелација

Ногарка метална за биро со нивелација

Шифра * H Димензија Нивелација Боја

800127          
710mm

60 x 60mm
30mm сива 4

800289          46 x 46mm

Шифра * H Димензија Нивелација Боја

801195 710mm

60 x 60mm 30mm

црна мат

4
801196 820mm

801197 710mm
бела сјај

801198 820mm

800127 800289

30mm

Ногарка метална за работно биро Corner leg - Voga

Шифра H Ф Нивелација Боја

800672 715mm 80mm 10mm
сива

(RAL 9006)
2

црна мат бела сјај
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Канцелариски ногарки за работни бироа 8
Ногарка метална за работно биро Sixty - Voga

Шифра H Ф Нивелација Боја

800676 715mm
60mm 40mm

сивa
(RAL 9006)

2
800677 430mm

Ногарка метална за биро со нивелација

Шифра * H Ф Нивелација Боја

800045          

710mm

60mm 30mm

сива

4

800048          бела

800128          црна

800124          хром  

800046          
820mm

сива 

800049          хром 

800567          
1100mm

сива

800107      хром

30mm

Сива Бела

Црна Хром



Канцелариски ногарки за работни бироа

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk90

Метална рамка Corner8

W

H

L

Начин на поврзување

Метална рамка Corner - Voga

Шифра W H L Боја

801010 450mm
455mm 450mm црна

801011 900mm

• Спојување на рамките со притиснување на 
профилите еден кон друг ( клик систем ) на 
сите четири краеви.

• Прицврстување на конструкцијата со 
патентиран шраф за металната рамка Corner. 

• Димензија на профил 15 x 15mm.
• Наменети за изработка на полици, конструкција за 

клуб маси, комоди и други разновидни намени.
• По нарачка се достапни димензии според Вашите 

потреби.

https://shop.novomak.com/
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Маса на склопување Party Table 8
Маса на склопување Party Table - Voga

Шифра H Ф Боја

801012 1150mm 600mm црна

• Масата е погодна за надворешни и внатрешни временски 
услови и може да се користи во ресторани, клубови, и за 
најразновидни кетеринг.

• Масата лесно се склопува, со што не зазема многу простор.
• Горниот дел од масата е изработен од смрека, и е премачкан 

со заштитен природен премаз.
• Под горниот дел од масата е поставена закачалка
  ( наменета за  закачување на облека, ташни, чадори ).
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Организација за работни бироа8

Организација за работно биро - Toolbar Conceptum

Полица
Држач за монитор

Алуминиумски M профил

Држач за пенкала

Држач за лаптоп

Корпа за отпадоци

Држач за телефон

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

Како основен елемент од овој систем е алуминиумскиот М профил, кој се прикачува на задниот дел од 
работното биро или на ѕидот. За организацијата да биде ефективна и функционална Ви нудиме неколку 
опционални елементи со кои можете да ја започнете организацијата на работното биро: 

Kondator е шведска компанија која има долгогодишен развој на производи за 
организација на работно биро.Тие имаат патентирани и осмислени производи со 
врвен квалитет овозможувајќи на своите клиенти идеална работна околина.
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Организација за работни бироа 8

неуредна организизација на биро...

2000mm

...организација на биро со Toolbar Conceptum - Kondator !

1600mm

Со Toolbar Conceptum заштедувате на простор и материјал при 
изработка на работно биро и  добивате подобра работна површина.
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Организација за работни бироа8
Алуминиумски М профил за организација на биро - Kondator

Шифра Боја L

800811

бела

1350mm

800812 1550mm

800813 1750mm

800814 1950mm

800815

сива

1350mm

800816 1550mm

800817 1750mm

800818 1950mm

Шифра Опис Боја

800819
завршетоци

бела

800820 сива
800819 800820

Додатоци за алуминиумски М профил

Препораки за монтирање на алуминиумски М профил :

Висина за монтирање
• Се поставува 250mm над бирото.
• Min. 10 шрафови за дрво на 1m.

Монтажа на профилот
• Прицврстувањето на профилот 

е со помош на шрафови кои  се 
поставуваат во веќе постоечки 
отвори. За поставувањето на 
шрафовите се препорачува да 
се следи редоследот  според 
приказот на сликата ( односно 
првиот шраф се поставува во 
центарот, па потоа лево и десно )

Поставување на 
маската
• Поставете ги горните 

жлебови да навлезат 
еден кон друг па 
потоа ротирајте ја 
маската додека не 
навлезе во долниот 
дел од профилот.

За поголема 
сигурност
• Притисете го долниот  

дел од маската рачно 
или со помош на гумен 
чекан.

Забелешка: Порамнете 
ги хоризонтално 
краевите на профилот, за 
понатамошните промени 
за бидат овозможени.

Додатоци
• Поставете ги 

завршетоците на 
краевите од М профилот.

  - бели завршетоци
     ( шифра 800819 )
  
  - сиви завршетоци
     ( шифра 800820 )

Mонтирање со жлебање
• При монтирање на профилот со жлебање се препорачува 

отворот во материјалот од сите 4 страни да биде поголем за 
1mm.

m
in

. д
ол

ж
ин

а

1

2 3 4 5

• Сетот се состои од 
два завршетоци.

Завршетоци за M профил - Kondator
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Организација за работни бироа 8

Шифра Тип Боја Димензија Носивост

800842
2 зглоба

бела
143mm

14kg
800843 сива

800844
3 зглоба

бела
323mm

800845 сива

Држач за монитор - Kondator

Опционални елементи за организација по избор за Toolbar Conceptum

Држач за монитор со 3 зглобаДржач за монитор со 2 зглоба

*сите опционални елементи се прикачуваат на алуминиумскиот М профил

• Зглоб 1: Може да врти 
хоризонтално за ±90о.

• Зглоб 1.1 : Може да врти 
вертикално за ±90о.

• Зглоб 2: Може да ротира 
за ±180о.

• Зглоб 1 и 2: Можат да вртат 
хоризонтално за ±90о.

• Зглоб 2.1 : Може да врти 
вертикално за ±90о.

• Зглоб 3: Може да ротира за 
±180о.

1
1

2

2 3

1.1

2.1

800842 800844
 made in 

Sweden
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Организација за работни бироа8

Шифра Боја Димензија Носивост

800846 бела

742mm 7-14kg800847 сива

800848 црна

Држач за два монитори со амортизер - Kondator

• Зглоб 1: Може да врти 
хоризонтално за 360о.

• Зглоб 1.1 : Може да врти 
вертикално од +35о до -35о.

• Зглоб 2: Може да врти 
хоризонтално за 360о.

• Зглоб 2.1: Може да врти 
вертикално од +35о до -35о.

• Зглоб 3 : Може да ротира 
за ±180о.

• Зглоб 3.1: Може да врти 
хоризонтално за ±5о.

1
3

2

1.1
3.1

2.1

800848

Опционални елементи за организација по избор за Toolbar Conceptum
*сите опционални елементи се прикачуваат на алуминиумскиот М профил
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Организација за работни бироа 8

Три полици метални C4 - Kondator

Организатор метален за фасцикли - Kondator

Шифра Боја Димензија

800821 бела
222 х 166mm

800822 сива

800823 бела
327 х 221mm

800824 сива

Шифра Боја Димензија

800825 бела
270 х 255 х 200mm

800826 сива

Шифра Боја Димензија

800827 бела
327 x 221mm

800828 сива

Полица метална - Kondator

Шифра Боја Димензија

800829 бела
390 х 320mm

800830 сива

Полица метална за лаптоп - Kondator

Опционални елементи за организација по избор за Toolbar Conceptum
*сите опционални елементи се прикачуваат на алуминиумскиот М профил

 made in 
Sweden
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Организација за работни бироа8

Табла за забелешки - Kondator

Држач метален за пенкала - Kondator

Шифра Боја Димензија

800831 бела
280 х 138 х 30mm

800832 сива

Шифра Боја Димензија

800833 бела
80 х 50 х 140mm

800834 сива

Шифра Боја Димензија

800835 бела/алуминиум 165 x 225mm

Држач метален за лаптоп - Kondator

Шифра Боја Димензија

800836 бела
52 х 53mm

800837 сива

Држач метален за слушалки - Kondator

Опционални елементи за организација по избор за Toolbar Conceptum
*сите опционални елементи се прикачуваат на алуминиумскиот М профил
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Организација за работни бироа 8

Шифра Боја Димензија

800838 бела
100 х 166mm

800839 сива

Држач метален за телефон - Kondator

Опционални елементи за организација по избор за Toolbar Conceptum
*сите опционални елементи се прикачуваат на алуминиумскиот М профил

 made in 
Sweden
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Организација за работни бироа8
Liftsystem Concept

Liftsystem Concept е направен за олеснување на околината за 
Вашата работна површина, без да се наруши функционалноста или 
перфомансите.

Изберете си го модулот кој ви е потребен и едноставно придвижете го 
по монтираната шина под работното биро. Модулите може лесно да 
се менуваат, во зависност од Вашите потреби.

Држач за лаптоп Liftlap

Држач за компјутер Liftflex

+
Додаток корпа за отпадоци

( се додава по потреба )

Шина за Liftsystem Concept
 ( се монтира под работно биро )

1 3Шрафење на шина Поставување на пружина2

Liftlap

Поставување на Liftlap 
или Liftflex

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

 made in 
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Организација за работни бироа 8
Шина за Liftsystem Concept - Kondator

Шифра Боја L

800849 сива 400mm

Држач за лаптоп Liftlap - Kondator

Држач за компјутер Liftflex - Kondator

Корпа за отпадоци Sopi - Kondator

Шифра Боја Димензија

800850 бела

550 x 320mm800851 сива

800852 црна

Шифра Боја Димензија

800856 сива 550 x 320mm

Шифра Боја Димензија

800853 бела

275 x 255mm800854 сива

800855 црна

Додаток за Liftlap

• Корпата е соодветна само за 
држачот за лаптоп  Liftlap.

 made in 
Sweden
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Организација за работни бироа8

Зошто држач за монитор ?
Бидејќи се повеќе време поминуваме пред компјутер, 
мораме да бидеме сигурни дека тој е прилагоден на 
нашето тело, а не обратно. Затоа се потребни  решенија 
кои ќе Ви овозможат покомфорно користење во текот на 
денот. Тоа го овозможува KONDATOR со неговата програма 
исполнета со решенија за држачи за монитори, воедно 
да ги исполни барањата на нашите корисници исполнети 
со врвен квалитет, дизајн и мобилност.

 made in 
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Организација за работни бироа 8
Држач за монитор Oslo  - Kondator

Шифра Тип Боја Димензија Носивост

800861 4 зглоба, 
за 1 монитор

бела

465mm

14kg
800862 црна

800863 4 зглоба, 
за 2 монитори

бела
2 x 6kg

800864 црна

• Држачите за монитор се 
прицврстуваат на горната плоча од 
работното биро.

800862 800864

• Зглоб 1,2 и 3: Може да 
вртат хоризонтално за 
360о.

• Зглоб 3.1 : Може да се 
навалува за ±90о.

• Зглоб 4: Може да ротира 
за ±180о.

• Зглоб 1,2 и 3: Може да 
вртат хоризонтално за 
360о.

• Зглоб 3.1 : Може да се 
навалува за ±90о.

• Зглоб 4: Може да ротира 
за ±180о.

1
1

2 2
3 3

4 4
3.1

3.1

Држач за монитор со 4 зглоба за 1 монитор Држач за монитор со 4 зглоба за 2 монитора

 made in 
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Организација за работни бироа8
Држач за монитор Stockholm - Kondator

Шифра Тип Боја Димензија Носивост

800865 5 зглоба,
за 1 монитор

бела

486mm

8kg
800866 црна

800867 5 зглоба, 
за 2 монитори

бела
2 x 8kg

800868 црна

• Зглоб 1: Може да врти 
хоризонтално за 360о.

• Зглоб 1.1: Може да ротира за 
±35о.

• Зглоб 2: Може да врти 
хоризонтално за 360о.

• Зглоб 2.1:Може да врти 
вертикално од +35о до -25о

• Зглоб 3: Може да ротира за ±90о.

• Зглоб 1 и 2: Може да вртат 
хоризонтално за 360о.

• Зглоб 2.1: Може да врти 
вертикално од +35о до -35о.

• Зглоб 3: Може да врти 
хоризонтално за 360о.

• Зглоб 3.1:Може да врти 
вертикално од +35о до -25о.

• Зглоб 4: Може да ротира за ±90о.

1

1.1

2
2.1

3
1

2

3

3.14

2.1

Држач за монитор со 5 зглоба за 1 монитор Држач за монитор со 5 зглоба за 2 монитора

• Држачите за монитор се 
прицврстуваат на горната плоча од 
работното биро.

800866 800868
 made in 

Sweden
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Организација за работни бироа8

• BBP е Германска компанија која има повеќе од 50 години искуство во работењето со опрема за 
канцелариски мебел.

• BBP производите се карактеризираат со иновативен дизајн, лесно и меко отворање и затворање.
• Совршено движење на лизгачите, при што е потребна минимална сила за отворање и затворање.
• BBP канцеларискиот програм исто така поседува LGA сертификат со којшто се гарантира висок 

квалитет на механизмите.   
• За заклучување на BBP фиоките се користат Lehmann брави за мебел.   
• Orga Aer системот има заштита од превртување на елементот, односно кога една фиока е отворена, 

другите фиоки се блокирани и неможат да се отворат.

Orga Aer
Систем за организација на канцелариски метални фиоки 
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Организација за работни бироа 8
Orga Aer фиока

Брава за заклучување на фиоките Orga Aer

Додатоци за фиока Orga Aer

Прегради за организација

 1. попречна преграда 
 2. надолжна преграда

Преградa за A4 листови Организација за ситен 
канцелариски прибор

Перфорирани странични 
панели за едноставна 
монтажа на додатоците за 
Orga Aer фиока.

Централна брава за фиоки
Lehmann 300043.

Преградa за архивирање
на документи

1

2

• Механизмот за заклучување има 
заштита од превртување на елементот, 
односно кога една фиока е отворена, 
другите фиоки се блокирани и неможат 
да се отворат.
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Организација за работни бироа8
Метална фиока Orga Aer - BBP

Прегради за организација - BBP

Пластична преграда за А4 листови - BBP

Шифра
Внатрешна ширина 

на елемент
Должина на 

елемент
Боја

800805
392mm

540mm црна
RAL 9005800806 740mm

Шифра Опис L Тип

800741 попречна преграда 330mm А4

800742
надолжна преграда

221mm А5

800743 162mm А6

Шифра

800744

• Напомена : 
За поставување на надолжна 
преграда А5 (800742)  или А6 
(800743), потребно е претходно 
да се постави попречна преграда  
А4 (800741).

• Пример 1

- За фиоки со должина од 
540mm, може да се постават 
max.4 прегради.

• Пример 2

- За фиоки со должина од 
740mm, може да се постават 
max.7 прегради.

800741

800741

800742

800742

Додатоци за фиока Orga Aer

• За комплетирање на фиоката 
потребно е да се постави 
фронт ( чело ) на предниот 
дел на фиоката.

• Има можност за поставување 
на централна брава Lehmann

  (шифра: 300043)
• Сетот се состои од:
  - лизгачи со меко затворање.
  - метална полица.

379mm

515/715mm
>

>
>

>
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Организација за работни бироа 8

• Пример 1 • Пример 2

Адаптер-преграда за архивирање на документи - BBP

Продолжеток за адаптер - BBP

Шифра
Внатрешна димензија на 

елемент W x H
Должина на 

фиока

800807
392 x 246mm

540mm

800808 740mm

Шифра L

800746 151mm

Додатоци за фиока Orga Aer

Продолжеток

Адаптер - преграда за 
архивирање на документи

22

1
1

1. Фиока Orga Aer ( шифра 800805 ).
2. Сет од продолжеток и адаптер - преграда за 
архивирање на документи.
    (шифра 800807 ).

1. Фиока Orga Aer (шифра 800806).
2. Преграда за архивирање на документи 
    (шифра 800808 ).
* За фиока со шифра 800806 може да се постават две 
   прегради за архивирање без употреба на адаптер.

2

• Сетот се состои од 2 
продолжетока.

• Служи за продолжување на 
преградата за архивирање на 
документи.

• Сетот за шифра 800807 се состои од:
  - 1 адаптер за архивирање.
  - 2 продолжетока за адаптер.

• Сетот за шифра 800808 се состои од:
  - 2 адаптера за архивирање.

H = Висина; W = Ширина



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk110

Организација за работни бироа8
Додатоци за фиока Orga Aer

Челна централна брава за фиоки - Lehmann

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

Организација за ситен канцелариски прибор во фиока - BBP

Шифра Димензија L x W x H

800750 337 x 196 x  25mm

>

>

>>

337mm

25
m

m

19
6m

m
>

>

L   = Должина 337mm; W = Ширина 196mm; H = Висина 25mm

• Во фиока (шифра 800805) 
може да се постават две 
организации.

• Во фиока (шифра 800806) 
може да се постават три 
организации.

Шифра Тип L

300043 за 5 фиоки 1000mm

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

• Сетот се состои од :
  - Челна централна брава.
  - Механизам за заклучување за 
    5 фиоки.
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Организација за работни бироа 8



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk112

Организација за работни бироа8
Orga Work
Фиока за под работно биро

 made in
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https://shop.novomak.com/


Новомак го задржува правото за промена на цените 113

Организација за работни бироа 8

• Погодна за сите видови на работна површина, благодарение на 
флексибилниот систем на монтирање.

• Може да се монтира на лева или на десна страна на долната страна 
од работното биро.

• Подлога на дното од фиоката против пролизгување.   
• Лесна за одржување и отпорна на гребење.  
• За заклучување се користи Lehmann брава за мебел.   
• Достапни бои: бела и црна.
• Надворешна димензија на фиока: 
     - Ширина 430 x должина 410 x висина 70mm.
• Внатрешна димензија на фиока: 
     - Ширина 305 x должина 345 x висина 40mm.

Фиока за под работно биро Orga Work - BBP

Шифра Боја

801100 бела

801101 црна
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Утичници за работни бироа8
Утичници за работно биро
BACHMANN е германска компанија која 
развива, произведува и продава нови 
иновативни електрични компоненти и системи 
за дистрибуција на електрична енергија.
Нивните производи се препознатливи по 
дизајнот, функционалноста но и по високиот 
квалитет.

Производите на Bachmann даваат визуелен 
акцент на просторот и совршено се 
вклопуваат во ентериерот, без разлика дали 
се поставени во кујна, дневна, хотелска соба 
или пак канцеларија.

Модерен дизајн 
и изглед

Прилагодливи 
на Вашите 
индивидуални 
потреби

Технологија 
насочена на 
функционалноста

Висок квалитет изработен во Германија
 made in

Germany

https://shop.novomak.com/
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Утичници за работни бироа 8
Модули за утичница

Маски за модул
Маските служат за 
прицврстување на 
модулите и се избираат 
во зависност од бројот 
на модулите што ќе ги 
употребите ( 1 или 2 ).

* USB 3.0 - пренесување на  
   податоци со брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).

* HDMI - пренесување на дигитални 
   аудио/видео податоци.

* VGA и 3.5 stereo - пренесување на  
   аналогни аудио/видео податоци.

* RJ45 CAT6 - приклучок за мрежно 
   поврзување.

Место за поставување 
на модул.

• Модулите се наменети за 
аудио, видео и мрежни 
врски.

• Можат да се менуваат 
во зависност од Вашите 
потреби.

USB 3.0 HDMI VGA и 3.5 stereo RJ45 CAT6

* USB Двоен полнач - полнење на 
   два уреди истовремено со 
   излезен напон од 5V/2,4A.

единечна маска дупла маска

USB 
двоен полнач
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Утичници за работни бироа8

Модули за утичница

• Висока функционалност.
• Елегантен дизајн.
• Се отвора од двете страни.
• Практично складирање на каблите.

Утичница за вградување во работно биро Venid - Bachmann

Шифра Опис Количина

800578 утичница за вградување 2

800579 држач за маска 1

800587 рамка за утичница 1

800512 кабел за утичница 3m 1

800578

x2

800587

800512800579

Шифра Тип Димензија Боја

800771 3 x schuko, 1 x modul 371 x 180 x 55mm црна

Сетот се состои од :

Додатоци за утичница за работно биро Venid

*За комплетирање на утичницата потребно е  
  да се постави модул во зависност од Вашите 
  потреби.

Маските служат за прицврстување 
на модулите и се избираат во 
зависност од бројот на модулите 
што ќе ги употребите ( 1 или 2 ).

шифра: 800502

шифра: 800564 шифра: 800511

шифра: 800971

шифра: 800563

шифра: 800506

шифра: 800510
USB 3.0

пренесување на податоци со 
брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).

VGA и 3.5 stereo
пренесување на аналогни 

аудио/видео податоци.

RJ45 CAT6
приклучок за мрежно 

   поврзување.

USB Двоен полнач 
полнење на два уреди 

истовремено со излезен напон 
од 5V/2,4A.

HDMI
пренесување на дигитални 
   аудио/видео податоци.

Единечна маска

Дупла маска

Сетот се состои од :
два USB полначи, кабел и 
покривна маска која е соодветна 
на отворот за модул.

https://shop.novomak.com/
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Утичници за работни бироа 8

1. Утичница за вградување.
2. Држач за маска.
3. Рамка за утичница.
4. Кабел за утичница.
5.  Плочест материјал.
   (можете да го набавите и   
    обработите во Новомак.)

Технички информации за утичница за работно биро Venid

Димензија на отвор во плочест материјал

Напомена:
Исеченото парче од работно биро 
може да се постави во рамката на 
утичницата. На тој начин видлива е 
само рамката од утичницата.

A B C

175 346 R5

D E

131.2 319

1. Димензија за отвор во работното биро

2. Димензија на парчето за поставување 
    во рамката на утичницата.

Димензии на утичницата

2 3

1

4

5
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Утичници за работни бироа8

• Можност за пристап до утичницата 
од било која страна.

• Се отвора од двете страни.
• Меко отворање.
• Целосно вградена во работната плоча.
• Дебелина на работната плоча од 12 

до 40mm.
• Елегантен дизајн.
• Практично складирање на каблите.

Утичница за вградување во работно биро Top Frame - Bachmann

Шифра Тип Димензија Боја

800772 2 x schuko, 2 x USB, 
1 x modul

300 x 32 x 98mm
црна

800773 алуминиум

Додатоци за утичница за работно биро Top Frame

Модули за утичница

Маските служат за прицврстување 
на модулите и се избираат во 
зависност од бројот на модулите 
што ќе ги употребите ( 1 или 2 ).

шифра: 800502

шифра: 800564 шифра: 800511

шифра: 800971

шифра: 800563

шифра: 800506

шифра: 800510
USB 3.0

пренесување на податоци со 
брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).

VGA и 3.5 stereo
пренесување на аналогни 

аудио/видео податоци.

RJ45 CAT6
приклучок за мрежно 

   поврзување.

USB Двоен полнач 
полнење на два уреди 

истовремено со излезен напон 
од 5V/2,4A.

HDMI
пренесување на дигитални 
   аудио/видео податоци.

Единечна маска

Дупла маска

Сетот се состои од :
два USB полначи, кабел и 
покривна маска која е соодветна 
на отворот за модул.

https://shop.novomak.com/
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Утичници за работни бироа 8

Утичница Top Frame.

Отвор за утичница

Кант

Плочест материјал

Технички информации за утичница за работно биро Top Frame

A B C D E

16.5mm 270mm 303mm 327mm ca. 110mm

Димензија на парчето за поставување 
во рамката на утичницата.

Горна страна

Дебелина на плочестиот 
материјал од 12 до 40mm
   

1.1.

3.
2.

Димензија на отвор во плочест материјал

При монтирање утичницата доаѓа рамна со 
плочестиот материјал.

Пред прицврстување на утичницата на 
плочестиот материјал, потребно е да се 
постави покривната маска.

Утичницата се прицврстува на долниот 
дел од работната плоча, на тој начин при 
отворање на покривната маска кантот од 
отворот за утичницата е видлив и потребно е 
кантирање или фарбање на истиот.

Прицврстување на утичницата на плочестиот 
материјал.

Покривна 
маска.
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Утичници за работни бироа8
Утичница за вградување во работно биро Conference Kits - Kondator

Шифра Тип Димензија Боја

800912
2 x schuko, 2 x data, 2 x usb, 

1 x VGA, 1 x HDMI, 1.5m
310 x 148mm

бела

800913 сива

800914 црна

800915
4 x schuko, 4 x data, 2 x usb, 

1 x VGA, 1 x HDMI, 1.5m
610 x 148mm

бела

800916 сива

800917 црна

800912, 800913, 800914 800915, 800916, 800917

Интегрирана четка

• Димензија на отвор во плочест 
материјал: 300 x 140mm.

• Димензија на отвор во плочест 
материјал: 600 x 140mm.

https://shop.novomak.com/
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Утичници за работни бироа 8

• Уникатен капак на утичницата за оптимално отворање од двете страни.

Технички информации за утичница за работно биро Conference Kits

Димензиja на рамка Димензиja на рамка

Димензиja на утичница Димензиja на утичница

Димензиja на држач за утичница Димензиja на држач за утичница

Шифра 800912 Шифра 800915

Димензии на отвор Димензии на отвор
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Утичници за работни бироа8
Утичница за вградување во работно биро Coni - Bachmann

Шифра Тип Димензија Боја

800774 2 x schuko, 1 x modul 371 x 180 x 57mm алуминиум

• Минимална длабочина на вградување 56mm.
• Интегрирана четка.
• Едноставна промена на утичницата.
• Дебелина на работната плоча од 10 до 35mm.

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

Додатоци за утичница за работно биро Coni

Димензија на отвор во плочест материјал

230 10-35

55О

15

13
8

Модули за утичница

Маските служат за прицврстување 
на модулите и се избираат во 
зависност од бројот на модулите 
што ќе ги употребите ( 1 или 2 ).

шифра: 800502

шифра: 800564 шифра: 800511

шифра: 800971

шифра: 800563

шифра: 800506

шифра: 800510
USB 3.0

пренесување на податоци со 
брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).

VGA и 3.5 stereo
пренесување на аналогни 

аудио/видео податоци.

RJ45 CAT6
приклучок за мрежно 

   поврзување.

USB Двоен полнач 
полнење на два уреди 

истовремено со излезен напон 
од 5V/2,4A.

HDMI
пренесување на дигитални 
   аудио/видео податоци.

Единечна маска

Дупла маска

Сетот се состои од :
два USB полначи, кабел и 
покривна маска која е соодветна 
на отворот за модул.

https://shop.novomak.com/
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Утичници за работни бироа 8

• Лесна и брза монтажа со помош на 
специјална двострана леплива лента, со 
што нема ограничување на дебелината на 
работната плоча.

• Димензија на отвор  во плочест материјал 
245.5 x 155mm.

Утичница за вградување во работно биро Coneo - Bachmann

Шифра Тип Димензија Боја

800775 2 x schuko, 2 x modul 256 x 169 x 58mm алуминиум

Додатоци за утичница за работно биро Coneo

Модули за утичница

Маските служат за прицврстување 
на модулите и се избираат во 
зависност од бројот на модулите 
што ќе ги употребите ( 1 или 2 ).

шифра: 800502

шифра: 800564 шифра: 800511

шифра: 800971

шифра: 800563

шифра: 800506

шифра: 800510
USB 3.0

пренесување на податоци со 
брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).

VGA и 3.5 stereo
пренесување на аналогни 

аудио/видео податоци.

RJ45 CAT6
приклучок за мрежно 

   поврзување.

USB Двоен полнач 
полнење на два уреди 

истовремено со излезен напон 
од 5V/2,4A.

HDMI
пренесување на дигитални 
   аудио/видео податоци.

Единечна маска

Дупла маска

Сетот се состои од :
два USB полначи, кабел и 
покривна маска која е соодветна 
на отворот за модул.
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Утичници за работни бироа8
Утичница за вградување во работно биро Power Frame - Bachmann

Шифра Тип Димензија Боја

800776
2 x schuko, 1 x USB, 

1 x modul 
256.7 x 87.1 x 41.6mm алуминиум

• Компактни димензии.
• Безвременски дизајн.
• Брза монтажа на утичницата.
• Дебелина на работната плоча  од 

min.10mm.
• Димензија на отвор во плочест материјал: 

225 x 60mm.

Додатоци за утичница за работно биро Power Frame

Модули за утичница

Маските служат за прицврстување 
на модулите и се избираат во 
зависност од бројот на модулите 
што ќе ги употребите ( 1 или 2 ).

шифра: 800502

шифра: 800564 шифра: 800511

шифра: 800971

шифра: 800563

шифра: 800506

шифра: 800510
USB 3.0

пренесување на податоци со 
брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).

VGA и 3.5 stereo
пренесување на аналогни 

аудио/видео податоци.

RJ45 CAT6
приклучок за мрежно 

   поврзување.

USB Двоен полнач 
полнење на два уреди 

истовремено со излезен напон 
од 5V/2,4A.

HDMI
пренесување на дигитални 
   аудио/видео податоци.

Единечна маска

Дупла маска

Сетот се состои од :
два USB полначи, кабел и 
покривна маска која е соодветна 
на отворот за модул.

https://shop.novomak.com/
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Утичници за работни бироа 8
Утичница за вградување во работно биро Kapsa - Bachmann

Шифра Тип Димензија Боја

800777 3 x schuko

204 x 70 x 50mm

инокс800778 2 x schuko, 1 x USB

800779 2 x schuko, 1 x modul

800780 3 x schuko

црна800781 2 x schuko, 1 x USB

800782 2 x schuko, 1 x modul

800783 3 x schuko

бела800784 2 x schuko, 1 x USB

800785 2 x schuko, 1 x modul

800786 3 x schuko

алуминиум800787 2 x schuko, 1 x USB

800788 2 x schuko, 1 x modul

Тип: 3 x schuko

Тип: 2 x schuko, 1 x USB

Тип: 2 x schuko, 1 x modul

• Едноставна промена на утичница.
• Едноставна промена на покривна 

маска.
• Едноставна монтажа од горната 

страна.
• Мала потребна длабочина за 

вградување од 45 mm. 
• Дебелина на плочест материјал од 

10 до 40 mm.
• Димензија на отвор во плочест 

материјал: 136 x 53mm.

Додатоци за утичница за работно биро Kapsa

Модули за утичница

Маските служат за прицврстување 
на модулите и се избираат во 
зависност од бројот на модулите 
што ќе ги употребите ( 1 или 2 ).

шифра: 800502

шифра: 800564 шифра: 800511

шифра: 800971

шифра: 800563

шифра: 800506

шифра: 800510
USB 3.0

пренесување на податоци со 
брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).

VGA и 3.5 stereo
пренесување на аналогни 

аудио/видео податоци.

RJ45 CAT6
приклучок за мрежно 

   поврзување.

USB Двоен полнач 
полнење на два уреди 

истовремено со излезен напон 
од 5V/2,4A.

HDMI
пренесување на дигитални 
   аудио/видео податоци.

Единечна маска

Дупла маска

Сетот се состои од :
два USB полначи, кабел и 
покривна маска која е соодветна 
на отворот за модул.
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Утичници за работни бироа8

Добрата конекција, значи добар и квалитетeн живот.

Одлична примена во конференциски сали.

https://shop.novomak.com/
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Утичници за работни бироа 8

Вградливите утичници својата примена 
освен во канцелариите може да ја 
најдат и секаде во нашиот дом.

В
е КОНЕКТИ

РАМ
Е Секаде
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Утичници за работни бироа8
Утичница за вградување во работно биро Due - Bachmann

Шифра Тип Димензија Боја

800789

2 x schuko 139 x 67 x 49 mm

инокс

800790 црна

800791 бела

800789 800790 800791

• Потребен е мал простор за да 
се отвори утичницата.

• Едноставна промена на 
покривна маска.

• Дебелина на плочест материјал 
од 10 до 40 mm.

Димензија на отвор 
во плочест материјал

Ф 56mm ( 2x ).

https://shop.novomak.com/
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Утичници за работни бироа 8
Утичница за вградување во работно биро Twist - Bachmann

Круна за отвор за утичница Twist

Шифра Тип Димензија Боја

800480          

2 x schuko Ф 115mm

црна

800481          бела

800482          инокс

800480 800481 800482

Шифра Ф

1400949 105mm

TWIST COLOUR
По нарачка достапни се повеќе од 200 бои.

• Минимална длабочина на 
вградување 40mm.

• Брза и едноставна монтажа.
• Интегриран дел за пропуштање 

на вода.
• Димензија на отвор во плочест 

материјал: Ф105mm.

• Сетот се состои од:
  - Круна за отвор Ф105mm
  - Бургија за центрирање.

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

Додатоци за утичница за работно биро Twist



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk130

Утичници за работни бироа8
Утичница за вградување во работно биро Elevator - Bachmann

Шифра Тип Димензија Боја

800478          1 x schuko, 2 x Euro 

Ф79mm инокс800479          1 x schuko, 2 x USB

800577          2 x schuko

800478 800479 800577

800576 800582

Шифра Тип Боја

800576          maxi
инокс

800582          mini

• Pop Up утичница. Со едноставно 
притискање на утичницата, таа 
автоматски излегува од работна 
површина.

• Брза и едноставна монтажа.
• Димензија за отвор во плочест 

материјал: Ф79mm.

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

Додатоци за утичница за работно биро Elevator

Шифра Ф

1400950 79mm

•  Сетот се состои од:
  - Круна за отвор Ф79mm
  - Бургија за центрирање.

• Покривното куќиште се поставува во висечкиот  
   елемент во кујна.

Круна за отвор за утичница Elevator

Покривно куќиште за утичница Elevator

https://shop.novomak.com/
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Утичници за работни бироа 8
Утичница за работно биро Desk 1 - Bachmann

Шифра Тип Димензија Боја

800794 3 x schuko,1 x modul 281 x 74 x 93 mm алуминиум/црна

Со скенирање на QR 
кодот можете да го 
погледнете видеото за 
DESK 1.

Додатоци за утичница за работно биро Desk 1

Модули за утичница

Маските служат за прицврстување 
на модулите и се избираат во 
зависност од бројот на модулите 
што ќе ги употребите ( 1 или 2 ).

шифра: 800502

шифра: 800564 шифра: 800511

шифра: 800971

шифра: 800563

шифра: 800506

шифра: 800510
USB 3.0

пренесување на податоци со 
брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).

VGA и 3.5 stereo
пренесување на аналогни 

аудио/видео податоци.

RJ45 CAT6
приклучок за мрежно 

   поврзување.

USB Двоен полнач 
полнење на два уреди 

истовремено со излезен напон 
од 5V/2,4A.

HDMI
пренесување на дигитални 
   аудио/видео податоци.

Единечна маска

Дупла маска

Сетот се состои од :
два USB полначи, кабел и 
покривна маска која е соодветна 
на отворот за модул.



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk132

Утичници за работни бироа8
Утичница за работно биро Desk 2 - Bachmann

Шифра Тип Димензија Боја

800795 2 x schuko, 1 x modul 197 x 86 x 100mm бела

Со скенирање на QR 
кодот можете да го 
погледнете видеото за 
DESK 2.

Додатоци за утичница за работно биро Desk 2

Модули за утичница

Маските служат за прицврстување 
на модулите и се избираат во 
зависност од бројот на модулите 
што ќе ги употребите ( 1 или 2 ).

шифра: 800502

шифра: 800564 шифра: 800511

шифра: 800971

шифра: 800563

шифра: 800506

шифра: 800510
USB 3.0

пренесување на податоци со 
брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).

VGA и 3.5 stereo
пренесување на аналогни 

аудио/видео податоци.

RJ45 CAT6
приклучок за мрежно 

   поврзување.

USB Двоен полнач 
полнење на два уреди 

истовремено со излезен напон 
од 5V/2,4A.

HDMI
пренесување на дигитални 
   аудио/видео податоци.

Единечна маска

Дупла маска

Сетот се состои од :
два USB полначи, кабел и 
покривна маска која е соодветна 
на отворот за модул.

https://shop.novomak.com/
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Утичници за работни бироа 8

Шифра Тип Димензија Боја

800499 4 x schuko 580 x 70 x 92mm инокс

Утичница аголна за работно биро Casia - Bachmann

•  Телескопска покривна маска 
од 457 - 580mm.



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk134

Утичници за работни бироа8
Утичница за вградување во работно биро Loop In - Bachmann

Шифра Тип Димензија Боја

800800
1 x schuko Ф 89mm

црна

800801 бела

800800 800801

• 2 во 1, утичница и розетна 
за кабли, којашто заштедува 
простор и дополнителни отвори 
на работната плоча.

• Брза и едноставна монтажа. 
• Димензија за отвор во плочест 

материјал: Ф80mm.

https://shop.novomak.com/
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Утичници за работни бироа 8



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk136

Утичници за работни бироа8
Утичница за вградување во работно биро Powerdot Standard - Kondator

Шифра Тип Димензија Боја

800869
1 x schuko, 4 x cable-throught

Ф 83mm

бела

800870 црна

800872 1 x schuko, 1 x data, 
1 x usb charger

бела

800873 црна

800878 1 x schuko, 
1 x usb-charger, 1 x usb-c port, 

2 x cable-through

бела

800879 црна

800874 1 x schuko, 1 x HDMI, 
1 x usb-port

бела

800875 црна

800876 1 x schuko, 
2 x usb-charger

бела

800877 црна

800869

800876

800872 800878

800874

Со едно притиснување се 
спушта 5mm.

Рамна со бирото. Со уште едно дополнително 
притиснување се спушта до 

дното.

• 2 во 1, утичница и розетна 
за кабли, којашто заштедува 
простор и дополнителни отвори 
на плочестиот материјал.

• Брза и едноставна монтажа.
• Димензија на отвор во плочест 

материјал: Ф 79mm.

https://shop.novomak.com/
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Утичници за работни бироа 8

Рамка и покривна маска - Kondator

Шифра Тип Боја

800880

за 1 утичница

бела

800881 сива

800882 црна

800883

за 2 утичници

бела

800884 сива

800885 црна

800886

за 4 утичници

бела

800887 сива

800888 црна

800889
метална 

покривна 
маска

бела

800890 сива

800891 црна

800882

800891

800885

800888

Можете да ги покриете приклучоците на 
каблите додека ги користите.

Можете да ја покриете утичницата.

Додатоци за утичница за работно биро Powerdot Standard



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk138

Утичници за работни бироа8
Утичница за вградување во работно биро Pix - Bachmann

Модул за вградување во работно биро Pix - Bachmann

Шифра Тип Димензија Боја

800792
1 x schuko Ф68mm

црна

800793 бела

Шифра Тип Димензија Боја

800972
1 x modul Ф68mm

црна

800973 бела

• Сетот се состои од :
  - Утичница.
  - Покривно капаче.
• Димензија на отвор во 

плочест материјал: Ф 56mm.

• Сетот се состои од :
  - Модул
  - Покривно капаче.
• Димензија на отвор во 

плочест материјал: Ф 56mm.

За комплетирање на утичницата потребно е да се постави модул во зависност од Вашите потреби.

800792 800793

800972 800973

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

Модули за утичница

Маските служат за прицврстување 
на модулите и се избираат во 
зависност од бројот на модулите 
што ќе ги употребите ( 1 или 2 ).

шифра: 800502

шифра: 800564 шифра: 800511

шифра: 800971

шифра: 800563

шифра: 800506

шифра: 800510
USB 3.0

пренесување на податоци со 
брзина од 5Gbit/s (625 MB/s).

VGA и 3.5 stereo
пренесување на аналогни 

аудио/видео податоци.

RJ45 CAT6
приклучок за мрежно 

   поврзување.

USB Двоен полнач 
полнење на два уреди 

истовремено со излезен напон 
од 5V/2,4A.

HDMI
пренесување на дигитални 
   аудио/видео податоци.

Единечна маска

Дупла маска

Сетот се состои од :
два USB полначи, кабел и 
покривна маска која е соодветна 
на отворот за модул.
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Утичници за работни бироа 8

Декоративен прстен во 5 бои

Шифра Боја

800498
жолта, зелена, 

розева, црвена, 
сина

• Сетот се состои од 5 декоративни 
прстени.

• Лесна брза и забавна персонализација 
која не дозволува монотонија во 
просторот.

Додатоци за утичница за работно биро Pix



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk140

Утичници за работни бироа8
Утичница за вградување во работно биро Powerdot Midi - Kondator

Шифра Тип Димензија Боја

800892
1 x schuko, 1 x cable-trough, 

1.7m connection(schuko)
Ф71,5mm

бела

800893 црна

800894
1 x schuko, 1 x usb-charger, 
1.7m conncetion(schuko)

бела

800892 800893 800894

• Димензија на отвор во плочест материјал: Ф 60mm.
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Утичници за работни бироа 8
Утичница за вградување во работно биро Powerdot Mini - Kondator

Шифра Тип Димензија Боја

800896 1 x schuko, 1.5m connec-
tion(schuko)

Ф57mm

бела

800897 црна

800898 2 x usb charger, 1.5m connec-
tion(schuko)

бела

800899 црна

800896

800899

800897

800898

• Димензија на отвор во плочест материјал: Ф 51mm.



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk142

Утичници за работни бироа8
Утичница за вградување во работно биро Powerdot Micro - Kondator

Шифра Тип Димензија Боја Материјал

800900

2 x usb charger

Ф35mm

бела
пластика

800901 црна

800904 златна-розева

метал

800905 златна  

800906 антрацит

800907 сива

800902

35 x 35mm

бела

800903 црна

800908 златна-розева

800909 златна  

800910 антрацит

800911 сива

800900

800902

800904

800908

800906

800910

800901

800903

800905

800909

800907

800911

• Димензија на отвор во плочест материјал: Ф 30mm.
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Утичници за работни бироа 8
Утичница за вградување во работно биро - Strong

USB утичница за вградување во работно биро - Strong

Шифра Тип Димензија Боја Материјал

801202

2 x usb charger Ф35mm

бела

пластика801203 црна

801204 сива

Шифра Тип Димензија Боја Материјал

801199

2 x usb charger 98,5 x 16mm

бела

пластика801200 црна

801201 сива

801202

801199 801200 801201

801203 801204

• Димензија на отвор во плочест материјал: Ф 30mm.

• Сетот се состои од USB утичница, правоаголна и овална покривна маска.
• Димензија на отвор во плочест материјал: 81 x 12,5mm.



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk144

Утичници за работни бироа8
Утичница за вградување во работно биро - GTV 

Утичница за вградување во работно биро Comfort - GTV 

Шифра * Тип Димензија Боја

800596 1 x schuko, 2 x USB Ф 115mm алуминиум

Шифра * Тип Димензија Боја

801181 2 x schuko
Ф 116mm алуминиум

801182 1 x schuko, 1 x USB

• Димензија на отвор во плочест 
материјал: Ф 100mm.

• Димензија на отвор во плочест 
материјал: Ф 100mm.

801181 801182

https://shop.novomak.com/
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Утичници за работни бироа 8
Утичница за вградување во работно биро Slide - GTV 

Утичница за вградување во работно биро Charger Mini - GTV 

Шифра * Тип Димензија Боја

801206 1 x schuko, 1 x USB
100 x 70mm алуминиум

801179 1 x french, 1 x USB

Шифра * Тип Димензија Боја

801180 1 x schuko, 1 x USB Ф 71mm алуминиум

• Димензија на отвор во плочест 
материјал: Ф 60mm.

• Димензија на отвор во плочест 
материјал: Ф 60mm.

801206

801179



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk146

Утичници за работни бироа8
Утичница на извлекување за вградување во работно биро - GTV

Шифра * Тип Димензија Боја

800137          
3 x schuko

Ф 71,5mm

алуминиум

800558          црна

800589
3 x schuko, 2 x USB

алуминиум

800588 црна

800137 800558 800589 800588

• Димензија на отвор во 
плочест материјал: Ф 60mm.
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Утичници за работни бироа 8
Утичница за вградување во работно биро - GTV

Шифра * Тип Димензија Боја

800802 2 x french,
2 x USB

265 x 130mm
бела

800803 црна

• Димензија на отвор во плочест 
материјал: 220 x 107mm.



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk148

Утичници за работни бироа8
Утичница за вградување во работно биро - GTV

Шифра * Тип Димензија Боја

800573 3 x schuko
без кабел

266 x 130mm

алуминиум

800715 бела

800574          
3 x frеnch
со кабел

алуминиум

800590 црна

800575          бела

Тип: 3 x schuko Тип: 3 x french

Утичница за вградување во работно биро - GTV

Шифра * Тип Димензија Боја

800598
3 x schuko, 

2 x USB
291 x 158mm алуминиум/црна

• Димензија на отвор во плочест 
материјал: 223 x 108mm.

• Димензија на отвор во плочест 
материјал: 251 x 132mm.
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Утичници за работни бироа 8
Утичница аголна за работно биро - GTV

Шифра * Тип Димензија Боја

800593 4 x schuko 
277 x 100 x 52mm алуминиум/црна

800594
3 x schuko, 

2 x USB

800593 800594



Канцелариски ногарки за работни бироа

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk150

Безжични полначи за мобилни телефони8

Шифра Ф Боја

800627 79mm црна

• Безжичниот полнач е идеално решение доколку 
сакате да го избегнете нередот на кабли на работната 
површина. Само со оставање на телефонот врз полначот 
се овозможува полнење на батеријата.

• Димензија на отвор во плочест материјал: Ф 79mm.
  - Влезен напон 5V.
  - Излезен напон 5V.

  

Безжичен полнач за мобилни телефони и таблети - Bachmann

QI претставува технологија која 
користи индуктивно полнење.
Безжичната подлога за полнење е 
дизајнирана да биде компатибилна 
со QI.

• Напомена:
Безжичниот полнач овозможува полнење на 
сите уреди коишто имаат вградено QI приклучок 
или додатен QI адаптер.

 made in
Germany
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Безжични полначи за мобилни телефони 8

Шифра * Ф Боја

800599 70mm црна

• Безжичниот полнач се поставува во работната 
плоча од долната страна, со што не е видлив од 
горната површина на плочата.

• Димензија на жлеб во плочест материјал: 
Ф60mm.

Безжичен полнач за мобилни телефони и таблети - GTV

Безжичен полнач за мобилни телефони и таблети - GTV

Шифра * Ф Боја

800804 60mm црна

QI претставува технологија која 
користи индуктивно полнење.
Безжичната подлога за полнење е 
дизајнирана да биде компатибилна 
со QI.

QI претставува технологија која 
користи индуктивно полнење.
Безжичната подлога за полнење е 
дизајнирана да биде компатибилна 
со QI.

• Напомена:
Безжичниот полнач овозможува полнење на 
сите уреди коишто имаат вградено QI приклучок 
или додатен QI адаптер.
Може да се користи и со кабел.

• Напомена:
Безжичниот полнач овозможува полнење на 
сите уреди коишто имаат вградено QI приклучок 
или додатен QI адаптер.
Може да се користи и со кабел.

• Димензија на отвор во плочест 
материјал: Ф60mm.



Канцелариски ногарки за работни бироа

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk152

Розетни за кабли за работни бироа8
Розетна за кабли - Bachmann

Шифра
Димензија 
на розетна

Димензија 
на отвор

Боја Материјал

800517          120 x 120mm 113 x 113mm

алуминиум алуминиум800518          240 x 120mm 233 x 113mm

800519          360 x 120mm 353 x 113mm

Розетна за кабли - GTV

Шифра *
Димензија 
на розетна

Димензија 
на отвор

Боја Материјал

800285 80 x 80mm 69 x 69mm

алуминиум

алуминиум

800287 160 x 80mm 149 x 69mm

800600 280 x 80mm 269 x 69mm

800601 500 x 80mm 489 x 69mm

800286 80 x 80mm 69 x 69mm

црна
800288 160 x 80mm 149 x 69mm

800527 280 x 80mm 269 x 69mm

800602 500 x 80mm 489 x 69mm

Шифра
Димензија на 

розетна Ф
Димензија на 

отвор Ф
Боја Материјал

800513          

88mm 80mm

алуминиум

алуминиум
800514          инокс

800515          црна

800516          бела

Розетна за кабли - Bachmann

https://shop.novomak.com/
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Розетни за кабли за работни бироа 8
Розетна за кабли - GTV

Шифра *
Димензија на 

розетна Ф
Димензија на 

отвор Ф
Боја Материјал

800603

70mm 60mm

алуминиум

пластика

800604 бела

800605 црна

800606 сива

800607 крем

800608 венге

Шифра *
Димензија на 

розетна Ф
Димензија на 

отвор Ф
Боја Материјал

800087          

78mm 70mm

црна

пластика800088          сива

800089          бела

Шифра *
Димензија на 

розетна Ф
Димензија на 

отвор Ф
Боја Материјал

800090          

73mm 60mm

бела

пластика800091          црна

800092          сива

Розетна за кабли - Strong

Розетна за кабли - Strong

Розетна за кабли - GTV

Шифра *
Димензија на 

розетна Ф
Димензија на 

отвор Ф
Боја Материјал

800083          

68mm 60mm

алуминиум

алуминиум

800084          инокс

801363 црна мат

800085          

90mm 80mm

алуминиум

800086          инокс

801365 црна мат

801364 68mm 60mm црна мат
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Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk154

Организација за кабли за работни бироа8

Шифра L Боја

800924
950-1800mm

бела

800926 црна

Шифра Боја

800927 бела

800928 сива

Телескопски метален канал за кабли Cable Tray - Kondator

Држачи за канал за кабли Cable Tray

должина 950 mmдолжина 950 mm

должина 950 - 1800 mm

• Сетот се состои од 2 ком.

Неуредна организација на кабли. Уредна организација на кабли.

 made in 
Sweden

https://shop.novomak.com/
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Организација за кабли за работни бироа 8

• 5 жлеба за поставување на кабли.
• Можност за поставување на повеќе 

кабли во еден жлеб во зависност 
од дебелината на кабелот.

Стега за кабел под работно биро

Шифра * Опис Димензија Боја Материјал

800152 единечна 128mm
црна пластика

800153 двојна 236mm

800152

800153

Шифра * Димензија Боја Материјал

800139 136mm сива пластика

Шифра Max. Висина Боја

800929
1252 mm

црна

800930 бела-транспарентна

Стега за кабел под работно биро

Вертикален флексибилен држач за кабел - Kondator
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Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk156

Кујнски ногарки и држачи за цокла8
Ногарка кујнска пластична со нивелација - Scilm

Шифра Тип H Нивелација Боја

800191          дводелна 100mm 18mm црна 212

Магнетните држачи 
за цокла можете да ги 
погледнете на стр. 128.

Ногарка кујнска пластична со нивелација

Шифра Тип H Нивелација Боја

800001          
дводелна 100mm 20mm

црна
250

800002          бела

Ногарка кујнска пластична со нивелација

Ногарка кујнска пластична со нивелација

Шифра * Тип H Нивелација Боја

800004          
троделна

100mm 25mm
црна

300

800005          150mm 21mm 200

Шифра * Тип H Нивелација Боја

800003          троделна 100mm 20mm црна 200

801340 клуч / / сина /

1200373 1200374

https://shop.novomak.com/
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Ногарка кујнска пластична со нивелација

Шифра Тип H Нивелација Боја

801074
троделна 100mm 50mm

бела
250

800722 црна

Новомак го задржува правото за промена на цените 157

Кујнски ногарки и држачи за цокла 8
Ногарка кујнска пластична со нивелација - Strong

Шифра * Тип H Нивелација Боја

800094          

троделна

100mm
35mm

црна 100800095          120mm

800096          150mm 50mm

Шифра * Опис Боја

800006          

држач за цокла 
со шрафење

црна

800007          бела

800008          црна

801075 бела

801184 црна

800130          црна

1200033         

држач за цокла 
со лизгање

црна

801076 бела

801185 црна

800131 црна

801340
клуч за подесување 

на ногарки
сина

800006, 800007 800008

800130

800131

801075, 801184

801076, 801185

Компатибилни држачи за цокла:

800130 800131

1200033

801340

Додатоци за пластични ногарки
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Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk158

8
Магнетен држач за цокла - Scilm

Шифра Опис Тип на монтажа

1200373 држач за пластична цокла лизгање

1200374
држач за цокла од плочест 

материјал
шрафење

1200375
рачка за демонтажа на 

цокла
/

• Компатибилни за сите видови на цокли и ногарки со пречник Ф28mm.

Приказ за монтажа на магнетен 
држач за пластична цокла.

Приказ за монтажа на магнетен држач 
за цокла од плочест материјал.

Едноставна 
монтажа и 
демонтажа на 
држачот

Прилагодливи за 
сите видови на 
цокли и ногарки 
со Ф28mm

Подобрена 
хигиена во 
кујната.

Го намалува 
времето при 
отстранување на 
цоклата

Го олеснува 
чистењето

1200373 1200374 1200375

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за магнетен држач 
за цокла.

Кујнски ногарки и држачи за цокла

https://shop.novomak.com/
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Нивелатори за мебел 8

• За попрецизно и поедноставно бушење се препорачува да се користи 
шаблон за монтажа на ногарката Rekord 12. 

*Шаблонот е достапен по нарачка ( шифра 1400902 ).

Ногарка метална со нивелација Rekord 12 - Italiana Ferramenta

Шифра H Ф Нивелација

800316          68mm

12mm 12mm

400

800136          86mm 200

800317          112mm 125

800618 136mm 100

Шаблон за монтажа на ногарка со нивелација Rekord 12 - IF

Монтажа

Подесување

Должина
52, 70, 96, 120mm

• За поставување на ногарката потребно е да се 
направи отвор на страничната плоча Ф 12mm.

• Нивелирањето на ногарката се врши преку отвор од 
Ф 8mm на страничната плоча со помош на S4 инбус 
клуч, прав или крстач шрафцигер.

• Дебелина на плочест материјал min. 18mm.

800316

800317

800136

800618

страница на 
елемент
( min. 18mm )

подна плоча 
на елемент
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Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk160

Нивелатори за мебел8
Ногарка со нивелација Integrato G - Italiana Ferramenta

Шифра H Нивелација Тип

800134          
37.5mm 25mm

пластичен 
нивелатор

250
800476          

метален 
нивелатор

• За поставување на ногарката потребно е да се 
направи отвор на подната плоча Ф 8mm.

• Нивелирањето на ногарката се врши со помош на 
S6 инбус клуч, прав или крстач шрафцигер.

• За поставување на ногарката потребно е да се 
направи отвор на подната плоча Ф 5mm.

• Нивелирањето на ногарката се врши со помош 
на S4 инбус клуч.

20

Ø15

Ø5 min.

9 16
 m

in
.

BACK TO CONTENTS

6,
5 

m
in

.

5 
m

ax
. п

од
ес

ув
ањ

е

BACK TO CONTENTS

6,
5 

m
in

.

5 
m

ax
. п

од
ес

ув
ањ

е

Ø8 (Ø12 со рамен 
шрафцигер)

страница на елемент

подна плоча 
на елемент
( min. 16mm )

Подесување
до 25mm

Подесување  до 5mm

Препорачан шраф 
Ø 4x18 mm.

Препорачан шраф 
Ø 3.5 x 16 mm.

Монтажа

Монтажа

Шифра H Нивелација

800979 6.5mm 5mm 250

Ногарка со нивелација LH7.20 - Italiana Ferramenta

страница на елемент

подна плоча 
на елемент
( min. 16mm )

нивелирање со 
S4 инбус клуч

https://shop.novomak.com/
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Нивелатори за мебел 8
Ногарка пластична со нивелација Integrato Z - Italiana Ferramenta

Шифра H Нивелација

800135                    15mm 10mm 250

• За поставување на ногарката потребно е да се 
направи отвор на подната плоча Ф 30mm.

• Нивелирањето на ногарката се врши преку отвор 
од Ф 8mm на подната плоча со помош на S6 
инбус клуч, прав или крстач шрафцигер.

• Дебелина на плочест материјал min. 18mm.

Нивелирање 
на ногарката

Ø8 (Ø12 со рамен шрафцигер)

страница на елемент

подна плоча 
на елемент
( min. 18mm )

Ногарка пластична со нивелација

Шифра * H Носивост Нивелација

800039          17mm

100kg

11mm 
500

800038          27mm 21mm 

800040          40mm 28mm 400

Нивелирањето на ногарката се 
врши со помош на инбус клуч.

За поставување на ногарката 
потребно е да се направи отвор 
на подната плоча Ф 10mm.
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8

Ногарка пластична за кант со нивелација - Strong

Ногарка пластична за кант со нивелација - Strong

Шифра *
За дебелина на 

плочест материјал
Нивелација

801007 18mm 10mm 500

Шифра *
За дебелина на 

плочест материјал
Нивелација

801008     25mm 10mm 500

• Сетот се состои од матица за кант и регулатор.

За поставување на ногарката потребно 
е да се направи отвор на кантот на 
страничната плоча Ф 18mm.

За поставување на ногарката потребно 
е да се направи отвор на кантот на 
страничната плоча Ф 18mm.

• Сетот се состои од матица за кант и нивелатор.

Матица и регулатор

Шифра * Опис Димензија

700010          матица внатрешна M6 x 13mm 5000

700011          
матица унит 

M6 x 9mm 500

700012          M8 x 11mm 250

800042          
навртка за регулатор 

М8 x 19mm
1000

800044          М6 x 15mm

800041          
регулатор 

М8 x 30mm 500

800043          М6 x 23mm 1000

навртка за регулатор регулатор за ногарка

матица внатрешна матица унит

Нивелатори за мебел

https://shop.novomak.com/
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8
Подлошка пластична за мебел

Шифра Боја H

700185          бела

7mm 250

700186          крем

700187          сива

700188          венге

700189          црна

Нивелатор пластичен за мебел

Шифра Боја H

700222          бела

7mm 100

700223          крем

700224          сива

700225          венге

700226          црна

700227          цреша

Нивелатор пластичен за мебел

Шифра * Боја H

700146                 транспарентна 7mm 500

Нивелатори за мебел
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Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk164

Ногарки за мебел8
Ногарки за мебел
Ногарките може да се користат при изработка на секаков вид на мебел, кои го 
збогатуваат мебелот со модерен дизајн, елеганција и поголема функционалност.

https://shop.novomak.com/
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Ногарка метална без нивелација - Tojo

Шифра * H Боја

801046 180mm црна 20

Ногарка метална без нивелација - Tojo

Шифра * H Боја

801045 140mm хром сјај 20

Новомак го задржува правото за промена на цените 165

Ногарки за мебел 8

Ногарка метална без нивелација - Strong

Ногарка метална без нивелација - Strong

Шифра * H Боја

800707
120mm

хром сјај
50

800708 кафена мат 

Шифра * H Боја

800711
60mm

хром сјај
50

800712 црн хром 
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8

Ногарка метална со нивелација - Strong

Шифра * H Нивелација Боја

801069 120mm 7mm црна 50
120

115

64

11
5

25

120

115

64

11
5

25

Ногарка метална без нивелација - Strong

Шифра * H Боја

801068    

126mm

црна

50801066 хром сјај

801067 сатен никел

126

126

10

14

Ø9x5,7

78

12
6

30

126

126

10

14

Ø9x5,7

78

12
6

30

Ногарка метална без нивелација - Strong

Шифра * H Боја

801065

150mm

црна

50801063 хром сјај

801064 сатен никел

150

150

25

70

15
0

50

150

150

25

70

15
0

50

Ногарки за мебел

Ногарка метална без нивелација - Strong

Шифра * H Боја

800705
100mm

хром сјај
50

800706 црн хром

https://shop.novomak.com/


Ногарка метална без нивелација - Mila Design

Шифра H Боја

801061 128mm црна 50
128

5

4

50

131

128

5

4

50

131

• Достапни бои по нарачка :
  - Бела боја.
  - Сива боја.
  - Антрацит боја.

Сродни ногарки можете да 
погледнете на стр.58.
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8

Ногарка метална без нивелација - Strong

Шифра * H Боја

800703  120mm хром сјај 50

Ногарки за мебел

132

4
34

135

132

4
34

135

Ногарка метална со нивелација - Mila Design

Шифра H Нивелација Боја

801062 132mm 10mm црна 50

• Достапни бои по нарачка :
  - Бела боја.
  - Сива боја.
  - Антрацит боја.

Сродни ногарки можете да 
погледнете на стр.58.

Ногарка метална без нивелација - Strong

Шифра H Боја

  801077
175mm

црна
50

801078 хром сјај

• Дијаметар на жица 10mm.

Сродни ногарки можете да 
погледнете на стр.59.
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Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk168

8

Ногарка метална без нивелација - Tulip

Шифра * H Боја

800037                  130mm хром сјај 50

Ногарки за мебел

Ногарка метална без нивелација - Tulip

Шифра * H Боја

800036          130mm хром сјај 50

Ногарка метална без нивелација - GTV

Шифра * Димензија Боја

800215                 130 x 235mm хром сјај 4

Ногарка метална без нивелација - Strong

Шифра * H Боја

800704 115mm хром сјај 50

https://shop.novomak.com/
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Ногарка дрвена без нивелација - Nesu

Ногарка дрвена без нивелација - Nesu

Ногарка дрвена без нивелација - Nesu

Ногарка дрвена без нивелација - Nesu
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8Ногарки за мебел

Шифра Опис H Ф

801120
лакирано дрво со 

бела метална плочка
150mm 48mm 8

801117
лакирано дрво со 

црна метална плочка

Шифра Опис H Ф

801108
лакирано дрво со 
метална плочка

150mm 48mm 8
801105

бела метална 
ногарка

Шифра Опис H Ф

801114
лакирано дрво со 

бела метална плочка
150mm 48mm 8

801111
лакирано дрво со 

црна метална плочка

Шифра Опис H Ф

801102
лакирано дрво со 
метална плочка

150mm 48mm 8
801123

бела метална 
ногарка

Сродни ногарки можете да 
погледнете на стр. 62.

Сродни ногарки можете да 
погледнете на стр. 63.

Сродни ногарки можете да 
погледнете на стр. 64.

Сродни ногарки можете да 
погледнете на стр. 65.

801120

801114

801108

801102

801117

801111

801105

801123
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8
Ногарка пластична со нивелација Cuba - ТОЈО

Шифра Димензија H Нивелација Боја

800235          

50 x 50mm

20mm 

15mm

сива

50

800465          бела

800468          црна

801049 рустична кафена

801053 рустична црна

800237          

/

сива

800464          бела

800467          црна

801047 рустична кафена

801051 рустична црна

800236          

50mm 

15mm

сива

800477          бела

800470          црна

801050 рустична кафена

801054 рустична црна

800238          

/

сива

800466          бела

800469          црна

801048 рустична кафена

801052 рустична црна

• За поставување и нивелација на 
ногарката потребно е да се направи 
отвор на подната плоча Ф 10mm.

• Нивелирањето на ногарката се 
врши со помош на инбус клуч.

Ногарки за мебел

https://shop.novomak.com/
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8
Ногарка метална со нивелација Cubic - Voga

Шифра H Димензија Нивелација Боја

800691 100mm 40 x 40mm 8mm сива 100

Ногарка алуминиумска со нивелација Quadra - ТОЈО

Ногарка алуминиумска со нивелација DAK - GTV

Шифра H Димензија Нивелација Боја

800220          50mm

40 x 40mm 20mm

сива мат

50

800221          100mm 

800222          150mm  

800223          50mm 

хром сјај800224          100mm 

800225          150mm 

Ногарки за мебел

Шифра * H Димензија Нивелација Боја

800322          

60mm

40 x 40mm 10mm

сива

100

801366 инокс

801367 бела

801368 црна

800323          80mm сива

800324          

100mm 

сива

801369 инокс

801370 бела

801371 црна

800325          150mm сива



Канцелариски ногарки за работни бироа

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk172

8 Ногарки за мебел

Ногарка алуминумска со нивелација Rondo - ТОЈО

Ногарка алуминумска со нивелација DAP - GTV

Шифра H Ф Нивелација Боја

800226          50mm

40mm 15mm сива мат
50

800227          100mm 

800228          150mm 30

Шифра * H Ф Нивелација Боја

800319          60mm

40mm 15mm сива  100800320          100mm 

800321          150mm 

Ногарка алуминиумска со нивелација

Шифра * H Димензија Нивелација Боја

800020          50mm
40 x 40mm 20mm алуминиум

200

800022          100mm 210

Ногарка метална со нивелација

Шифра * H Ф Нивелација Боја

800009          
100mm 

30mm 13mm

сива мат

100
800010          хром сјај

800013          
150mm

сива мат

800011          хром сјај

https://shop.novomak.com/
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8Ногарки за мебел

Ногарка конусна алуминиумска со нивелација - ТОЈО

Ногарка конусна метална без нивелација

Ногарка конусна метална без нивелација

Ногарка метална без нивелација

Шифра H Нивелација Боја

800229          55mm
10mm сива мат 50

800230          95mm 

Шифра H Боја

801192 102mm брусен месинг 50

Шифра H Боја

801193
77mm

хром сјај
100

801194 сатен никел

Шифра H Боја

801186 80mm
брусен 

алуминиум

100

801187 100mm

801188 120mm

801189 80mm

инокс801190 100mm

801191 120mm

102

88

61 73

102

88

61 73

77

63

48 52

77

63

48 52

H

Ø60

50

H

Ø60

50

801193

801186

801194

801189



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk174

8
Тркало силиконско за мебел - GTV

Шифра * Тип Ф Носивост

800078          со кочница
35mm 25kg 80

800219          без кочница

Тркало силиконско за мебел - GTV

Шифра * Тип Ф Носивост

800080          со кочница
50mm 35kg 80

800079          без кочница

Тркало силиконско за мебел- GTV

Шифра * Тип Ф Носивост

800549    со кочница
75mm 40kg 80

800082          без кочница

800078

800080

800549

800219

800079

800082

Тркала за мебел

https://shop.novomak.com/
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8
Тркало силиконско за мебел - GTV

Тркало силиконско за мебел - GTV

Тркало силиконско за мебел - GTV

Шифра * Тип Ф Носивост Боја

801090 со кочница

35mm 30kg

транспарентна

80
801088 без кочница

801091 со кочница
црна

801089 без кочница

Шифра * Тип Ф Носивост Боја

801094 со кочница

50mm 40kg

транспарентна

80
801092 без кочница

801095 со кочница
црна

801093 без кочница

Шифра * Тип Ф Носивост Боја

801098 со кочница

75mm 64kg

транспарентна

80
801096 без кочница

801099 со кочница
црна

801097 без кочница

801088

801092

801096

801091

801095

801099

Тркала за мебел



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk176

8
Тркало гумено за мебел

Шифра * Тип Ф Носивост Боја

800076          со кочница
75mm 60kg црна-сива 48

800075   без кочница

Тркало гумено со кочница за мебел

Тркало гумено со кочница за мебел

Шифра * Ф Носивост Боја

800119        90mm 50kg црна-сива 100

Шифра * Ф Носивост Боја

800120      90mm 50kg црна-хром 100

800076

800075

Тркала за мебел

https://shop.novomak.com/
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8
Тркало гумено за мебел

Шифра * Тип Ф Носивост Боја

800074          со кочница
50mm 40kg црна - сива

88

800073          без кочница 100

Тркало гумено со кочница за мебел

Шифра * Тип Ф Носивост Боја

800077    со кочница

100mm 320kg

сива

15
800950 без кочница

801177 со кочница
сина

801178 без кочница

800074

800077

801177

800073

800950

801178

Тркала за мебел



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk178

8
Тркало гумено за мебел

Шифра Тип Ф Носивост Боја

800122 со кочница
100mm 200kg сива

18

800121 без кочница 20

800122

800121

Тркало гумено за мебел

Шифра Тип Ф Носивост Боја

801173 со кочница

65mm 70kg

светло 
сива

50
801174 без кочница

801175 со кочница темно 
сива801176 без кочница

801173

801176

Тркало гумено за мебел - Emuca

Шифра Тип Ф Носивост Боја

800441       со кочница
50mm 50kg сива 100

800440      без кочница

800441

800440

Тркала за мебел

https://shop.novomak.com/
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8
Тркало гумено за мебел

Шифра* Тип Ф Носивост Боја

801169 со кочница
50mm 30kg сива

120

801170 без кочница 130

801169

801170

Тркало гумено без кочница за мебел

Тркало гумено без кочница за мебел

Шифра * Ф Носивост Боја

801171 30mm 30kg сива 500

Шифра * Ф Носивост Боја

801172 50mm 30kg сива 20

Тркала за мебел
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Тркала за мебел8
Тркало пластично за мебел

Шифра * Тип Ф Носивост Боја

800616
со кочница

40mm 30kg

сива 200
800063          50mm 40kg

800061          
без кочница

40mm 30kg

800062          50mm 40kg

Тркало гумено за мебел

Шифра * Тип Ф Носивост Боја

800064          
со кочница

40mm

30kg
црно-
сиво

300

800067          50mm 200

800065   
без кочница

40mm 100

800066          50mm 200

800616

800064

800061

800065

Тркало пластично за мебел

Шифра * Тип Ф Носивост Боја

800058          
со кочница

40mm 18kg

црна

320

800059          50mm 22kg 240

800056        
без кочница

40mm 18kg 320

800057       50mm 22kg 240

800058

800056

https://shop.novomak.com/
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Тркала за мебел 8
Тркало пластично со шраф за мебел

Шифра * Тип Ф Носивост Боја

800617 со кочница
40mm 30kg црна 200

800520          без кочница

Тркало пластично без кочница за мебел

Шифра * Ф Носивост Боја

800110 30mm 25kg црна 400

800617

800520

Тркало пластично без кочница за мебел

Шифра * Ф Носивост Боја

801168 25mm 10kg црна 700



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk182

8
Тркало гумено праволиниско за мебел

Тркало гумено праволиниско за мебел

Тркало гумено праволиниско за мебел

Тркало гумено праволиниско за мебел

Шифра * Ф Носивост

800071         45mm 90kg 100

Шифра * Ф Носивост

800072 40mm 95kg 100

Шифра * Ф Носивост

801166 50mm 30kg 130

Шифра * Ф Носивост

801167 100mm 320kg 15

Тркала за мебел

https://shop.novomak.com/
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8

Тркало гумено праволиниско за мебел

Тркало гумено праволиниско за мебел

Шифра * Ф Носивост

 801183        25mm 25kg 800

Шифра * Ф Носивост

800070          30mm 35kg 10

Тркало пластично праволиниско за мебел - Emuca

Шифра Ф Носивост

800448    13mm / 1000

Тркало пластично праволиниско за мебел

Шифра * Ф Носивост

800068          25mm 25kg 800

Тркала за мебел
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Забелешки
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Забелешки
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