
Novorol automata hőszigetelt
redőny-garázskapu



A Novoferm NOVOROL automata hőszigetelt 
redőny-garázskapuja, ideális megoldást 
jelent mindazok számára, akik otthonuk 
megjelenését szeretnék modernebbé tenni 
és egyúttal teret nyerni a garázsukban.
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Biztonság
Minden hőszigetelt NOVOROL redőny-garázskapu 
megfelel az EN 13241-1 számú európai kapu 
termékszabványban megfogalmazott szigorú 
biztonsági követelményeknek és előírásoknak, 
és számos biztonsági elemmel, így ujjbecsípődés 
elleni védelemmel és fehér takaróburkolattal 
van ellátva.

Védelem
A gyárilag beépített automatikus zár biztosítja 
a kapu még jobb záródását és feltolás elleni 
védelmét. 

Kényelem
Ideális megoldás mindazok számára, akik minél
több szabad terek szeretnének nyerni garázsuk- 
ban. A felfelé nyíló kapu redőnyszekrénye maxi-
mum 300 x 300 mm helyet igényel, működ-
tetését pedig egy integrált motor teszi kényel- 
messé és egyszerűvé.

A szigetelés ellenáll a hő és hanghatásoknak a gumitömítés 
biztosítja a légmentes zárást

Novoshield, a sokoldalú kényelem
Standard fehér színben szállítva, védi a felhasználót az ujjbecsí-
pődés ellen és gondoskodik az esztétikus burkolatról.

Vezérlőrendszer
Belső világítással ellátott vezérlőpanel

Kézi működtetés
Áramszünet esetén a 
kapu a garázstérben 
elhelyezett kézi hajtókarral 
működtethető.

Vezetősínek
Gyárilag porszórt fehér 
alumínium profi lok

Élvédelem
A kapu alján elhelyezett biztonsági ér-
zékelő bármilyen útjába kerülő akadályt, 
tárgyat észlel és azonnal megállítja a 
kaput

Minden hőszigetelt redőny-garázskapu az 
alábbi felszereltségekkel rendelkezik:

•   77 mm-es dupla falú alumínium CFC szigetelő habbal 
    kitöltött redőnypanelek
•  motoros működtetés 2 db kézi távvezérlővel 
•  poliészter bevonatos alumínium vasalat
•  esztétikus vezérlőpanel és biztonsági rendszer
•  saját védőburkolat
•  kézi csatlakozó és hajtókar

FONTOS BIZTONSÁGI TIPP
Lehetőség szerint EU minősítéssel el- 
látott motoros hajtással működő garázs-
kaput vásároljon (EN12453) és kerülje az 
ujjbecsípődés védelem nélküli kapukat.

A Novoferm redőny-garázskapuk meg-
felelnek az EU12453 szabványnak és 
biztonságos használatuk a annak a védő-
burkolatnak köszönhető, mely eltakarja a 
redőnyt működtető komplett szerkezetet.
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A NOVOROL hőszigetelt 
redőny-garázskapu
színválasztéka

Választható színek

új poliészter bevonatos 
színek

A letisztult vonalak és a fehér 
porszórt poliészter bevonat 
stílusos teret és értéket ad 
otthonának. A kapu max. 4,6 m 
szélességig alkalmazható.

RAL-9016                   RAL-8019                 RAL-9011                   RAL-3004                   RAL-6009 = 
fehér                          mokka                       fekete                        sötét bordó                 sötét zöld 

új laminált színskála

Új, csak az ajtó külső felületén 
(belső felület gyári fehér) alkal-
mazható laminált borítás.

RAL-5011                  golden oak                rosewood                   RAL-1019                   RAL-8014 = 
kék                            aranytölgy                 rózsafa                       bézs                            barna

black                          anthracite grey          golden oak                 dark red                     wine red    
fekete                         antracit szürke          aranytölgy                  sötét piros                 borvörös

rosewood                  moss green                mahogany                 steel blue 
rózsafa                      mohazöld                   mahagóni                  acél kék

Erős és ellenálló



Novoferm Hungária Kft.

www.novoferm.hu,    novoferm@novoferm.hu 

Az Ön Novoferm partnere:

Novoferm csoport – otthon Európában 

A Novoferm csoport egyike Európa nyílászáró rendszereket gyártó vezető vállalkozásainak. Széleskörű 
termékválasztékunk és a hozzátartozó szolgáltatásaink mind privát, mind üzleti, ipari felhasználásra alkalmasak. 
Termékeinket a legmagasabb minőségi követelmények betartása mellett, a legkorszerűbb technológiákkal állítjuk 
elő. Nyílászáróink tervezésekor és gyártásakor ötvözzük azok funkcionalitását az innovatív külsővel. Európa 
különböző pontjain vannak gyártóüzemeink, értékesítési hálózatunkon keresztül pedig minden országban jelen 
vagyunk.
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