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Ф - Ознака за дијаметар.
L  - Ознака за должина.
H - Ознака за висина.

W - Ознака за ширина. 
C - Ознака за осовинско растојание помеѓу два отвора.
D - Ознака за длабочина на бушење. 

> Секој артикл може да се набави по минимум 1 парче, количината за пакување во кутија или пакет се 
    однесува при купување на голема количина.

Шифра Ф

100000         10 mm 100 1000

Идент на артиклот
Количина на 
пакување во кутија

Количина на 
пакување во пакет

Универзални ознаки за димензија >Артикли со ознака 
(Шифра *) во табела 
се со азиско потекло.

Пример на спецификации во табела

> Новомак нуди соодветна услуга на CNC обработка, за сите приложени артикли во оваа 
брошура.

Легенда

Кујнска програма

Ширина на елемент - 
min. ширина на елемент за 
поставување на садопер.

Над работна површина - 
садопер кој се монтира над 
работна површина.

Под работна површина - 
садопер кој се монтира под 
работна површина.

Сифон - вклучен сифон со 
садоперот.

Клапна - садопер кој има 
механизам за затворање на 
одводот на вода.

Длабочина на садопер со 
едно корито

Механизам против 
создавање на бигор

Туш на извлекување

Длабочина на садопер со 
две корита  

Воздушен филтер - служи 
за заштеда на вода.

Тип на приклучок

Ротација 360о - ротирање 
на лула на батерија за 
одреден степен.
Заштеда на вода - 
Кертриџот вклучува мерач 
на проток на водата.

Ширина на елемент - 
min. ширина на елемент за 
поставување на корпа за 
отпадоци.

80% природен гранит - 
материјал од кој е изработен 
гранитен садопер.

18/10 Инокс - материјал 
од кој е изработен иноксен 
садопер.
Рамно со работна површина - 
садопер кој се монтира рамно со 
работна површина.

Антибактериски - обработени 
со антибактериски третман, 
погодни за контакт со храна.

https://shop.novomak.com/
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Кујнски садопери - вовед9
Кујнски садопери

Box Center

Садоперот е важен дел од секоја кујна и поголемиот дел од времето во кујна го 
поминуваме околу и на садоперот. Затоа Ви нудиме садопери кои се лесни за 
одржување, антибактериски и одговараат на секојдневните потреби.

Видови на монтажа на садоперите 

Над работна површина Рамно со работна површина Под работна површина

https://shop.novomak.com/
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Кујнски садопери - вовед 9
Гранитни садопери

Гранитните садопери се 
карактеризираат со отпорност на 
гребење и топлина, јака и цврста 
структура и модерен изглед. Тие 
се елегантни и даваат природен 
изглед на Вашата кујна. Пријатни 
се на допир, имаат фина текстура 
но не се порозни. Во својот состав 
имаат сребрени јони со што се 
елиминираат бактериите до 99%.

Fiji

Иноксни садопери
Материјалот (инокс 18/10) од кој 
се изработени садоперите на 
Teka, Franke, и Grohe е отпорен 
на агресивни киселини и кисели 
супстанци кои ги содржат 
средствата за чистење. Финишот 
на материјалот дополнително е 
зајакнат со што допринесува за 
долготрајноста на садоперот.

Logica Line

Средства за гранитни садопери Средства за иноксни садопери

Еколошки детергенти кои Ви овозможуваат 
најдлабинско чистење на гранитните 
садопери. Специјална намена му е 
исклучиво само за одржување на гранитните 
површини. Средствата ја чистат и одржуваат 
површината на гранитните садопери. Содржи 
чистач на маснотии и еколошка киселина, 
биоразградлив е и неутрален. 

Го отстранува бигорот и нечистотијата и 
обезбедува заштита на садоперот. Го враќа 
сјајот на елементите и го намалува лепењето 
на бигор и маснотиите. Може да се користи 
и за чистење на аспиратори, батерии, 
тенџериња и тавчиња.

Затоа што хигиената во кујната е најважна од се.

80 %
природен 

гранит

18/10
инокс
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Гранитни садопери9
Најдоброто од светот на гранитот!
Како што веќе напоменавме, Schock e првиот производител и иноватор на гранитните садопери во светот. 
Во својата понуда имаат садопери кои се изработени од 2 типа на гранит и тоа CRISTALITE® и CRISTADUR®.
Овие 2 типа на гранит се најквалитетните, најиздржливите и најдолготрајните материјали од кои се 
изработуваат садоперите. Доказ за квалитетот на материјалот се наградите и признанијата кои Schock ги 
добиваат низ годините за нив и тоа дека над 60% од произведените садопери во светот се произведуваат 
по методологијата која ја имаат измислено токму тие.

CRISTALITE® - Модерен класичен со груб финиш

Иако CRISTALITE® е првиот гранитен садопер во светот и првиот од Schock тој никогаш не остаре. До денес 
материјалот CRISTALITE® е синоним за иновација и квалитет, секогаш во тренд со светските eнтериери и е 
трендсетер во светот на садоперите. Секогаш е достапен во нови возбудливи бои и никогаш не здосадува 
во кујната и на работната површина.

Импресивен изглед и перформанси CRISTALITE®

Површината на CRISTALITE® е малку груба и дава чувство на камен. Робустниот гранитен садопер 
изработен од 80% природен гранит - најјакиот состав на гранит - не само што е цврст како карпа, туку 
можете и сами да го поправите доколку нешто се случи. Само вода и малку средство за чистење е се 
што е потребно да се исчисти и да биде повторно спремен за нормална примена.

https://shop.novomak.com/
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Гранитни садопери 9

Премиум надградба - CRISTADUR®

Како да го направите материјалот на Schock подобар? Со иновација, пасија и аспирација да се остане 
технолошки лидер во наредната декада. Со подобрена формула, која го чини CRISTADUR® поеластичен, 
повеќе отпорен на кршење, повеќе издржлив, полесен за чистење , а со сето тоа и поценет.

Премиум квалитет произведен во Баварија

Гранитните садопери со премиум квалитет CRISTADUR® финиш не само што се добитници на многу 
награди за дизајн туку ги освоија срцата на многу корисници. И тоа не е чудо бидејќи тие се убави и се 
продукти со топ квалитет. Рачно изработени во Германија од природен гранит - најјакиот состав на гранит 
може да се пофали дека ги надминува сите очекувања на корисниците.

CRISTADUR® е направаен од 
99 природни, обновливи или 
рециклирани материјали.
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Гранитни садопери9
Садопер Pamira - Franke

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

900392 природен 
гранит

Ф490mm
крем

900393 поларно бела

900392 900393

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

подетални информации 
на стр. 148.

Предлог батерија Urban

подетални информации на стр. 95.

бела
901045

кафена
901048

https://shop.novomak.com/


Новомак го задржува правото за промена на цените 11

Гранитни садопери 9
Садопер Formhaus - Schock   

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

901508

природен 
гранит

780x500mm

бела

901509 црна

901510 крем

901644 темно сива

901508 901509 901510 901644

Предлог батерија Kavus

бела
901547

црна
901544

крем
901546

темно сива
901545

подетални информации на стр. 77.

Средство за нега на 
садопери
901568

Сунѓер за нега на 
садопери
901569

Дозатор Samo

Дополнителни додатоци по потреба   

подетални информации 
на стр. 151.

подетални информации 
на стр. 152.

подетални информации 
на стр. 152.
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Гранитни садопери9

подетални информации на стр. 92.

Садопер Boston -Franke

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

900385

природен 
гранит

760 x 480mm

капучино

900386 графит

900387 црна

900388 платина

900389 поларно бела

900390 крем

900391 кафена

900385

900389

900386

900390

900387

900391

900388

хром/поларно бела
900423

хром/црна
900430

хром/графит
900429

хром/крем
900427

хром/кафена
900428

Предлог батерија Sirius Pull Out

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

подетални информации 
на стр. 148.

https://shop.novomak.com/
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Гранитни садопери 9
Садопер Tia - Schock   

Дополнителни делови  

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

901536

природен 
гранит

860x500mm

црна

901538 карбон

901539 крем

Шифра Боја

901537 бакарна

901536 901538 901539

златна
901537
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Гранитни садопери9
Садопер Mono - Schock   

Дополнителни делови  

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

901529

природен 
гранит

765x510mm

бела

901530 црна

901534 бронзена

901535 сива

Шифра Боја

901531 златна

901532 бакарна

901533 темно сива

901529 901530 901534 901535

златна
901531

бакарна
901532

темно сива
901533

https://shop.novomak.com/


Новомак го задржува правото за промена на цените 15

Гранитни садопери 9
Садопер Quadro - Schock   

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

901521 природен 
гранит

 450x430mm
бела

901522 црна

901521 901522

Предлог батерија Epos

бела
901543

црна
901540

Дополнителни додатоци по потреба   

подетални информации на стр. 93.

Средство за нега на 
садопери
901568

Сунѓер за нега на 
садопери
901569

Дозатор Samo

подетални информации 
на стр. 151.

подетални информации 
на стр. 152.

подетални информации 
на стр. 152.
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Гранитни садопери9
Садопер Livo 45 B - Teka 

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

900348

природен 
гранит

760 x 475mm

топаз

900360 црна

900361 сива

900348 900360 900361

Предлог батерија Inca

хром
900088

крем
900086

Средство за нега
на гранитни садопери

900686

Дозатор за детергент
Тека

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

Дополнителни додатоци по потреба   

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.

црна
900321

подетални информации на стр. 75 - 76.

https://shop.novomak.com/
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Гранитни садопери 9
Садопер Simpla 45 S - Teka  

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

900345

природен 
гранит

760 x 480mm

црна

900346 топаз

900347 сива

900359 бела

900346900345 900347 900359

Садопер Simpla 45 B - Teka 

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

900142

природен 
гранит  840 x 480mm

бела

900343 црна

900344 сива

900142 900343 900344
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Гранитни садопери9

Предлог батерија Inca

бела
900320

црна
900321

хром
900088

Садопер Livo 50 S - Teka 

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

900349

природен 
гранит

 470 x 435mm

црна

900350 сива

900351 топаз

900349 900350 900351

Дополнителни додатоци по потреба   

подетални информации на стр. 75 - 76.

Средство за нега
на гранитни садопери

900686

Дозатор за детергент
Тека

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.

https://shop.novomak.com/
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Гранитни садопери 9

Предлог батерија Mont 913

хром/црна
900178

хром/песок
900151

хром
900149

Дополнителни додатоци по потреба   

подетални информации на стр. 116.

Садопер Stela 50 S - Teka 

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

900355

природен 
гранит

650 x 480 mm

црна

900356 сива

900357 топаз

900355 900356 900357

Средство за нега
на гранитни садопери

900686

Дозатор за детергент
Тека

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.
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Гранитни садопери9
Садопер Stela 50 B - Teka 

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

900352

природен 
гранит

760 x 480 mm

црна

900353 сива

900354 топаз

900352 900353 900354

Предлог батерија Inca

бела
900320

црна
900321

хром
900088

Дополнителни додатоци по потреба   

подетални информации на стр. 75 - 76.

Средство за нега
на гранитни садопери

900686

Дозатор за детергент
Тека

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.
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Гранитни садопери 9
Садопер Nemo - Schock   

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

901516

природен 
гранит

570x510mm

бела

901517 црна

901518 крем

901519 сива

901520 темно сива

Предлог батерија Cosmo

бела
901559

црна
901556

крем
901558

хром
901555

темно сива
901557

подетални информации на стр. 114.

901516

901519

901517

901520

901518

Средство за нега на 
садопери
901568

Сунѓер за нега на 
садопери
901569

Дозатор Samo

Дополнителни додатоци по потреба   

подетални информации 
на стр. 151.

подетални информации 
на стр. 152.

подетални информации 
на стр. 152.
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Гранитни садопери9
Садопер Quadro - Schock   

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

901523 природен 
гранит

 550x430mm
бела

901524 црна

901523 901524

Предлог батерија Epos

бела
901543

црна
901540

Дополнителни додатоци по потреба   

подетални информации на стр. 93.

Средство за нега на 
садопери
901568

Сунѓер за нега на 
садопери
901569

Дозатор Samo

подетални информации 
на стр. 151.

подетални информации 
на стр. 152.

подетални информации 
на стр. 152.
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Гранитни садопери 9
Садопер Manhattan - Schock   

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

901511

природен 
гранит

764x484mm

бела

901512 црна

901513 крем

901514 сива

901515 темно сива

901511

901514

901512

901515

901513

Предлог батерија Keto

бакарна
901549

златна
901548

темно сива
901550

црна
901551

подетални информации на стр. 94.

Дополнителни додатоци по потреба   

Средство за нега на 
садопери
901568

Сунѓер за нега на 
садопери
901569

Дозатор Samo

подетални информации 
на стр. 151.

подетални информации 
на стр. 152.

подетални информации 
на стр. 152.



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk24

Гранитни садопери9
Садопер Mono - Schock   

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

901525

природен 
гранит

780x510mm

бела 

901526 црна

901527 бронзена

901528 црвена

901525 901526 901527 901528

Предлог батерија Epos

бела
901543

црна
901540

подетални информации на стр. 93.

Дополнителни додатоци по потреба   

Средство за нега на 
садопери
901568

Сунѓер за нега на 
садопери
901569

Дозатор Samo

подетални информации 
на стр. 151.

подетални информации 
на стр. 152.

подетални информации 
на стр. 152.
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Гранитни садопери 9
Садопер Fiji - Franke

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

900380 природен 
гранит

564 x 500mm
црна

900382 поларно бела

Предлог батерија Elegance

хром
900411

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397,

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации на стр. 103.

900380 900382



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk26

Гранитни садопери9
Садопер Antea - Franke

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

900701

природен 
гранит

840 x 480mm

бела

900700 крем

900702 црна

Предлог батерија Neptune Evo

900700900701 900702

хром
900419

хром/црна
900420

поларно бела
900421

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации на стр. 90.
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Гранитни садопери 9

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации на стр. 95.

Садопер Fresno -Franke

Шифра Материјал Боја

900975
природен 

гранит
црна

900975

Предлог батерија Urban

хром
901036

кафена
901040

црна
901043

• За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот.  



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk28

Гранитни садопери9
Садопер под работна површина Kubus - Franke

Шифра Материјал Боја

900861

природен 
гранит

капучино

900862 поларно бела

900863 графит

900864 црна

900864900863900861 900862

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

подетални информации 
на стр. 148.

*За правилна изработка на отвор во работната 
површина следете  го упатството кое е 
вклучено со садоперот.  

Предлог батерија Urban

подетални информации на стр. 107.

кафена
901048

бела
901045

црна
901051

хром
901044
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Гранитни садопери 9

*За правилна изработка на отвор во работната 
површина следете  го упатството кое е 
вклучено со садоперот.  

Садопер под работна површина Kubus - Franke

Шифра Материјал Боја

900865

природен 
гранит

капучино

900866 поларно бела

900867 графит

900867900865 900866

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

подетални информации 
на стр. 148.

Предлог батерија Urban

подетални информации на стр. 107.

кафена
901048

бела
901045

црна
901051

хром
901044



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk30

Гранитни садопери9
Садопер Fiji - Franke

Шифра Материјал
Димензија на 
вградување

Боја

900884 природен 
гранит

772 x 490mm
поларно бела

900887 црна

900884 900887

подетални информации на стр. 92.

Предлог батерија Sirius Pull Out

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

подетални информации 
на стр. 148.

Дополнителни додатоци по потреба   

хром/графит
900429

хром/поларно бела
900423
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9

Садопер Centroval - Teka

Садопер ROX-10 - Franke

Шифра Материјал Финиш
Димензија за 
вградување

900001 инокс природен изглед Ф490mm

Шифра Материјал Финиш
Димензија за 
вградување

900451 инокс природен изглед Ф490mm

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации 
на стр. 154.

Дозатор за детергент
Тека

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

Дополнителни додатоци по потреба   

Средство за нега
на иноксни садопери

900126

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.

Иноксни садопери



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk32

Иноксни садопери9
Садопер под работна површина BE - Teka  

Садопер Stylo - Teka   

Шифра Материјал Финиш

900069 инокс природен изглед

Шифра Материјал Финиш
Димензија за 
вградување

900008 инокс природен изглед 445 x 465mm

Средство за нега
на иноксни садопери

Средство за нега
на иноксни садопери

900126

900126

Дозатор за детергент
Тека

Дозатор за детергент
Тека

900124

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

900122

Дополнителни додатоци по потреба   

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.

подетални информации 
на стр. 150.

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот.  

Дополнителни додатоци по потреба   
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Иноксни садопери 9

Средство за нега
на иноксни садопери

900126

Дозатор за детергент
Тека

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

Дополнителни додатоци по потреба   

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.

Садопер Universal - Teka

Шифра Материјал Финиш
Димензија за 
вградување

900007 инокс природен изглед 560 x 480mm



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk34

Иноксни садопери9
Садопер Deva - Teka  

Садопер Universo - Teka 

Шифра Материјал Финиш
Димензија за 
вградување

900003 инокс природен изглед 760 x 415mm

Шифра Материјал Финиш
Димензија за 
вградување

900004 инокс природен изглед 770 x 480mm

Средство за нега
на иноксни садопери

Средство за нега
на иноксни садопери

900126

900126

Дозатор за детергент
Тека

Дозатор за детергент
Тека

900124

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

900122

Дополнителни додатоци по потреба   

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.

подетални информации 
на стр. 150.

Дополнителни додатоци по потреба   
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Иноксни садопери 9
Садопер Basico - Teka 

Садопер Stylo - Teka 

Шифра Материјал Финиш
Димензија за 
вградување

900138 инокс природен изглед 770 x 480mm

Шифра Материјал Финиш

900009 инокс природен изглед

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот.  

Средство за нега
на иноксни садопери

Средство за нега
на иноксни садопери

900126

900126

Дозатор за детергент
Тека

Дозатор за детергент
Тека

900124

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

900122

Дополнителни додатоци по потреба   

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.

подетални информации 
на стр. 150.

Дополнителни додатоци по потреба   



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk36

Иноксни садопери9
Садопер DR77 - Teka

Садопер Logica Line - Franke

Шифра Материјал Финиш

900183 инокс природен изглед

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации 
на стр. 154.

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот.  

Шифра Материјал Финиш
Димензија за 
вградување

Тип

900372
инокс природен изглед  770 x 480mm

десен 

900373 лев

Средство за нега
на иноксни садопери

900126

Дозатор за детергент
Тека

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

Дополнителни додатоци по потреба   

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.
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Иноксни садопери 9
Садопер Logica Line - Franke

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации 
на стр. 154.

Шифра Материјал Финиш
Димензија за 
вградување

Тип

900374 инокс природен изглед 840 x 480mm десен 

Садопер Classic - Teka  

Шифра Материјал Финиш
Димензија за 
вградување

900018 инокс природен изглед 630 x 480mm

Средство за нега
на иноксни садопери

900126

Дозатор за детергент
Тека

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 155.

подетални информации 
на стр. 150.

Дополнителни додатоци по потреба   



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk38

Иноксни садопери9
Садопер Classic - Teka

Шифра Материјал Финиш
Димензија за 
вградување

900019 инокс природен изглед 840 x 480mm

Садопер Maris - Franke

Шифра Материјал Финиш

900869 инокс природен изглед

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот.  

Средство за нега
на иноксни садопери

900126

Дозатор за детергент
Тека

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

Дополнителни додатоци по потреба   

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации 
на стр. 154.

https://shop.novomak.com/


Новомак го задржува правото за промена на цените 39

Иноксни садопери 9
Садопер Maris - Franke

Садопер под работна површина Linea - Teka

Шифра Материјал Финиш

900962 инокс природен изглед

Шифра Материјал Финиш

900145 инокс природен изглед

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот.  

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот.  

Средство за нега
на иноксни садопери

900126

Дозатор за детергент
Тека

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.

Дополнителни додатоци по потреба   

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации 
на стр. 154.



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk40

Иноксни садопери9
Садопер Planar - Franke

Садопер Box - Franke

Шифра Материјал Финиш

900954 инокс природен изглед

Шифра Материјал Финиш

900957 инокс природен изглед

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот.  

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот.  

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации 
на стр. 154.

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации 
на стр. 154.
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Иноксни садопери 9
Садопер Maris - Franke

Садопер Forlinea - Teka 

Шифра Материјал Финиш

900959 инокс природен изглед

Шифра Материјал Финиш

900936 инокс природен изглед

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот.  

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот.  

Средство за нега
на иноксни садопери

900126

Дозатор за детергент
Тека

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.

Дополнителни додатоци по потреба   

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации 
на стр. 154.



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk42

Иноксни садопери9
Садопер Neptune - Franke

Садопер Smart - Franke

Шифра Материјал Финиш
Димензија за 
вградување

Тип

900370
инокс природен изглед  840 x 480mm

десен 

900371 лев

Шифра Материјал Финиш
Димензија за 
вградување

Тип

900368
инокс природен изглед 840 x 490mm

десен 

900369 лев

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации 
на стр. 154.

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации 
на стр. 154.
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Иноксни садопери 9

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот.  

Шифра Материјал Финиш Тип

900948
инокс природен изглед

десен 

900949 лев

Садопер Mythos - Franke

Сетот се состои од :

Садопер
FRAME

ДозаторПластична
цедалка

Садопер Frame - Teka  

Шифра Материјал Финиш
Димензија за 
вградување

900033 инокс природен изглед 950 x 490mm

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации 
на стр. 154.

Средство за нега
на иноксни садопери

900126

Дозатор за детергент
Тека

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.

Дополнителни додатоци по потреба   
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Иноксни садопери9
Садопер Maris - Franke

Садопер под плотна SVX - Franke  

Шифра Материјал Финиш

900961 инокс природен изглед

Шифра Материјал Финиш

900888 инокс природен изглед

Дополнителни додатоци по потреба   

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот. 

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот.  

Дополнителни додатоци по потреба   

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 150.

подетални информации 
на стр. 152.

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 150.

подетални информации 
на стр. 152.
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Иноксни садопери 9
Садопер под работна површина Linea - Teka

Садопер под работна површина BE - Teka

Шифра Материјал Финиш

900146 инокс природен изглед

Шифра Материјал Финиш

900072 инокс природен изглед

Дополнителни додатоци по потреба   

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот.

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот. 

Дополнителни додатоци по потреба   

Средство за нега
на иноксни садопери

Средство за нега
на иноксни садопери

900126

900126

Дозатор за детергент
Тека

Дозатор за детергент
Тека

900124

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

900122

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.

подетални информации 
на стр. 150.
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Иноксни садопери9

Дизајн кој импресионира ! 

Со прави и чисти линии, бои кои креираат 
модерн дизајн, длабоко корито за 
комфорно користење, моделот K700 
едноставно импресионира со својот 
изглед и никого не остава рамнодушен.  
Изработен од висококвалитетни материјали 
со посебен акцент на финишот го 
прави овој садопер до 10 пати повеќе 
отпорен на гребаници и 3 пати поцврст 
во споредба со останатите садопери.

Садопер K700 Grohe

ТОП 

ПРОДУКТ

златна бронзена графит

https://shop.novomak.com/
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Иноксни садопери 9
Садопер K700 Cool Sunrise - Grohe

• Модерен дизајн.
• Отпорен на корозија.
• Антибактериски и лесен за одржување.
• 10 пати повеќе отпорен на гребаници.
• 3 пати поголема цврстина.
• Лесна монтажа.

*За правилна изработка на отвор во работната 
  површина следете го упатството кое е 
  вклучено со садоперот.  

Шифра Материјал Финиш Боја

900892 инокс
природен 

изглед
златна



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk48

Иноксни садопери9
Садопер K700 Warm Sunset - Grohe

• Модерен дизајн.
• Отпорен на корозија.
• Антибактериски и лесен за одржување.
• 10 пати повеќе отпорен на гребаници.
• 3 пати поголема цврстина.
• Лесна монтажа.

*За правилна изработка на отвор во работната 
  површина следете го упатството кое е 
  вклучено со садоперот.  

Шифра Материјал Финиш Боја

900893 инокс
природен 

изглед
бронзa
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Новомак го задржува правото за промена на цените 49

Иноксни садопери 9
Садопер K700 Hard Graphite - Grohe

• Модерен дизајн.
• Отпорен на корозија.
• Антибактериски и лесен за одржување.
• 10 пати повеќе отпорен на гребаници.
• 3 пати поголема цврстина.
• Лесна монтажа.

*За правилна изработка на отвор во работната 
  површина следете го упатството кое е 
  вклучено со садоперот.  

Шифра Материјал Финиш Боја

900894 инокс
природен 

изглед
графит
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Иноксни садопери9
Садопер Flexlinea RS15 RS15 50.40 - Teka

• Модерен дизајн.
• Отпорен на корозија.
• Лесен за одржување.
• Лесна монтажа.

Шифра Материјал Финиш Боја

901428 инокс
природен 

изглед
бронзa

*За правилна изработка на отвор во работната 
  површина следете го упатството кое е 
  вклучено со садоперот.  

https://shop.novomak.com/
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Иноксни садопери 9

Компакт плочите совршено се вклопуваат 
со садоперите што се монтираат под 
плотна и рамно со плотна
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Иноксни садопери9
Садопер Mythos - Franke

Шифра Материјал Финиш

900950 инокс природен изглед

Дополнителни додатоци по потреба   

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот. 

Садопер Planar - Franke

Шифра Материјал Финиш

900953 инокс природен изглед

Дополнителни додатоци по потреба   

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот. 

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации 
на стр. 154.

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации 
на стр. 154.

https://shop.novomak.com/


Новомак го задржува правото за промена на цените 53

Иноксни садопери 9
Садопер Box - Franke

Шифра Материјал Финиш

900955 инокс природен изглед

Дополнителни додатоци по потреба   

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот.

Садопер Box - Franke

Шифра Материјал Финиш

900956 инокс природен изглед

Дополнителни додатоци по потреба   

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот. 

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации 
на стр. 154.

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации 
на стр. 154.
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Иноксни садопери9
Садопер Universo - Teka

Шифра Материјал Финиш
Димензија за 
вградување

900011 инокс природен изглед 770 x 480mm

Дополнителни додатоци по потреба   

Садопер Maris - Franke

Шифра Материјал Финиш

900960 инокс природен изглед

Дополнителни додатоци по потреба   

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот.  

Мелница за отпадоци 
од храна Franke

900396,
900397

Средство за нега
на иноксни садопери

900710

подетални информации 
на стр. 148.

подетални информации 
на стр. 154.

Средство за нега
на иноксни садопери

900126

Дозатор за детергент
Тека

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.
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Иноксни садопери 9



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk56

Иноксни садопери9
Садопер Big Bowl - Teka 

Шифра Материјал Финиш
Димензија за 
вградување

900024 инокс природен изглед 840 x 480mm

Сетот се состои од:

Иноксна корпа 
за цедење

Садопер Big Bowl Дрвена даскаДозатор

Дополнителни додатоци по потреба   

Средство за нега
на иноксни садопери

900126

Дозатор за детергент
Тека

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.
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Иноксни садопери 9
Садопер Angular - Teka 

Шифра Материјал Финиш

900035 инокс природен изглед

Дополнителни додатоци по потреба   

*За правилна изработка на отвор во работната површина 
следете го упатството кое е вклучено со садоперот.

Средство за нега
на иноксни садопери

900126

Дозатор за детергент
Тека

900124

Мелница за отпадоци 
од храна Teka

900122

подетални информации 
на стр. 149.

подетални информации 
на стр. 153.

подетални информации 
на стр. 150.
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Иноксни садопери9

Во добро организирана кујна, 
секое движење што го правите е 
ефикасно. Box Center садоперот 
е ефикасен во секој поглед. 
Додатоците за подготовка на храна 
уредно можете да ги чувате во 
додатната преграда - токму таму 
каде што можете да ја подготвите и 
храната.

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

Садопер BOX CENTER

ТОП 

ПРОДУКТ

https://shop.novomak.com/
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Иноксни садопери 9
Садопер Box Center - Franke

Додатоци вклучени во сетот:

3 ножа и држач за ножеви

Професионални кујнски ножеви со 
соодветен дрвен држач.

Даски за сецкање

Антибактериска и дрвена 
даска наменети за сецкање 

на сите видови на храна.

Иноксна цедалка

Цедалка од нерѓосувачки 
челик и антилизгава подлога 

што ви овозможува лесно 
миење и собирање на 

работите.

Иноксна корпа за цедење

Цедалка од нерѓосувачки челик 
наменета за цедење на чинии и 

други предмети.

• Модерен дизајн.
• Оптимален тек на работа.
• Отпорен на корозија и висока температура.
• Антибактериски и лесен за одржување.
• Голема издржливост.

*За правилна изработка на отвор во работната 
  површина следете го упатството кое е 
  вклучено со садоперот.  

Шифра Материјал Финиш Тип

900784
инокс природен изглед

десен

900785 лев



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk60

Кујнски батерии9

Изборот на кујнската батерија покрај тоа што 
е решение за практичност и функционалност, 
може да биде и клучна карактеристика за 
дизајнот на кујната. 

Батериите кои Ви ги нудиме се карактеризираат 
со одлични перформанси, како долготрајност, 
заштеда на вода, намалување на шумот и 
филтрирање на водата. Брзи и едноставни 
за монтажа, со гаранција од 5 години тие се 
правиот избор за Вашата кујна.

• Батериите на Franke, Teka, и Grohe ги исполнуваат европските 
норми за долготрајност на механизмите.

• Едно вклучување и исклучување на батеријата се смета за 
циклус.

• Сите батерии се со 2 црева и се препорачува употреба на 
бојлер со куќиште изработено од инокс.

Долготрајност на 
механизмите Европски норми

керамички дискови 200.000 циклуси

цевки 80.000 циклуси

приклучоци 70.000 циклуси

туш компоненти 30.000 циклуси

Expression

ICT 915 Essence L

Кујнски батерии

https://shop.novomak.com/
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Кујнски батерии 9

Механизам против создавање на бигор. Го намалува шумот.

Туш на извлекување. Не се познаваат отпечатоци.

Нов тип на екстра издржливи црева. Туш на спуштање.

Висока отпорност на црево во спирала.

Вграден регулатор на температура во 
кертриџот, ја заштедува енергијата за 
загревање на водата.

Ограничувач на температура

Кертриџот вклучува мерач на проток на 
водата.

Заштеда на вода

Системот за заштита од изгореници нуди 
безбедно користење на батеријата.

Заштита од изгореници

Воздушен филтер со што се 
заштедува потрошувачката на вода.

ПРЕДНОСТИ

Vital Minta Touch
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Кујнски батерии9
Кујнски батерии Schock
Кујнските батерии се составени од многу различни компоненти. Во продолжение ви претставуваме како 
се викаат елементите од кои е составена батеријата и која им е функцијата.

ЛУЛА

Фиксна лула или со туш на извлекување

Искористете го бенефитот на лулуата со туш на извлекување
и олеснете си го секојдневието

РАЧКА  ЗА КОНТРОЛА

Го контролира притисокот на водата 
и ја регулира топлината на водата.
Достапни модели со рачка на лева, десна страна
или од горе.

АРЕАТОР (РЕГУЛИРА ПРОТОК)

Млазница во лулата која го контролира
млазот на водата

Редовното одржување(со отшрафување,
чистење на бигор и чистење на аераторот)
ќе го продолжи животниот век на батеријата

ВОДЕН МЛАЗ

Млаз со аератор: Воздушни меури помешани
со вода за заштеда на вода

Стандарден млаз: Висококвалитетен, 
кристално чист млаз на вода благодарение 
на ултра тивкиот аератор

Спреј функција: Додатна опција која доаѓа 
со батериите со туш на извлекување да 
овозможи интензивно чистење дури и при 
мал проток на вода

КЕРТРИЏ

Ја контролира 
температурата и волуменот
на водата

Функција за заштеда на вода: 
Специјална компонента која се 
додава во кертриџот да овозможи
мал отпор при пуштање на 
батеирјата во довлолен проток

Ограничувач на температура:
Вграден регулатор на температура
во кертриџот, ја заштедува 
енергијата за загревање на водата.

ПРИКЛУЧНО ЦРЕВО

Приклучок за 2 црева за топла и 
ладна вода за батерии со висок
притисок

Дополнително црево помеѓу аголниот
вентил и бојлерот за случај на батерија
со низок притисок

Млаз со аератор

Стандарден млаз
со ултра тивок аератор

Спреј функција

МАТЕРИЈАЛ НА ТЕЛОТО НА БАТЕРИЈАТА

Батериите на Schock се достапни во
хром, инокс, обоен финиш или PVD*
премаз бело злато, бакар или темно
сив метал  

Уникатна и патентирана технологија која
обезбедува 100% пар помеѓу бојата и 
финишот на батеријата и садоперот

SF ФИЛТЕР

Филтер за груби честички кој овозможува
долготрајна заштита на кертриџот и 
аераторот

Еден SF филтер е доволен за аголен вентил

*PVD (physical vapor deposition - физичко 
таложење на пареа) фарбање, попознато како 
тенок слој на нанесување е процес во кој цврст 
материјал се испарува   

Со скенирање на QR кодот можете да 
ги погледнете едукативните видеа за 
садоперите и батериите на Schock. 

https://shop.novomak.com/
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Кујнски батерии9
Батерија VITAL

Секој заслу жува 
чиста  вода

филтер кој едноставно се менува 
и прочистува до 500L. вода.

Елегантен дизајн со туш на 
извлекување и ергономскаа 
ротирачка лула за 360о. Вграден 
уред за поставување на филтер со 
активен јаглен за прочистување на 
вода.  

Класичен безвременски дизајн. 
Голема флексибилност и ротација 
за 360о на лулата. Вграден уред за 
поставување на филтер со активен 
јаглен за прочистување на вода. 

Компактен, минималистички дизајн 
со горен дел кој ротира за 360о, 
кој со поставување на филтер со 
активен јаглен добивате целосно 
прочистена вода.

Батерија Vital III Батерија Vital II Батерија Vital IV 

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

https://shop.novomak.com/
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Просечно пиење на вода на 4-ри члено 
семејство : 8L
8L x 10ден./L = 80ден./дневно
500L купена вода x 10ден. = 5.000ден.
500L филтрирана вода со VITAL = 2.941ден.

Батерија Vital - Franke

Шифра Боја

900788 инокс

900789 инокс/црна

900790 инокс

900791 инокс/црна

Шифра
Капацитет на  
филтрирање

900792 500L

хром
900790

хром
900788

црна
900791

црна
900789

Филтерот се менува кога ќе 
се вклучи црвена сијаличка 
на батеријата.

• Со секоја батерија е 
вклучен еден филтер.

Филтер

Отстранува 
99.9% бактерии

Филтрира 
микропластика

Филтрира до 
500L вода

Хигиенски

Едноставна 
замена. Не е 
потребен алат.

Отстранува 
мириси и 
вкусови

Највисок 
квалитет на 
филтрирана вода

Отстранува 
99% вируси

Филтрира рѓа и 
песок.

Филтер за вода Vital - Franke

Карактеристики

Заштеда 

2.059 ден.

на 500L.
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Кујнски батерии9

Шифра Боја

900909 хром

900910 челик

Батерија со сензор K7 FootControl - Grohe

хром
900909

челик
900910

• Батеријата се вклучува со помош на стапалото со 
активирање на сензор кој е поставен на долната страна 
на елементот.

• Литиумска батерија од 6V, CR-P2, IP 44 - заштита од 
вода.

• Автоматски се исклучува батеријата после 60 секунди.

https://shop.novomak.com/
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Шифра Боја

900906 златна

900907 бронза

900908 графит

Батерија Essence U - Grohe

златна
900906

графит
900908

бронза
900907

• Туш црево со можност за промена на млазот на водата.
• Магнетен држач на туш цревото.
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Кујнски батерии9

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

Батерија  PESCARA

ТОП 

ПРОДУКТ

https://shop.novomak.com/
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Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml

хром
901000

црна мат
901002

Шифра Боја

901000 хром

901002 црна мат

Батерија Pescara - Franke
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Кујнски батерии9
Батерија FO 999 - Teka

Шифра Боја

900322 хром

Средство за нега на иноксни површини - Teka   

900126

150ml • Благодарение на специјално дизајнираната, ултра-модерна 
формула се овозможува чистење на сите иноксни елементи. Освен 
што го враќа стариот сјај на елементите, по употреба на оваа паста 
лепењето на бигор и маснотии значително се намалува.

  www.cistdom.mk

https://shop.novomak.com/
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хром
900994

црна
900995

Шифра Боја

900994 хром

900995 црна

Батерија Eos Neo - Franke

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml
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Кујнски батерии9

хром
900996

црна
900997

Шифра Боја

900996 хром

900997 црна

Батерија Eos Neo - Franke

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml

https://shop.novomak.com/
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• Батеријата се вклучува со активирање на сензор на 
допир кој е поставен на лулата од батеријата.

• Литиумска батерија од 6V, CR-P2, IP 44 - заштита од 
вода.

• Автоматски се исклучува батеријата после 60 секунди.
• Можност за промена на млазот на водата.

Шифра Боја

900913 хром

900914 челик

Батерија со сензор Minta Touch - Grohe

хром
900913

челик
900914
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Кујнски батерии9

Средство за нега на иноксни површини - Teka   

900126

150ml • Благодарение на специјално дизајнираната, ултра-модерна 
формула се овозможува чистење на сите иноксни елементи. Освен 
што го враќа стариот сјај на елементите, по употреба на оваа паста 
лепењето на бигор и маснотии значително се намалува.

  www.cistdom.mk

Батерија FOT 995 - Teka

Шифра Боја

900929 златна

900930 титаниум

900931 бронза

900932 хром

900933 црна

900934 бела

црна
900933

златна
900929

бела
900934

бронза
900931

хром
900932

титаниум
900930

https://shop.novomak.com/
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Шифра Боја

900088 хром

900086 крем

крем
900086

хром
900088

Батерија Inca - Teka

Средство за нега на иноксни површини - Teka   

900126

150ml • Благодарение на специјално дизајнираната, ултра-модерна 
формула се овозможува чистење на сите иноксни елементи. Освен 
што го враќа стариот сјај на елементите, по употреба на оваа паста 
лепењето на бигор и маснотии значително се намалува.

  www.cistdom.mk
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Кујнски батерии9

бела
900320

црна
900321

Шифра Боја

900320 бела

900321 црна

Батерија Inca CO - Teka

Средство за нега на иноксни површини - Teka   

900126

150ml • Благодарение на специјално дизајнираната, ултра-модерна 
формула се овозможува чистење на сите иноксни елементи. Освен 
што го враќа стариот сјај на елементите, по употреба на оваа паста 
лепењето на бигор и маснотии значително се намалува.

  www.cistdom.mk
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Кујнски батерии 9
Батерија Kavus - Schock

Шифра Боја

901544 црна

901545 темно сива

901546 крем

901547 бела

црна
901544

бела
901547

темно сива
901545

крем
901546
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Кујнски батерии9

Шифра Боја

900095 хром

Батерија VTK - Teka

Средство за нега на иноксни површини - Teka   

900126

150ml • Благодарение на специјално дизајнираната, ултра-модерна 
формула се овозможува чистење на сите иноксни елементи. Освен 
што го враќа стариот сјај на елементите, по употреба на оваа паста 
лепењето на бигор и маснотии значително се намалува.

  www.cistdom.mk
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3 продукти - иста нијанса на боја!

Батерија и 
дополнителни 
елементи во 

иста боја

Во понудата на Новомак можете да најдете голем избор на 
бои од брендот SCHOCK кои се произведени по најсовремени 
технологии. Нијанасата на бојата е иста без разлика што 
станува збор за различни продукти. 

Батерија
Keto стр. 90
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Кујнски батерии9
Батерија Icon - Teka 

Шифра Боја

900105 хром

900106 бела

900107 црна

хром
900105

бела
900106

црна
900107

Средство за нега на иноксни површини - Teka   

900126

150ml • Благодарение на специјално дизајнираната, ултра-модерна 
формула се овозможува чистење на сите иноксни елементи. Освен 
што го враќа стариот сјај на елементите, по употреба на оваа паста 
лепењето на бигор и маснотии значително се намалува.

  www.cistdom.mk
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Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за OPERA ICO 915.

Батерија Opera ICO 915 - Teka

Шифра Боја

900917 хром

900918 месинг

900919 титаниум

900920 бронза

Средство за нега на иноксни површини - Teka   

900126

150ml • Благодарение на специјално дизајнираната, ултра-модерна 
формула се овозможува чистење на сите иноксни елементи. Освен 
што го враќа стариот сјај на елементите, по употреба на оваа паста 
лепењето на бигор и маснотии значително се намалува.

  www.cistdom.mk

хром
900917

бронза
900920

месинг
900918

титаниум
900919
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Кујнски батерии9
Батерија ICT 915 - Teka

Шифра Боја

900921 хром

900922 месинг

900923 титаниум

900924 бронза

Средство за нега на иноксни површини - Teka   

900126

150ml • Благодарение на специјално дизајнираната, ултра-модерна 
формула се овозможува чистење на сите иноксни елементи. Освен 
што го враќа стариот сјај на елементите, по употреба на оваа паста 
лепењето на бигор и маснотии значително се намалува.

  www.cistdom.mk

хром
900921

бронза
900924

месинг
900922

титаниум
900923

https://shop.novomak.com/
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хром
900986

црна
900987

Шифра Боја

900986 хром

900987 црна

Батерија Mythos - Franke

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml
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Кујнски батерии9

хром
900988

црна
900989

Шифра Боја

900988 хром

900989 црна

Батерија Mythos - Franke

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml

https://shop.novomak.com/
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Шифра Боја

901015 хром

901016 хром/поларно бела

901019 хром/камен сива

901020 хром/графит

901021 хром/црна

хром
901015

хром/црна
901021

хром/поларно бела
901016

хром/камен сива
901019

хром/графит
901020

Батерија Maris - Franke

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml
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Кујнски батерии9

Шифра Боја

901022 хром

901023 хром/поларно бела

901024 хром/капучино

901027 хром/графит

901028 хром/црна

хром
901022

хром/црна
901028

хром/поларно бела
901023

хром/капучино
901024

хром/графит
901027

Батерија Maris - Franke

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml

https://shop.novomak.com/
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Шифра Боја

900911 хром

900912 челик

Батерија со сензор Essence Footcontrol - Grohe

хром
900911

челик
900912

• Батеријата се вклучува со помош на стапалото со 
активирање на сензор кој е поставен на долната страна 
на елементот.

• Литиумска батерија од 6V, CR-P2, IP 44 - заштита од 
вода.

• Автоматски се исклучува батеријата после 60 секунди.
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Кујнски батерии9

Шифра Боја

900895 златна

900896 бронза

900897 графит

900898 челик

900899 хром

златна
900895

челик
900898

хром
900899

бронза
900896

графит
900897

Батерија SmartControl - Grohe

1. Копче преку кое се вклучува и исклучува батеријата.
2. Регулатор на притисокот на водата.
3. Туш на извлекување.  
4. Регулатор за топла или ладна вода во телото на батеријата.

1

3

2

4

https://shop.novomak.com/
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Кујнски батерии 9



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk90

Кујнски батерии9

хром
900419

хром/ црна
900420

хром/поларно бела
900421

Шифра Боја

900419 хром

900420 хром/црна 

900421 хром/поларна бела

Батерија Neptune Evo - Franke

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml

https://shop.novomak.com/
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Кујнски батерии 9
Батерија GO 914 - Teka

Шифра Боја

900925 хром

900926 бронза

хром
900925

бронза
900926

Средство за нега на иноксни површини - Teka   

900126

150ml • Благодарение на специјално дизајнираната, ултра-модерна 
формула се овозможува чистење на сите иноксни елементи. Освен 
што го враќа стариот сјај на елементите, по употреба на оваа паста 
лепењето на бигор и маснотии значително се намалува.

  www.cistdom.mk



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk92

Кујнски батерии9

Шифра Боја

900422 хром

900423 хром/поларно бела

900425 хром/камен сива

900427 хром/крем

900428 хром/кафена

900429 хром/графит

900430 хром/црна

хром
900422

хром/камен сива 
900425

хром/поларно бела
900423

хром/крем
900427

хром/графит
900429

хром/кафена
900428

хром/црна
900430

Батерија Sirius Pull out - Franke

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml

https://shop.novomak.com/
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Кујнски батерии 9
Батерија Epos - Schock

Шифра Боја

901540 црна

901541 темно сива

901542 крем

901543 бела

црна
901540

бела
901543

темно сива
901541

крем
901542



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk94

Кујнски батерии9
Батерија Keto - Schock

Шифра Боја

901548 златна 

901549 бакарна

901550 темно сива

901551 црна

златна
901548

црна
901551

бакарна
901549

темно сива
901550

https://shop.novomak.com/
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Кујнски батерии 9

Шифра Боја

901036 хром

901037 бела

901038 песок беж

901040 кафена

901043 црна

хром
901036

бела
901037

песок беж
901038

кафена
901040

црна
901043

Батерија Urban - Franke

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk96

Кујнски батерии9

Шифра Боја

900101 хром

900313 бела

900314 црна

хром
900101

бела
900313

црна
900314

Батерија ARK B - Teka

Средство за нега на иноксни површини - Teka   

900126

150ml • Благодарение на специјално дизајнираната, ултра-модерна 
формула се овозможува чистење на сите иноксни елементи. Освен 
што го враќа стариот сјај на елементите, по употреба на оваа паста 
лепењето на бигор и маснотии значително се намалува.

  www.cistdom.mk

https://shop.novomak.com/


Новомак го задржува правото за промена на цените 97

Кујнски батерии 9

Шифра Боја

901034 црна мат

црна мат
901034

Батерија Active Plus - Franke

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk98

Кујнски батерии9
Батерија Atlas Neo Window - Franke

Шифра Боја

900992 хром

• Батеријата се применува во кујна каде садоперот е поставен под прозорец, при што со спуштање на батеријата  
се овозможува нормално фукнционирање на прозорецот. Батеријата Atlas Neo Window ги има тие карактеристики 
произлезени од потребите на клиентите.

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml

https://shop.novomak.com/
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Кујнски батерии 9
Батерија со спуштање Aura 983 - Teka

Шифра Боја

900192 хром

Средство за нега на иноксни површини - Teka   

900126

150ml • Благодарение на специјално дизајнираната, ултра-модерна 
формула се овозможува чистење на сите иноксни елементи. Освен 
што го враќа стариот сјај на елементите, по употреба на оваа паста 
лепењето на бигор и маснотии значително се намалува.

  www.cistdom.mk

• Батеријата се применува во кујна каде садоперот е поставен под прозорец, при што со спуштање на батеријата 
се овозможува нормално фукнционирање на прозорецот. Aura 983 ги има тие карактеристики произлезени од 
потребите на клиентите.



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk100

Кујнски батерии9

Шифра Боја

900915 бронза

900916 графит

Батерија Minta L - Grohe

графит
900916

бронза
900915

• Туш на извлекување со можност за промена на млазот 
на водата.

• Препорачан притисок min. 1.0 bar.

https://shop.novomak.com/
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Кујнски батерии 9

Шифра Боја

900900 златна

900901 бронза

900902 графит

Батерија Essence - Grohe

златна
900900

графит
900902

бронзена
900901

• Туш на извлекување со можност за промена на млазот на водата.
• Препорачан притисок min. 1.0 bar.



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk102

Кујнски батерии9

Шифра Боја

900903 златна

900904 бронза

900905 графит

Батерија Essence L - Grohe

златна
900903

графит
900905

бронзена
900904

• Препорачан притисок min. 1.0 bar.

https://shop.novomak.com/
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Кујнски батерии 9
Батерија Elegance - Franke

Шифра Боја

900411 хром

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml

хром
900411



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk104

Кујнски батерии9

Шифра Боја

900927 хром

900928 бронза

Средство за нега на иноксни површини - Teka   

900126

150ml • Благодарение на специјално дизајнираната, ултра-модерна 
формула се овозможува чистење на сите иноксни елементи. Освен 
што го враќа стариот сјај на елементите, по употреба на оваа паста 
лепењето на бигор и маснотии значително се намалува.

  www.cistdom.mk

Батерија GO 994 - Teka

хром
900927

бронза
900928

https://shop.novomak.com/
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Кујнски батерии 9

Шифра Боја

900990 хром

Батерија Kubus - Franke

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk106

Кујнски батерии9

Шифра Боја

900991 хром

Батерија Kubus 2 - Franke

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml

https://shop.novomak.com/
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Кујнски батерии 9

Шифра Боја

901044 хром

901045 бела

901046 песок беж

901048 кафена

901051 црна

хром
901044

бела
901045

песок беж
901046

кафена
901048

црна
901051

Батерија Urban - Franke

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk108

Кујнски батерии9

бронза
900444

графит
900443

бакар
900445

Шифра Боја

900443 графит

900444 бронза

900445 бакар

Батерија Old England - Franke

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml

https://shop.novomak.com/
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Кујнски батерии 9

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml

Батерија Smart pull out - Franke

Шифра Боја

900440 хром



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk110

Кујнски батерии9
Батерија Papilio - Schock

Шифра Боја

901552 црна

901553 бронза

901554 бела

црна
901552

бронза
901553

бела
901554

https://shop.novomak.com/
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Кујнски батерии 9
Батерија Dion - Schock

Шифра Боја

901560 златна

901561 бакар

901562 темно сива

златна
901560

бакар
901561

темно сива
901562



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk112

Кујнски батерии9

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml

Батерија Orbit - Franke

Батерија Orbit - Franke

Шифра Боја

900998 хром

Шифра Боја

900999 хром

https://shop.novomak.com/
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Кујнски батерии 9
Батерија Smart - Franke

Шифра Боја

900441 хром

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml

Батерија Mont В 978 - Teka

Шифра Боја

900152 хром

Средство за нега на иноксни површини - Teka   

900126

150ml • Благодарение на специјално дизајнираната, ултра-модерна 
формула се овозможува чистење на сите иноксни елементи. Освен 
што го враќа стариот сјај на елементите, по употреба на оваа паста 
лепењето на бигор и маснотии значително се намалува.

  www.cistdom.mk



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk114

Кујнски батерии9

Шифра Боја

901555 хром

901556 црна

901557 темно сива

901558 крем

901559 бела

хром
901555

бела
901559

црна
901556

темно сива
901557

крем
901558

Батерија Cosmo - Schock

https://shop.novomak.com/


Батерија Dion
901561 стр. 107 

Батерија Dion
901561 стр. 107 

Садопер Formhaus
901509 стр. 9 



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk116

Кујнски батерии9
Батерија Novara Plus - Franke

Шифра Боја

901066 хром

Средство за нега на батерии - Franke   

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски батерии,со што се 
отстрануваат наслагите од бигор, калциум и целата нечистотија. 
Се препорачува за сите типови батерии (хром, мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја батеријата, почекајте неколку 
минути и избришете ја со влажна крпа.

250ml

Батерија Mont 913 - Teka

хром
900149

хром/песок
900151

хром/црна 
900178

Шифра Боја

900149 хром

900151 хром/песок

900178 хром/црна

https://shop.novomak.com/
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9
Нискомонтажен бојлер - Ariston

Шифра Капацитет

901001 10l

• Регулација на температурата на водата со помош 
на термостат.

• Модерен и елегантен изглед.
• Лесна и брза монтажа.
• Брзо загревање на водата.
• Индикатор кога бојлерот е вклучен.
• Кабел со приклучок за бојлер 1,5m со дебелина 

3x2,5m.

A

Со скенирање на QR кодот 
можете да го погледнете 
видеото за упатството за 
монтажа на бојлерот.

Нискомонтажен бојлер



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk118

9 Стаклокерамички плотни за готвење

Стаклокерамичка плотна за готвење - Franke

• Димензија: 590 x 520mm.
• Димензија за отвор: 560 x 490mm.
• Зони: 4.
• Моќност: 2 x 140mm 1200W,         
  2 x 180mm 1800W.
• Ограничување на моќност: 6kW.
• Вид на контрола: Контрола на 

допир.

Шифра Модел Димензија Боја

900705 FHR 604 590 x 520mm црна

https://shop.novomak.com/
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9Стаклокерамички плотни за готвење



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk120

Кујнски аспиратори9

A

D
E

C

F
G

B

Класи на енергетска ефикасност
Највисок степен на ефикасност

Најнизок степен на ефикасност

Уредите се делат на класи од A до G, односно колку 
уредот има класа поблиска до А, толку помалку троши 
енергија. A значи оптимален уред, B – одличен, С – добар 
итн., додека G означува уред со лош степен на енергетска 
ефикасност. Дополнително, се означуваат уште три други 
класи, А+, А++ и А+++. Тоа се класи на уреди кои се уште 
поефикасни, односно се поефикасни отколку што се бара 
во правилниците. 

■Пресметка на моќноста на вшмукување ■Правилна инсталација

Како алтернатива, Franke нуди низа 
производи на аспиратори што може да се 
користат и во двете варијанти, со јаглероден 
филтер или вентилација.

Идеалната моќ на вшмукување на аспираторот 
е да обезбеди 10 промени на воздухот на час 
со прифатливо ниво на бучава.
Со цел да се пресмета адекватноста на 
амбиентното вшмукување на аспираторот, 
доволно е умножување на волуменот на 
просторијата за 10.

Franke аспираторите се дизајнирани да имаат еколошки стил на кујната  и 
нудат многу високи нивоа на перформанси.

Ве молиме почитувајте ги препораките за 
инсталација на аспираторот:
• Растојанието помеѓу плочата за готвење 

и аспираторот мора да биде најмалку 55 
cm за индукциски шпорети и најмалку 65 
cm за шпорети за гас.

• Позицијата на отворот за вентилација и 
растојанието на шпоретот не треба да 
биде далеку од аспираторот.

m3 Потребна пресметка =  
 Кујна
    m2

x
висина на
  кујната

Пример:  За кујна од 15 m2 со висина од 3 m 
треба аспиратор со вшмукувачка моќност од 
најмалку 450 m3 / s.
15 m2 х 3 m х 10 = 450 m3 /s

Изберете го правиЛниот Аспиратор

■Употреба на јаглероден филтер или вентилација
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Кујнски аспиратори 9
Franke аспираторите се строго тестирани на одреден период за точна верификација на 
перформансите. Капацитетот на вшмукување и нивото на бучава се мери според параметри утврдени 
со CEDED кодекс на однесување потпишан од главните европски производители на аспиратори.

Периметарска аспирација
Посебен систем со периметар за екстракција 
што не е потребен никаков посебен притисок за 
протерување на воздухот  намалувајќи ја бучавата 
до 25%.

Осветлување
Осветлената работна површина има голема 
улога во квалитетот на извршување на обврските. 
Светлата се суштински елемент на аспираторот. 
Franke нуди халоген светилки, LED рефлектори со 
мала моќност, кои користат 90% помалку енергија 
од обичните светилки.

Филтри
Прочистувањето на воздухот со аспираторите 
на Franke е обезбедено преку комбинирано 
дејство на филтри со активен јаглен и филтри 
за маснотии. Освен што го прочистува воздухот 
служи и како бариера против гасови и 
испарувања на мрсни честички ослободени за 
време на готвењето.

Напредна електроника
Електронските контроли, лизгачите и копчињата 
овозможуваат да го управувате на едноставен 
начин функционирање на аспираторот што 
Franke го нуди како брзина на вентилатор, тајмер: 
континуирана вентилација за прочистување на 
воздухот и осветлување.
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Кујнски аспиратори9
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Кујнски аспиратори 9
Аспиратор Downdraft - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

900730 FDW 908 IB XS
за вградување во 

работна површина
880mm црна

• Вклучување на допир.
• Алуминиумски филтри.
• Капацитет: 420 m3/h. 
• Ниво на бучава: 57 dB.
• Моќност : 277 W.
• LED осветлување: Led Bar 1 x 7 W. 
• Дијаметар на излезот за воздух: Аспираторот 

може да се монтира од горните или долните 
елементи во кујната во зависност од тоа каде е 
направен отворот за излез на воздухот, може да 
се ротира моторот за 90 ° за да се овозможи излез 
на воздух на сите 4 страни.

B
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Кујнски аспиратори9
Аспиратор Mythos - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

901080 FMY 907 MG BK надворешен 900mm црна 

• Вклучување на допир.
• Алуминиумски филтри. 
• LED осветлување 2 x 1W.
• Капацитет: 700m3/h. 
• Ниво на бучава: 57 dB. 
• Моќност : 270W.
• Излез Ф 150mm.
• Можност за користење на филтри 

со активен јаглен ( 900717 ).
Филтер со активен јаглен

Шифра

900717
доколу се користи филтерот, 
не е потребна аспирација.A+

https://shop.novomak.com/


Новомак го задржува правото за промена на цените 125

Кујнски аспиратори 9
Аспиратор Smart Vertical 2.0 - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

901082 FPJ 615 V BK/DG A
надворешен

600mm
црна

901083 FPJ 915 V BK/DG A 900mm

• Вклучување на допир.
• Алуминиумски филтри. 
• LED осветлување 2 x 1W.
• Капацитет: 550m3/h. 
• Ниво на бучава: 69 dB. 
• Моќност : 140W.
• Излез Ф 150mm.
• Можност за користење на филтри 

со активен јаглен ( 900717 ).
Филтер со активен јаглен

Шифра

900717
доколу се користи филтерот, 
не е потребна аспирација.C
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Кујнски аспиратори9
Аспиратор Vertical - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

901085 FVT 605 BK A
надворешен

600mm
црна

901087 FVT 905 BK A 900mm

• Вклучување на допир.
• Алуминиумски филтри. 
• LED осветлување 2 x 1.5W.
• Капацитет: 580m3/h. 
• Ниво на бучава: 67 dB. 
• Моќност : 200W.
• Излез Ф 150mm.

A
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Кујнски аспиратори 9
Аспиратор Glass Linear Vertical - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

900706 FPJ 615 V BK/SS
надворешен 600mm

црна

900732 FPJ 615 V WH/SS бела

• Вклучување на допир.
• Алуминиумски филтри. 
• LED осветлување 2 x 1W.
• Капацитет: 640m3/h. 
• Ниво на бучава: 53 dB. 
• Моќност : 250W.
• Излез Ф 150mm.
• Можност за користење на филтри 

со активен јаглен (900717).
Филтер со активен јаглен

C
Шифра

900717
доколу се користи филтерот, 
не е потребна аспирација.
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Кујнски аспиратори9
Аспиратор Smart Deco - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

900446 508 GN 

надворешен 500mm

зелена

900447 508 YL  жолта

900448 508 BL сина

446 448447

• Механичко управување.
• Степени на моќност: 3. 
• Алуминиумски филтри.
• LED осветлување 1 x 3W.
• Капацитет: 650 m3/h. 
• Ниво на бучава: 63 dB. 
• Моќност : 230 W.
• Излез Ф 150mm.

A
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Кујнски аспиратори 9
Аспиратор Maris Urban - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

901091 FCO CO 70 надворешен 700mm бакар 

• Вклучување на допир.
• Алуминиумски филтри. 
• LED осветлување 2 x 1W.
• Капацитет: 560m3/h. 
• Ниво на бучава: 66 dB. 
• Моќност : 270W.
• Излез Ф 150mm.
• Можност за користење на филтри 

со активен јаглен ( 900717 ).
Филтер со активен јаглен

Шифра

900717
доколу се користи филтерот, 
не е потребна аспирација.B
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Кујнски аспиратори9
Аспиратор Crystal - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

901092 TRENDLINE OY 70 надворешен 700mm инокс/црна 

• Вклучување на допир.
• Алуминиумски филтри. 
• LED осветлување 2 x 1W.
• Капацитет: 690m3/h. 
• Ниво на бучава: 69 dB. 
• Моќност : 270W.
• Излез Ф 150mm.

A
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Кујнски аспиратори 9
Аспиратор Joy - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

901095 FJO 624 XS
надворешен

600mm
инокс 

901096 FJO 924 XS 900mm

• Вклучување на допир.
• Алуминиумски филтри. 
• LED осветлување 2 x 4W.
• Капацитет: 430m3/h. 
• Ниво на бучава: 67dB. 
• Моќност : 145W.
• Излез Ф 150mm.
• Можност за користење на филтри 

со активен јаглен ( 900720 ).
Филтер со активен јаглен

Шифра

900720
доколу се користи филтерот, 
не е потребна аспирација.D
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Кујнски аспиратори9
Аспиратор Glass Linear - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

901079 FGL 925 надворешен 900mm инокс

• Вклучување на допир.
• Алуминиумски филтри. 
• LED осветлување 4 x 1W.
• Капацитет: 620m3/h. 
• Ниво на бучава: 69dB. 
• Моќност : 250W.
• Излез Ф 150mm.

B
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Кујнски аспиратори 9
Аспиратор Turn - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

901088 FTU 3805 XS надворешен Ф370mm инокс

• Вклучување на допир.
• Алуминиумски филтри. 
• LED осветлување 2 x 2W.
• Капацитет: 540m3/h. 
• Ниво на бучава: 68dB. 
• Моќност : 250W.
• Излез Ф 150mm.

C
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Кујнски аспиратори9
Аспиратор островски Tunnel - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

901076

FTU PLUS 3707 надворешен Ф370mm

инокс

901077 црна мат

901078 бела мат

• Вклучување на допир.
• Алуминиумски филтри. 
• LED осветлување 2 x 1W.
• Капацитет: 570m3/h. 
• Ниво на бучава: 66dB. 
• Моќност : 270W.
• Излез Ф 150mm.

A
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Кујнски аспиратори 9
Аспиратор Box Plus - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

901097 FBI 547 XS NP целосно 
вградлив

520mm
инокс 

901098 FBI 747 XS NP 700mm

• Вклучување на допир.
• Алуминиумски филтри. 
• LED осветлување 2 x 1W.
• Капацитет: 710m3/h. 
• Ниво на бучава: 68dB. 
• Моќност : 250W.
• Излез Ф 150mm.

B
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Кујнски аспиратори9
Аспиратор Box Plus - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

901099 FBI 537 XS/BK

целосно 
вградлив

520mm
инокс/црна

901100 FBI 537 XS/WH инокс/бела

901101 FBI 737 XS/BK
700mm

инокс/црна

901102 FBI 737 XS/WH инокс/бела

• Вклучување на допир.
• Алуминиумски филтри. 
• LED осветлување 2 x 1W.
• Капацитет: 660m3/h. 
• Ниво на бучава: 69dB. 
• Моќност : 250W.
• Излез Ф 150mm.

C

https://shop.novomak.com/


Новомак го задржува правото за промена на цените 137

Кујнски аспиратори 9
Аспиратор Style Plus - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

900875 FSTP NG 905 X вградлив 900mm инокс

• Механичко управување.
• Алуминиумски филтри. 
• LED осветлување 2 x 1W.
• Капацитет: 540m3/h. 
• Ниво на бучава: 69 dB. 
• Моќност : 140W.
• Излез 150mm.

C
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Кујнски аспиратори9
Аголен Аспиратор Country - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

901106 FCS 90 O1 EV8 надворешен 898 x 898mm крем

• Механичко управување.
• Алуминиумски филтри. 
• LED осветлување 2 x 4W.
• Капацитет: 460m3/h. 
• Ниво на бучава: 68dB. 
• Моќност : 115W.
• Излез Ф 150mm.
• Можност за користење на филтри 

со активен јаглен ( 900717 ).
Филтер со активен јаглен

Шифра

900717
доколу се користи филтерот, 
не е потребна аспирација.C
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Кујнски аспиратори 9
Аспиратор Country - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

901104 FCL 60 A2 EGC
надворешен

591mm
крем

901105 FCL 90 A2 EGC 890mm

• Механичко управување.
• Алуминиумски филтри. 
• LED осветлување 2 x 4W.
• Капацитет: 460m3/h. 
• Ниво на бучава: 68dB. 
• Моќност : 115W.
• Излез Ф 150mm.
• Можност за користење на филтри 

со активен јаглен ( 900717 ).
Филтер со активен јаглен

Шифра

900717
доколу се користи филтерот, 
не е потребна аспирација.C
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Кујнски аспиратори9
Аголен аспиратор Design Plus - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

901109 FDPA 904 XS LED надворешен 900 x 900mm инокс 

• Вклучување на допир.
• Алуминиумски филтри. 
• LED осветлување 4 x 1W.
• Капацитет: 650m3/h. 
• Ниво на бучава: 68dB. 
• Моќност : 250W.
• Излез Ф 150mm.
• Можност за користење на филтри 

со активен јаглен ( 900717 ).
Филтер со активен јаглен

Шифра

900717
доколу се користи филтерот, 
не е потребна аспирација.

B
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Кујнски аспиратори 9
Телескопски аспиратор CL - Тека

Шифра Модел Tип Димензија Боја

900339
CL 6415 вградлив 600mm

инокс

900340 бела

• Електронско управување.
• EcoPower мотор.
• Степени на моќност: 2 + 1 интензивна.
• LED осветлување.
• Алуминиумски филтри.
• Капацитет: 694m3/h.
• Ниво на бучава: 57 dB.
• Излез Ф 125mm.
• Можност за користење на филтри со 

активен јаглен (900367).

D

Филтер со активен јаглен Полица за зачини 
Deposito - Hailo

Шифра

900367

доколу се користи филтерот, не е 
потребна аспирација.

подетални информации 
на стр. 159.

Аспиратор GFH - Тека
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Кујнски аспиратори9

D

Телескопски аспиратор TL - Тека

Шифра Модел Тип Димензија Боја

900690 TL 6310 вградлив 600mm инокс

• Механичко управување.
• Степени на моќност: 2.
• Халогено осветлување.
• Алуминиумски филтри.
• Капацитет: 332m3/h.
• Ниво на бучава: 56 dB.
• Излез Ф 125mm.
• Можност за користење на филтри 

со активен јаглен (900216).

Телескопски аспиратор - Aspino

Шифра Модел Tип Димензија Боја

900703

Aspino вградлив 600mm

инокс

900937 бела

900938 црна

• Електронско управување.
• Степени на моќност: 3.
• Халогено осветлување.
• Алуминиумски филтри.
• Капацитет: 450m3/h.
• Ниво на бучава: 58 dB.
• Излез Ф 120mm.

D

Филтер со активен јаглен Полица за зачини 
Deposito - Hailo

Полица за зачини 
Deposito - Hailo

Шифра

900216

доколу се користи филтерот, не е 
потребна аспирација.

подетални информации 
на стр. 159.

подетални информации 
на стр. 159.
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Кујнски аспиратори 9
Телескопски аспиратор CNL - Тека

Шифра Модел Тип Димензија Боја

900338 CNL 6610
вградлив

600mm
инокс

900337 CNL 9610 900mm

• Електронско управување.
• Степени на моќност: 2 + 1 .
• LED осветлување.
• Алуминиумски филтри.
• Капацитет: 694m3/h.
• Ниво на бучава: 60 dB.
• Излез Ф 125mm.
• Можност за користење на филтри со 

активен јаглен (900365).

Аспиратор FBI - Franke

Шифра Модел Тип Димензија Боја

900695 502-HXS целосно вградлив 520mm инокс

• Механичко управување.
• Алуминиумски филтри.
• LED осветлување 2 x 4 W.
• Капацитет: 505m3/h.
• Ниво на бучава: 69 dB.
•  Моќност : 205 W
• Излез Ф 150mm.

Филтер со активен јаглен Полица за зачини 
Deposito - Hailo

Шифра

900365

доколу се користи филтерот, не е 
потребна аспирација.

Полица за зачини 
Deposito - Hailo

D

D

подетални информации 
на стр. 159.

подетални информации 
на стр. 159.
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Кујнски аспиратори9
Аспиратор GFH - Тека

Аспиратор GFG - Тека

Шифра Модел Тип Димензија Боја

900127 GFH 55
целосно вградлив

550mm
инокс

900341 GFH 73 730mm

• Механичко управување.
• Светлосен индикатор.
• Степени на моќност: 3.
• Халогено осветлување.
• Алуминиумски филтри.
• Капацитет: 329m3/h.
• Ниво на бучава: 46 dB
• Излез Ф 125mm.
• Можност за користење на филтри 

со активен јаглен (900216).

• Механичко управување.
• Светлосен индикатор.
• Степени на моќност: 3.
• LED осветлување.
• Алуминиумски филтри.
• Капацитет: 329m3/h.
• Ниво на бучава: 53 dB.
• Излез Ф 125mm.
• Можност за користење на филтри со 

активен јаглен (900216).

Шифра Модел Тип Димензија Боја

900335

GFG 2 целосно вградлив 550mm

инокс

900190 црна

900189 бела

D

Филтер со активен јаглен Полица за зачини 
Deposito - Hailo

Шифра

900216

доколу се користи филтерот, не е 
потребна аспирација.

Филтер со активен јаглен Полица за зачини 
Deposito - Hailo

Шифра

900216

доколу се користи филтерот, не е 
потребна аспирација.

D подетални информации 
на стр. 159.

подетални информации 
на стр. 159.

https://shop.novomak.com/
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Механизам за отворање вградлива машина за садови  

900126
• За подетални информации погледнете на стр. 161.700493

Целосно вградлива машина за садови FDW 4510 E8P - Franke

Шифра Тип За елемент Боја

900889 вградлив 450mm инокс

• Капацитет: 10 комплети на прибор.
• Енергетска класа: A++.
• Класа за миење: A.
• Класа за сушење: A.
• Број на програми: 8.
• Температура на миење: 45o - 50o - 55o - 65o - 70o.
• Заштита од прелевање на вода.
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Машини за садови
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Механизам за отворање вградлива машина за садови  

900126
• За подетални информации погледнете на стр. 161.700493

Целосно вградлива машина за садови  FDW 613 E6P - Franke

Шифра Тип За елемент Боја

900794 вградлив 600mm инокс

• Капацитет: 13 комплети на прибор.
• Енергетска класа: A+.
• Класа за миење: A.
• Класа за сушење: A.
• Број на програми: 6.
• Температура на миење: 50o - 55o - 65o.
• Заштита од прелевање на вода.
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• Компатибилно за сите вградени ладилници и замрзнувачи 
со висина до 1780mm и над 1780mm.

• Минимален потребен простор за SERVO-DRIVE уредот е 
60mm.

• Автоматско затворање кај случајно отворени ладилници.
• Едноставна монтажа и вградување.
• Не е погодно за ладилници и замрзнувачи без сопствен 

елемент.
• Без употреба на рачки.

Систем за електрично отворање на допир за вграден ладилник SERVO-DRIVE Flex

Шифра Опис

201489 за ладилник со висина до 1780mm

201490 за ладилник со висина над 1780mm

SERVO-DRIVE Flex за вградени ладилници. Може да се користи кај сите вратички без разлика дали се отвораат на лево или десно. 
Голема предност на овој систем е тоа што доколку ладилникот случанјо се отвори автоматски после 4 секунди го затвора.

Шифра

201491

• Погодно за сите видови на вградливи машини за садови.
• Минимален потребен простор за SERVO-DRIVE уредот е 

60mm.
• Едноставна монтажа и вградување.
• Можност за примена во зависност од уредот и висината на 

работната плоча.

Систем за електрично отворање на допир за вградена машина за садови 
SERVO-DRIVE Flex

Servo-drive технологија на движење
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Мелници за отпадоци9
Мелница за отпадоци од храна - Franke

Шифра Тип Моќност Тежина

900396 TE-50 370W 5.93kg

900397 TE-75 560W 6.8kg

• Мелницата за отпадоци ја ослободува 
секоја кујна од миризливи и нехигиенски 
отпадоци од храна кои стојат во кантата 
за отпадоци во аголот на собата. Со својот 
дизајн мелниците се лесно приспособливи 
во секоја кујна, под секој садопер. Она 
што е најважно е нивната лесна монтажа 
и употреба. Со употребувањето на оваа 
мелница значително придонесувате за 
целовкупната хигиена во домот, но и за 
заштита на животната средина. 

За правилна употреба придржувајте се кон 
упатството кое следи со самиот уред.
Доколку внимателно ги следите препораките, 
Вашата мелница за отпадоци ќе остане и во 
иднина многу ефикасна.

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk

https://shop.novomak.com/
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Мелници за отпадоци 9
Мелница за отпадоци од храна - Teka 

Шифра Тип Моќност Тежина

900122 TR 50.4 460W 7.8kg

• Компактен, лесен дизајн се вклопува во 
повеќето елементи. Има моќност да ја 
преработи храната, брзо и тивко и да 
ја ослободи кујната од сите непријатни 
миризби. Притоа придонесува и за 
целовкупната хигиена и свежина во домот. 
Посебно се препорачува на луѓе кои често 
готват а имаат open space кујна.

За правилна употреба придржувајте се кон 
упатството кое следи со самиот уред.
Доколку внимателно ги следите препораките, 
Вашата мелница за отпадоци ќе остане и во 
иднина многу ефикасна.



Дозатори за детергент9

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk150

Дозатори за детергент

Дозатор за детергент - Teka 

Шифра Материјал

900124 инокс/пластика

https://shop.novomak.com/
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Дозатор Samo - Schock

Шифра Боја

901563 хром

901564 златна

901565 бакар

901566 темно сива

901567 црна

хром
901563

темно сива
901566

златна
901564

црна
901567

бакар
901565



Средства за нега на кујнска галантерија9

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk152

Средство за нега на садопери - Schock

Сунѓер за нега на садопери - Schock

Шифра

901568

Шифра

901569

• Високо ефективна формула која има 
ефект на белење и отстранување на 
сите органски  промени на бојата на 
садоперот.

250ml

https://shop.novomak.com/
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Средство за нега на иноксни површини - Teka

Шифра

900126

• Благодарение на специјално дизајнираната, 
ултра-модерна формула се овозможува 
чистење на сите иноксни елементи. Освен 
што го враќа стариот сјај на елементите, по 
употреба на оваа паста лепењето на бигор и 
маснотии значително се намалува.

  www.cistdom.mk

150ml

• Teka Clean е еколошки детергент кој Ви 
овозможува најдлабинско чистење на 
гранитни садопери. Негова специјална 
намена е исклучиво за одржување на 
гранитните површини. Teka Clean ја чисти 
и одржува површина на гранитот, тој ги 
отстранува сите нечистотии и масти. Содржи 
чистач на маснотии и еколошка киселина 
без киселост. Тој 94,5% е биоразградлив и 
неутрален.

  www.cistdom.mk

Средство за нега на гранитни садопери - Teka

Шифра

900686

200ml

Пред Потоа
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Средство за нега на гранитни и иноксни садопери - Franke

Средство за нега на аспиратори - Franke

Шифра

900716

• Благодарение на професионалната формула 
на Franke средството за чистење ефикасно  
ги елиминира масните наслаги и миризбите 
во кујната, обезбедува совршена чистота во 
и надвор од уредот.

• Упатства за употреба: Испрскајте ги 
страните на аспираторот, заобиколете 
ја решетката за вентилација, 
почекајтенеколку минути и избришете ја 
површината со влажна микрофибер крпа.

• Упатства за употреба на средство за 
гранитни садопери: Испрскајте  го 
садоперот, почекајте неколку минути и 
избришете го со влажна крпа.

• Упатство за употреба на средство за 
иноксни садопери: Нанесете мала 
количина од средството на влажна крпа 
од микрофибер и со кружни движења  
поминете го садоперот, почекајте неколку 
минути и со сува крпа избришете ја 
површината.

• Ги отстранува бигорот и 
нечистотијата и обезбедува заштита 
на производот. Редовна употреба 
го гарантира посакуваниот ефект, 
обезбедува висока трајност.

Средство за нега на батерии - Franke

Шифра

900715

• Средство за секојдневна нега на кујнски 
батерии,со што се отстрануваат наслагите 
од бигор, калциум и целата нечистотија. Се 
препорачува за сите типови батерии (хром, 
мат бои...).

• Упатства за употреба: Испрскајте ја 
батеријата, почекајте неколку минути и 
избришете ја со влажна крпа.

250ml

250ml

Шифра Тип

900709 за гранитни

900710 за иноксни

900709 900710

250ml250ml

https://shop.novomak.com/
https://shop.novomak.com/
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Додатоци за кујнски елементи 9
Цедалка за садови за садопер - Agoform

Шифра Димензија Боја

600818 440 x 183mm црна

• Соодветно за отвор на садопер од 399 до 420mm.
• Сетот се состои од: 

- голема цедалка со димензии 440x183x54mm, 
- мала цедалка со димензии 205x183x36mm, која 
може да се постави во големата цедалка во зависност 
од Вашите потреби.
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Додатоци за кујнски елементи9
Алуминиумски профил за елемент 

Шифра * Тип L

700489 профил 4100mm

700490 држач за профил /

• Обезбедува висока јачина на конструкцијата.
• Идеален за елемент под садопер.
• Едноставна монтажа.
• Можност за вметнување на задна плоча.

Избегнете ја 
дрвената конструкција 

Брза и едноставна монтажа на  
алуминиумскиот профил со кој се 
обезбедува поголема стабилност 
на елементот.

Шрафење на профилот на сите 4-ри агли 
од елементот.

Поставување на држачот и шрафење во 
работната плоча.

1.

1.

2.

2.

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk

https://shop.novomak.com/
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Додатоци за кујнски елементи 9
Држачи за иноксен садопер - Тека

Шифра Тип на монтажа

900682 садопер над плотна

900683 садопер под плотна

900682 900683

Држачи за иноксен садопер - Franke

Шифра Тип на монтажа

900722 садопер над плотна

• Сетот се состои од 6 држачи за 
садопер и гума за заптивање.

Монтажа на држачи за садопер под плотна

Монтажа на држачи за садопер над плотна

лепак
матица

40mm

отвор Ф12mm,
длабочина 13mm

силикон

Монтажа на држачи за садопер над плотна

гума за 
заптивање
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9

Преграда за елемент под садопер - Strong

Преграда за елемент под садопер - Emuca

Шифра Тип Материјал Боја

600817 правоаголна пластика бела

Шифра Тип Материјал Боја

600243
правоаголна пластика

антрацит

600244 бела

Преграда за елемент под садопер - Emuca

Шифра Тип Материјал Боја

600215
полукружна пластика

бела

600856 сива

600243

Додатоци за кујнски елементи

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk

https://shop.novomak.com/
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9
Заштитна подлога за елемент под садопер - Scilm

Шифра
Надворешна 

ширина на елемент
Материјал Боја

1200040 600mm

алуминиум алуминиум1200041 800mm

1200151 900mm

• Ги заштитува елементот од истурање на 
вода, средства и појавување на мувла.

• Лесна за одржување.
• Отпорна на гребење.

• Полиците се користат за искористување на просторот во елемент со 
вграден аспиратор.

Шифра
За внатрешна 

ширина на елемент
H x L Боја Материјал

600767 600mm
42,5 x 72mm антрацит метал/пластика

600768 900mm

Полици за зачини Deposito - Hailo

Додатоци за кујнски елементи

 made in
Germany
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9
Подлога за вентилација за вграден фрижидер - Scilm

Шифра

700493

• Ја подобрува циркулацијата на воздухот за 
подобро функционирање на фрижидерот со 
што се зголемува работниот век на моторот.

• Нема потреба од вметнување решетка на 
цоклата под фрижидерот.

• Едноставна монтажа и долгорочна стабилност.

• Сетот се состои од: 
  - Подлога за вентилација.
  - Шраф за прицврстување на  подлогата со ногарките. 
  - 4 кујнски ногарки со висина 100mm
    ( со нивелација до 18mm ).

За поставување на подлогата потребно е да се постават страници (лево и десно )
од плочест материјал со отвори за дрвени типли Ф8mm.

H = Ф8
К = 8mm 
L = 563 ( за 18mm страница )
  

Додатоци за кујнски елементи

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk

https://shop.novomak.com/
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9
Механизам за отворање на вграден фрижидер

Механизам за отворање на вградлива машина за садови
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Шифра *

700127         10 

Шифра *

100133 200

Делот 2 се придвижува кон жлебот 
на делот 1. 

Делот 1 се поставува на страничниот 
дел на фрижидерот од страната 
каде што се отвора вратата.

Делот 2 се шрафи на плочестиот 
материјал. 

1
1 2

2→
→

Шифра * Ф

1100009         12mm
200

1100010         14mm

Подетални информации за шарката 
можете да ги погледнете тука.

Вредностите X и Y зависат од 
типот на машината за садови.

цилиндрична шарка

фронт од елементот

механизам за отворање

• Не е потребно дополнителна 
обработка на цоклата.

Цилиндрична шарка  

Додатоци за кујнски елементи

https://shop.novomak.com/product/14461/sharka-cilindrichna-za-masa-f12mm
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Кујнски корпи за отпадоци9

Корпи за  
отпадоци

https://shop.novomak.com/
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Кујнски корпи за отпадоци 9
ДАЛИ ЗНАЕТЕ ?

Истражувањата покажале дека елементот со корпа за отпадоци го 
отвораме најмалку 35 пати во денот. Токму затоа Ви нудиме голем 
избор на корпи за отпадоци, со цел да ја изберете најсоодветната за 
Вашите потреби. 

корпа за отпадоци Oeko Universal - PEKA
шифра: 600603

> Модерни

> Квалитетни

> Не развиваат бактерии

> Спречуваат ширење на миризба

> Погодни за рециклирање
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Кујнски корпи за отпадоци9
Антибактериска корпа за отпадоци - Tandem

ТОП 

ПРОДУКТ

Повеќе хигиена во домот !

Со Tandem AntiBak корпата за отпадоци 
намалете го развојот на бактериите до 
99,9 %, благодарејќи на иновативната 
структура со сребрени јони. Активниот 
антибактериски агенс осигурува 
дека и по многу години користење 
таа ќе има антимикробна заштита. 
 
Идеална е за користење во домот, 
болници, лаборатории, ординации, 
училишта, канцеларии и простории 
кои бараат построги хигиенски услови. 
 
Корпата може да се вгради во сите 
елементи со ширина од 300mm. 
Телескопските лизгачи со целосно 
извлекување овозможуваат лесно 
ракување со корпата. Таа содржи капак 
кој што спречува ширење на миризби и 2 
корпи со капцитет од 15L кои лесно може 
да се извадат и измијат.

https://shop.novomak.com/
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Кујнски корпи за отпадоци 9

99,9 %
помалку бактерии

Антибактериска корпа за отпадоци Tandem - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600819 метал/пластика бела/сина 2 х 15L

 made in
Germany

• Во сетот е вклучен:
  - Механизам со целосно  извлекување.

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
независно од  фронтот на елементот.

• Целосна антибактериска заштита и по 15 
години користење.

• Материјалот е тестиран на повеќе од 50 
видови на бактерии.

• ISO 22196 сертификат за ефективност.

Поглед од напред

Поглед од страна
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Кујнски корпи за отпадоци9
Корпа за отпадоци Cargo synchro - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600443 метал/пластика антрацит 1 x 30L

• Во сетот се вклучени:
  - Механизам со целосно  извлекување и 
     меко затворање.
  - Метална полица на извлекување со  
     гумена подлога против пролизгување.

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

Поглед од горе

Поглед од страна

 made in
Germany

Корпа за отпадоци Tandem - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600236
метал/пластика

антрацит
2 х 15L

600260 сива

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
независно од  фронтот на елементот.

Поглед од напредПоглед од страна

 made in
Germany

Корпа за отпадоци Tandem - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600261 метал/пластика антрацит 1 х 24L + 1 х 7L

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
независно од  фронтот на елементот.

Поглед од напредПоглед од страна

 made in
Germany

https://shop.novomak.com/
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Кујнски корпи за отпадоци 9
Корпа за отпадоци Tandem - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600278 метал/пластика антрацит 2 х 15L

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
независно од  фронтот на елементот.

Поглед од напредПоглед од страна

 made in
Germany

Корпа за отпадоци Solo - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600444 метал/пластика антрацит 1 х 20L

Поглед од горе

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
независно од  фронтот на елементот.

 made in
Germany



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk168

Кујнски корпи за отпадоци9
Корпа за отпадоци - Linea

Шифра Материјал Боја Капацитет

600106 метал/пластика сива 1 х 40L

Поглед од горе

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
независно од  фронтот на елементот.

Корпа за отпадоци - Linea

Шифра Материјал Боја Капацитет

600101 метал/пластика крем 2 x 14L

Корпа за отпадоци - Linea

Шифра Материјал Боја Капацитет

600105 метал/пластика сива 1 х 16L

Поглед од горе

Поглед од горе

Поглед од страна

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
независно од  фронтот на елементот.

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
независно од  фронтот на елементот.
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Кујнски корпи за отпадоци 9
Корпа за отпадоци Easy Cargo - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600330 метал/пластика сива 1 x 42L

Поглед од напредПоглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
независно од  фронтот на елементот.

 made in
Germany

Корпа за отпадоци Raumspar - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600274 метал/пластика сива 1 x 18L + 2 x 8.5L

Поглед од напредПоглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
независно од  фронтот на елементот.

 made in
Germany
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Кујнски корпи за отпадоци9
Корпа за отпадоци Solo - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600446 метал/пластика антрацит 1 x 20L

Поглед од горе

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

 made in
Germany

Корпа за отпадоци Mono - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600445 метал/пластика антрацит 1 x 15L

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

• Корпата може да се монтира на лева и на 
десна страна од елементот.

Поглед од горе

Поглед од страна

 made in
Germany

Корпа за отпадоци Mono - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600229

метал/пластика 

инокс/црна

1 х 12L600230 бела

600267 инокс/бела

Поглед од горе

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

• Корпата може да се монтира на лева и на 
десна страна од елементот.

 made in
Germany
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Кујнски корпи за отпадоци 9
Корпа за отпадоци Mono - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600229

метал/пластика 

инокс/црна

1 х 12L600230 бела

600267 инокс/бела

Поглед од горе

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

• Корпата може да се монтира на лева и на 
десна страна од елементот.

 made in
Germany

Корпа за отпадоци - Linea 

Шифра Материјал Боја Капацитет

600104 метал/пластика хром сјај 1 х 13L

Поглед од горе

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

• Корпата може да се монтира на лева и на 
десна страна од елементот.

Корпа за отпадоци

Шифра Материјал Боја Капацитет

600027

пластика

бела
1 х 12L

600028 сива

600632 хром сјај
1 x 11L

600633 хром мат

Поглед од горе

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

• Корпата може да се монтира на лева и на 
десна страна од елементот.
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Кујнски корпи за отпадоци9

Корпа за отпадоци OEKO Universal - Peka

Шифра Материјал Боја Капацитет

600602 метал/пластика антрацит 1 x 40L

• Корпата за отпадоци се поставува во 
соодветна фиока со метални или дрвени 
страници.

• Во сетот е вклучена:
  - Метална полица на извлекување.

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

 Swiss made

Корпа за отпадоци Cargo Synchro - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600597 метал/пластика антрацит 1 x 55L

• Во сетот се вклучени:
  - Механизам со целосно  извлекување и 
меко затворање.
  - Метална полица на извлекување со  
гумена подлога 
     против пролизгување.

Поглед од горе

Поглед од страна • Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот. made in

Germany

Корпа за отпадоци Euro Cargo - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600447 метал/пластика антрацит 2 x 38L

• Во сетот се вклучени:
  - Механизам со целосно 
    извлекување и меко затворање.
  - Фиксна метална полица.

Поглед од горе

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

 made in
Germany
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Кујнски корпи за отпадоци 9
Корпа за отпадоци Separato K - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600270 пластика сива 1 x 18L + 2 x 8L

• Корпата се поставува во соодветна фиока 
со метални страници и релинг.

• Идеална за елементи со садопер со  min. 
ширина на корпата од 200mm.

Корпа за отпадоци Uno - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600238
метал/пластика 

инокс/црна
1 х 18L

600268 бела

• Во сетот е вклучена:
  - Пластична полица на извлекување.

• Корпата може да се монтира на лева и на 
десна страна од елементот.

Поглед од горе

Поглед од горе

Поглед од страна

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

 made in
Germany

 made in
Germany

Корпа за отпадоци - Linea 

Шифра Материјал Боја Капацитет

600107
метал/пластика

инокс
2 х 21L

600108 крем

Поглед од горе

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.
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Корпа за отпадоци Cargo Synchro - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600448 метал/пластика антрацит 1 x 28L + 1+18L

• Во сетот се вклучени:
  - Механизам со целосно  извлекување и 
     меко затворање.
  - Метална полица на извлекување со  
     гумена подлога против пролизгување.

Поглед од горе

Поглед од страна • Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

 made in
Germany

Корпа за отпадоци Euro Cargo - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600593 метал/пластика антрацит 2 x 38L

• Во сетот се вклучени:
  - Механизам со целосно  извлекување и 
     меко затворање.
  - Фиксна метална полица.

Поглед од горе

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

 made in
Germany
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Кујнски корпи за отпадоци 9
Корпа за отпадоци Mullboy Big - Peka

Шифра Материјал Боја Капацитет

600600
метал/пластика антрацит

1 x 40L

600601 1 x 32L

• Корпата може да се монтира на лева и на 
десна страна од елементот.

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

 Swiss made

Корпа за отпадоци Mullboy Standard - Peka

Шифра Материјал Боја Капацитет

600598
метал/пластика антрацит

1 x 32L

600599 1 x 26L

• Корпата може да се монтира на лева и на 
десна страна од елементот.

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

 Swiss made
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Кујнски корпи за отпадоци9

Корпа за отпадоци OEKO Universal - Peka

Шифра Материјал Боја Капацитет

600603 метал/пластика антрацит
1 x 40L + 1 x 6 + 

1 x 1.2L

• Корпата за отпадоци се поставува во 
соодветна фиока со метални или дрвени 
страници.

• Во сетот е вклучена:
  - Метална полица на извлекување.

Поглед од страна
• Тип на отворање : Корпата се извлекува 

заедно со фронтот на елементот.
 Swiss made

Корпа за отпадоци OEKO Universal - Peka

Шифра Материјал Боја Капацитет

600604 метал/пластика антрацит 1 x 40L + 1 x 17L

• Корпата за отпадоци се поставува во 
соодветна фиока со метални или дрвени 
страници.

• Во сетот е вклученa:
  - Метална полица на извлекување.

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

 Swiss made

Корпа за отпадоци Cargo Synchro - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600449 метал/пластика антрацит 2 x 28L

• Во сетот се вклучени:
  - Механизам со целосно  извлекување и 
     меко затворање.
  - Метална полица на извлекување со  
     гумена подлога против пролизгување.

Поглед од горе

Поглед од страна
• Тип на отворање : Корпата се извлекува 

заедно со фронтот на елементот.
 made in

Germany
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Корпа за отпадоци Euro Cargo - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600595
метал/пластика

сива 2 x 38L + 1 x 12L 
+ 1 x 2.5L600596 антрацит

• Во сетот се вклучени:
  - Механизам со целосно  извлекување и 
     меко затворање.
  - Фиксна метална полица.

Поглед од горе

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

 made in
Germany

Корпа за отпадоци Euro Cargo S - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600227 метал/пластика сива 1 x 30L + 2 x 13L

• Во сетот се вклучени:
  - Механизам со целосно  извлекување и 
     меко затворање.
  - Фиксна метална полица.

Поглед од горе

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

 made in
Germany

Корпа за отпадоци  Cargo Soft - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600272 метал/пластика сива
1 x 28L + 1 x 15 + 1 

x 10L

• Во сетот се вклучени:
  - Механизам со целосно  извлекување и 
     меко затворање.
  - Фиксна метална полица.

Поглед од горе

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

 made in
Germany
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Корпа за отпадоци  Separato K - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600226 пластика сива 1 x 18L + 2 х 8L

• Корпата за отпадоци се поставува во 
соодветна фиока со метални страници и 
релинг.

• Во сетот е вклучена:
   - Пластична полица на извлекување.

Поглед од горе

Поглед од страна • Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

 made in
Germany

Корпа за отпадоци

Шифра Материјал Боја Капацитет

600025 пластика сива 2 х 16L

• Корпата за отпадоци се поставува во 
соодветна фиока со метални или дрвени 
страници.

Поглед од горе

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

Поглед од горе

Поглед од страна

Корпа за отпадоци

Шифра Материјал Боја Капацитет

600026 пластика сива 1 х 16L + 2 х 7,5L

• Корпата за отпадоци се поставува во 
соодветна фиока со метални или дрвени 
страници.

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

https://shop.novomak.com/
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Кујнски корпи за отпадоци 9

Поглед од горе

Поглед од страна

Корпа за отпадоци

Шифра Материјал Боја Капацитет

600123 пластика сива 1 х 16L + 2 x 7.5L

• Корпата за отпадоци се поставува во 
соодветна фиока со метални или дрвени 
страници.

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

Корпа за отпадоци Separаto K - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600271 пластика сива 2 x 18L + 2 х 8L

• Корпата за отпадоци се поставува во 
соодветна фиока со метални страници и 
релинг.

• Во сетот е вклучена пластична полица на 
извлекување.

Поглед од горе

Поглед од страна • Тип на отворање : Корпата се извлекува 
заедно со фронтот на елементот.

 made in
Germany



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk180

Кујнски корпи за отпадоци9
Корпа за отпадоци Rondo - Hailo

Шифра Материјал Боја Капацитет

600273 метал/пластика сива 1 x 18L + 2 х 8.5L

• Соодветна за аголен елемент.

• Корпата може да ротира за 360о.

Поглед од горе

Поглед од страна

• Тип на отворање : Корпата се извлекува 
независно од  фронтот на елементот.

 made in
Germany

https://shop.novomak.com/
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9
Систем за електрично отворање на допир Servo drive UNO - Blum

Шифра Опис

Z10NA20EA01 сет за една фиока

• Систем за електрично отворање на допир на фиоки со вградени корпи за 
отпадоци во комбинација со BLUMOTION за меко и лесно затворање.

• Можност за дополнително поставување.
• Едноставна и брза монтажа.

Servo-drive технологија на движење
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Забелешки

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk

https://shop.novomak.com/
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Забелешки



Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk184
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