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GARAŽNA
VRATA

Novoferm
oči vašega doma

OKNA ARCONT

 Certificirana varnost pred vlomi – tudi v primeru izpada elektrike.
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INOVATIVEN
PATENTIRAN
POGON

 Kodirano daljinsko upravljanje za najvišjo varnost.
 Ustreza standardom EN-13241-1.

 info@okna-vrata.si
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 www.okna-vrata.si
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 Visoke izolativne vrednosti sekcij (do 0,5W/m2K).
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 Edinstven patentiran stranski pogon.

a t,
vr

s
ro

 Garancija 12 let!

GARANCI
JE

n a st r
ia

Priznana kakovostna nemška znamka
s tradicijo in inovativnimi rešitvami!

12 LET
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REFERENČNI OBJEKT | STANOVANJSKA HIŠA V LOKI

Sekcijska
garažna vrata
K A KOVOST, V I D E Z , F U N KC I O N A L N OST
I N VA R N OST N A E N E M M EST U.

Ponujamo vam garažna vrata dimenzij do 5,5 m širine in 3 m višine
– za večje dimenzije in posebnosti pa vam ponujamo široko paleto
industrijskih vrat za poslovno rabo.



Napredno upravljanje garažnih vrat
s Homematic IP sistemom

Materiali visoke kakovosti, najvišja varnost, vrhunska izvedba ter
prilagoditev vašim tehničnim ter estetskim potrebam so odlike
Novoferm garažnih vrat.

Garažna vrata Novoferm so popolnoma
prilagodljiva. Na voljo so v različnih vzorcih,
barvah in strukturah.
Ponujamo vam energijsko varčna garažna
vrata z debelino sekcije 45 mm, ki zagotavljajo
maksimalno zvočno in toplotno izolativnost.
Na voljo pa je tudi različica garažnih vrat z
debelino sekcije 20 mm.
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VZORCI
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Garažna vrata Novoferm so na voljo v različnih vzorcih, od
modernega vodoravnega vzorca, vzorca velike lamele, ki pride do
izraza predvsem pri večjih vratih, do tradicionalnega kasetnega
vzorca. Ne glede na to, kateri vzorec boste izbrali, ga lahko po
svojih željah nadgradite s številnimi barvami in strukturami.

STRUKTURA/TEKSTURA

Da bodo vaša garažna vrata skladna z zunanjosto
vašega doma, lahko izbirate med številnimi površinami
in standardnimi barvami.

1. Satin
hrapav/satiniran izgled

Vodoravni vzorec

Širši vodoravni vzorec

Microline vzorec

Kasetni vzorec

Vzorec velike lamele

Satin bela
(podobno RAL 9016)

Satin siva

Satin črna

Satin temno siva
(podobno RAL 7016)

Satin rjava
(podobno RAL 8014)

Satin okensko siva
(podobno RAL 7040)

5

1
4

3

2

6

2. Microline

3. Woodgrain

4. Noblesse

Microline je drobni vodoravni vzorec. Ni dobavljiv v
kasetnem vzorcu. Na voljo je samo pri vzorcu velike
lamele v satin barvah.

Tekstura lesa na voljo v
standardno beli barvi ter
»Supercolor« barvah. Ostale RAL
barve po naročilu.

Gladka površina na voljo v
standardno beli barvi ter
»Supercolor« barvah. Ostale
RAL barve po naročilu.

Woodgrain bela
Microline bela
(podobno RAL 9016)

Microline temno siva
(podobno RAL 7016)

Microline siva

Microline okensko siva
(podobno RAL 7040)

Noblesse bela

SUPERCOLOR BARVE (Woodgrain in Noblesse, po naročilu)

˜RAL 5011

˜RAL 6005

˜RAL 6009

˜RAL 7035

˜RAL 7040

˜RAL 9006

˜RAL 9007

˜RAL 7016

˜RAL 8001

˜RAL 8011

˜RAL 8014

RAL po izbiri
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OKENCA

Z zasteklitvijo ne boste le polepšali garažnih vrat, ampak boste spustili tudi
svetlobo v svojo garažo. Še posebej priporočljivo, če garažo uporabljate kot
delovni kotiček ali za hobije.

1. Okenca

2. Svetlobne odprtine

3. Svetlobni trak

Izbirate lahko med številnimi
vzorci garažnih okenc.

Svetlobne odprtine na voljo v
okrogli ali kvadratni obliki.

Iz akrila ali polikarbonatne
zasteklitve.

Standardna okna

Svetlobne odprtine okrogle oblike

Prosojno akrilno steklo

Dvojna
polikarbonatna
plošča s prekati

Okna s križi

Okna z optiko romba

Svetlobne odprtine kvadratne oblike

Motno akrilno steklo

 Za KOMBINACIJE
vzorcev, struktur in
barv se obrnite na
našo prodajno ekipo.

5. Imitacija lesa
Vse imitacije na voljo v gladki površini ter vodoravnem vzorcu in
vzorcu velike lamele. V kasetnem vzorcu na voljo le zlati in temni
hrast ter mahagoni.

Zlati hrast (Golden oak)

Winchester

Oreh (Dark oak)

Temni hrast (Night oak)

STRANSKA VRATA
Stranska vrata so na voljo v popolnoma
enakem dizajnu kot garažna vrata.
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PREHODNA VRATA

Če je vaša garaža premajhna, da bi lahko vgradili dodatna vrata za
osebni prehod, ne želite pa se odreči udobju, so garažna vrata z
integriranimi vrati za osebni prehod prava izbira za vas. Na voljo pri
izvedbi energijsko varčnih garažnih vrat ISO 45, in sicer do 5 m širine.
Ponujajo praktično prehodno širino 85 cm (pri kasetnem vzorcu 60
cm) in odlično toplotno izolacijo.

PREDNOSTI GARAŽNIH
VRAT NOVOFERM
• Elektronsko varovalo dviga in zaznavanja
ovir ter kodiran signal - za varnost vašega
doma.
• Zagotovljen servis.
• Prilagodljiva tesnila med sekcijami.
• Galvansko cinkanje odporno proti rji.
• Spodnje tesnilo odporno proti zmrzali
(pozimi iz garaže brez težav).
• Tesnila tudi na podboju (varovanje pred
umazanijo in boljša izolativnost).

VZORCI PREHODNIH VRAT

NIZEK PRAG IN
Standardno pri Arcont-u: nizek
prag 24 mm za udoben prehod
in avtomatsko zapiralo.

Prehod je lahko
postavljen
simetrično ali
nesimetrično.
Nesimetrična
postavitev vrat
nad širino 3,5 m.
Na izbiro je leva
ali desna
postavitev.
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POGONI
Udobno upravljanje z daljincem; za večjo varnost ima
daljinec menjalno kodo (AES128 bit - rolling code).
Soft¬start in soft¬stop funkcija.
Integrirana izklopna avtomatika.
Elektronsko varovalo dviga.
LED osvetlitev.
Priključek za zunanjo razsvetljavo do 500 W.
Pogon porabi v stanju pripravljenosti le 0,5 W.

2. Pogon Novomatic 423
Novomatic 423 je stropni pogon.
•
Potezna sila 600 N, 15 cm/s.
•
Frekvenca 15 krat na dan.

1. Pogon NovoPort
Inovativni stranski pogon s priloženim daljincem
Mini-Novotron 523 Protect. Prednosti ob vgradnji:
•
Prost strop in prosta preklada.
•
Brez dodatnih vodil in konstrukcije na stropu.
•
Prilagodljivost in hitra montaža (na levi ali desni strani).
•
Ni potrebe po stikalu (standardno že na pogonu dodaten strošek odpade).
Koristi za uporabnika:
•
Integrirana lična in varčna 1,6 W LED luč.
•
Pogon porabi v stanju pripravljenosti le 0,5 W.
•
Udobno in varno upravljanje s 3-kanalnim daljincem
Mini Novotron 523 Protect.
•
Prikaz pozicije vrat na daljincu preko LED lučk
(zelena, oranžna, rdeča).
•
Dodatne opcije
za upravljanje
vrat: brezžična
notranja tipka in
kodna številčnica
(brez dodatne
napeljave in del).
•
Potezna sila
550 N, 17 cm/s,
frekvenca 15 krat
na dan.
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3. Pogon Novomatic 563 S
Garažni pogon za večjo frekvenco in hitrost.
•
Potezna sila 800 N, 17–22 cm/s.
•
Frekvenca 25 krat na dan.

4. Pogon Novomatic 823 S
Garažni pogon za največjo frekvenco in hitrost.
•
Potezna sila 1000 N, 17–22 cm/s.
•
Frekvenca 50 krat na dan.

DODATKI

DALJINCI ZA GARAŽNA VRATA
NOVO

3-kanalni daljinec Mini Novotron
523 Protect - standardno
dobavljiv skupaj s pogonom
NovoPort (z dodano funkcijo
prikaza stanja vrat z LED lučko).
Daljinec za garažna vrata
Mini Novotron 522 v 2- in
4- kanalni izvedbi.

KODNA ŠTEVILČNICA

STIKALO NA KLJUČ

Brezžična kodna številčnica za
odpiranje garažnih vrat (do 10).

Vašo garažo lahko
odklenete tudi s
klasičnim ključem.

NOTRANJE TIPKE
Brezžična tipka za odpiranje
garažnih vrat.

Daljinec za garažna vrata
Mini Novotron 522 Design
v 2- in 4- kanalni izvedbi.

 www.okna-vrata.si/poslovalnice

