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Новомак ја збогати својата колекција со нови рачки 

за гардеробери. Тие ги истакнуваат вертикалните 

линии на високите фронтови, а притоа нудат голема 

функционалност. Овие рачки пленат со својот 

дискретен дизајн, но во комбинација со различни 

бои може да дојдат до израз.



РАЧКИ ЗА ГАРДЕРОБЕРИ

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk4

Шифра Боја C L 

402541 инокс

160mm + 544mm + 1088mm 1200mm402542 златна

402543 црна мат

Рачка Elan  

инокс

златна

црна

Elan е карактеристична елегантна рачка со фини затворени 
линии. Деликатен баланс помеѓу функционалност и комплетен 
стилски израз, кадешто дизајнот е дефиниран од деталите на 
заоблените рабови и прекрасниот финиш.

https://shop.novomak.com/




РАЧКИ ЗА ГАРДЕРОБЕРИ

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk6

Шифра Боја L

402579 инокс
1200mm

402580 црна

402581 инокс
1200 - 2400mm

402582 црна

Рачка Big Bar  

Оваа рачка, како што името имплицира, е голема и го истакнува 
дизајнот кој е едноставен и со префинети детали. Благодарејќи 
на едноставните линии и минималистичкиот дизајн Big Bar 
дискретно се вклопува во ентериерот.

Рачката Big Bar овозможува да се 
исече на димензија по Ваша желба. 
Со употреба на продолжетокот се 
добива поголема стабилност на 
рачката.

Сетот се состои од:
- (за димензија 1200mm) 1 x рачка, 1 x продолжеток и 2 x завршеток,
- (за димензија 1200 - 2400mm) 2 x рачка, 2 x продолжеток и 2 x завршеток.

продолжеток завршеток

https://shop.novomak.com/
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РАЧКИ ЗА ГАРДЕРОБЕРИ

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk8

Рачка Regular 2 Bar

Рачка која одлично се вклопува во индустрискиот стил на 
уредување со дизајн инспириран од алати и машини.

Шифра Боја L

402583 инокс
800mm

402584 црна мат

402585 инокс
800 - 1600mm

402586 црна мат

402587 инокс
1600 - 2400mm

402588 црна мат

Рачката Regular 2 Bar овозможува 
да се исече на димензија по 
Ваша желба. Со употреба на 
продолжетокот се добива поголема 
стабилност на рачката.

Сетот се состои од:
- (за димензија 800mm) 1 x рачка, 1 x продолжеток и 2 x завршеток,
- (за димензија 800 - 1600mm) 2 x рачка, 2 x продолжеток и 2 x завршеток.
- (за димензија 1600 - 2400mm) 3 x рачка, 3 x продолжеток и 2 x завршеток.

продолжеток завршеток

https://shop.novomak.com/








РАЧКИ ЗА ГАРДЕРОБЕРИ

Артиклите можете да ги најдете на shop.novomak.mk12

Шифра Боја C L

402556 инокс
2 x 544mm 1100mm

402557 црна

402558 црна
544mm 556mm

402559 инокс

Рачка Mango L

Mango L е практична рачка која лесно се вклопува во ентериерот. 
Таа плени со својот дискретен дизајн, но во комбинација со 
различни бои лесно може да дојде до израз.

https://shop.novomak.com/






РАЧКИ ЗА ГАРДЕРОБЕРИ

Новомак го задржува правото за промена на цените 15

Шифра Боја C L 

402560 златна

7 x 160mm 1200mm
402561 бела мат

402562
брусена црна 

мат

402563 инокс

Рачка Edge Straight  

Edge Straight е инспирирана од желбата да се создаде врвна 
профил рачка. Таа има безвременска елегантност и одлична 
функционалност. 

Напомена:
- Рачката Edge Straight има можност за прицврстување на 
повеќе места.

златна

бела мат

брусена црна мат

инокс
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