Novorol
Geïsoleerde garageroldeuren

Garagedeuren

Geïsoleerde garageroldeuren
De Novorol is een ideale oplossing in situaties waarbij horizontale looprails
niet wenselijk zijn of niet gemonteerd kunnen worden in verband met beperkte
inbouwdiepte. Het plafond blijft hierbij vrij van obstakels.
Veiligheid
Novoferm garageroldeuren zijn gecertificeerd
volgens de hoge veiligheidseisen van de
Europese deuren productnorm EN 13241-1.
Daarom zijn de garageroldeuren uitgerust met
diverse veiligheidsvoorzieningen waaronder een
vingerknelbeveiliging, waardoor het beklemmen
van vingers nagenoeg is uitgesloten.
In het geval van een obstakel onder de deur zal de
onderloopbeveiliging in werking treden en de deur
terugkeren naar de geopende positie.
Tevens is de Novorol voorzien van val- en optil
beveiliging

Isolatie
De Novorol is opgebouwd uit geïsoleerde
aluminiumprofielen voorzien van een thermische
onderbreking. Hierdoor houdt u de warmte binnen
de kou buiten.
Daarnaast zijn de geleidingsprofielen voorzien
van tochtwerende borstels waarmee een goede
afsluiting gerealiseerd wordt.

Gemak
De Novorol is de oplossing voor renovatiesituaties
waarbij ruimtebesparing een belangrijke rol speelt.

Omdat de deur verticaal oprolt, is er zowel binnen
als buiten geen ruimteverlies. De garage kan tot op
de laatste centimeter benut worden.
De deur is voorzien van een elektrische aandrijving
met afstandbediening. Denk eens aan het gemak
wanneer u met de auto of fiets komt aanrijden en
met één druk op de knop eenvoudig naar binnen kunt.

Alle Novoferm garageroldeuren zijn:
• Gemaakt van 77 mm dubbelwandige
aluminium lamellen gevuld met CFK-vrij
isolatieschuim
• Geleverd met elektrische aandrijving, inclusief
afstandsbediening

Geïsoleerde lamellen

• Polyester gepoedercoat aluminium lamellen
• Optioneel leverbaar in negen folie dessins, deze
uitvoering biedt naast een fraaie uitstraling ook een
extra bescherming tegen invloeden van buitenaf.
• Geleverd met vingerknel- en onderloopbeveiliging
• Montage in of achter de dag
• Montage binnen en buiten mogelijk
• Wordt geleverd met noodhandbediening door middel
van een slinger
• Voorzien van tien jaar fabrieksgarantie
Handzender

Keuzemogelijkheden
Er is keuze uit twaalf standaard kleuren zonder meerprijs en negen folie kleuren optioneel.

Standaard kleuren
Verkeerswit, RAL 9016

Grijsbruin, RAL 8019

Grafietzwart, RAL 9011

Purperrood, RAL 3004

Dennengroen, RAL 6009

Staalblauw, RAL 5011

Golden Oak

Rosewood

Grijsbeige, RAL 1019

Sepiabruin, RAL 8014

Antracietgrijs, RAL 7016

Crèmewit, RAL 9001

Zwart

Antracietgrijs

Golden Oak

Donkerrood

Wijnrood

Rozenhout

Mosgroen

Mahonie

Staalblauw

Folie kleuren

2

Techniek
Kast
Geleverd in standaardkleur wit. Beschermt de
gebruiker tegen beknelling en zorgt tevens voor een
mooie afwerking.

Besturingsunit
Met ingebouwde verlichting welke ingeschakeld
wordt indien de deur geopend of gesloten wordt.
Na vier minuten schakelt de lamp automatisch uit.

Handbediening
Een slinger wordt standaard
meegeleverd, zodat de deur
handmatig geopend kan worden
van binnenuit, bijvoorbeeld
tijdens een stroomstoring

PLUS

Montage in de dag

Voordelen

Montage in de dag

90mm min (Novoroll77)

300mm kast (Novorol77)

90mm min (Novoroll77)

Aperture

width
90mm min (Novoroll77)

• Snelle montage
300mm kast (Novorol77)

Overguide
• Geen inbouwdiepte nodig

300mm kast (Novorol77)

80 mm

• Plafond blijft vrij van obstakelsOverguide
width
Vaststelling van opties

Bestelhoogte

De geleiderails zijn voorzien van tochtborstels
waarmee een goede afsluiting gerealiseerd wordt

Buitenwerkse
Onderloopbeveiliging
kozijnhoogte

80 mm

Doorrijhoogte

InbouwtekeningenMontage achter de dag
300mm kast

300mm (77 90mm
)
kast

Bestelhoogte

300mm (77 )
kast

Overguide
Doorrijhoogte
width

300mm kast

80mm
80 mm

Buitenwerkse
kozijnhoogte

min

Benodigde
300mm
bovenruimte

kast

Aperture
width

80mm
Buitenwerkse
kozijnhoogte

Doorrijhoogte

Dagmaathoogte
Doorrijhoogte

de

90mm min

Benodigde

bovenruimte
Dagmaathoogte

Product Warranties

Bestelhoogte

Bestelhoogte

e

300mm
kast

Montage achter de dag
90mm min

Buitenwerkse
kozijnhoogte

Tussen mu

Vaststelling van opties

Doorrij-

kozijnhoogte

90mm min

• Twaalf standaard kleuren

Dagmaathoogte

BestelAan de onderzijde is de deur
voorzien
hoogtevan
hoogte
fotocelbeveiliging waardoor de deur stopt en weer open
DagmaatBuitenwerkse
gaat in het
geval van obstakels
hoogte

Montage in de dag

Aperture
width

width

300mm kast (Novorol77)

Geleiderail

90mm min (Novorol

Dagmaathoogte

10

year

Tussen muren

anty
warr

90 mm

Limited side clearance

Bestelbreedte
Tussen muren

Retainin
subfram

Montage achter de dag
300mm (77)
kast

90 mm

Buitenwerkse
kozijnbreedte
90mm min
90 mm

Bestelbreedte
300mm (77 )
kast

Available

Limited side clearance
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Novoferm biedt meer...
Onderstaande brochures kunt u aanvragen via onze website:
Garagedeuren

Industriedeuren

• sectionaaldeuren

• sectionaaldeuren

• kanteldeuren

• roldeuren

• openslaande deuren
• Novorol
• aandrijvingen

Carports

Multifunctionele stalen loopdeuren

• Firenze

• multifunctionele deuren

• Roma

• veiligheidsdeuren

• Torino

• binnendeuren

Toegangsdeuren parkeerruimten

Tocht- en snelroldeuren

• trafimatic

• strokengordijnen

• trafimatic Plus

• pendeldeuren
• snelroldeuren

Vlieringtrappen en dakluiken

Laad- en lossystemen

• 1- 2- of 3-delig houten vlieringtrappen

• levellers

• stalen vlieringtrappen

• shelters

• aluminium schaartrappen

• seals

• platdak- en vluchtuitgang

• units

Garage opbergsysteem Organice

Brandwerende deuren/puien

• wandpanelen

• brandwerende deuren

• wandkasten

• brandwerende roldeuren

• manden en planken

• brandwerende roldoeken

• haken

• brandwerende schuifdeuren
• brand- en rookwerende puien
• rookwerende deuren

Novoferm Nederland BV
Bedrijvenpark Twente 187, 7602 KG Almelo
Postbus 220, 7600 AE Almelo
Telefoon: +31 (0)546 580 680 Fax: +31 (0)88 8888 580
E-mail: woningbouw@novoferm.nl

www.novoferm.nl
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• sluizen

