Brandporte, -døre

og ståldøre

Porte og døre til ethvert behov
Som en af Europas førende producenter af brandporte, -døre og ståldøre tilbyder
Novoferm et komplet program, der modsvarer kundernes behov for kvalitetsløsninger til konkurrencedygtige priser.
Design og kvalitet er uovertruffen, og vores produkter
bliver produceret på egne fabrikker i Europa. Det betyder
bl.a. en tæt kontakt til produktion og teknisk backup – og
en værdikæde uden fordyrende mellemled.
I mere end 30 år har Novoferm specialiseret sig i produktion af døre og porte til industrielle, kommercielle og private
bygninger. Foruden brandporte, -døre og ståldøre omfatter
vores produktprogram industrielle ledhejseporte, rulleporte, hurtigporte, logistiksystemer samt garageporte og
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„

Novoferm brand- og ståldøre
leveres standard grundlakeret
RAL7035 med rustfri greb,
justerbart og selvlukkende
hængsel.

“
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-døre til private. Ligeledes tilbyder vi et bredt program af
automatiske løsninger.
Brandporte, -døre og ståldøre præsenteret i denne brochure produceres alle hos Novoferm Schievano i Italien.
Novoferm Schievano er ISO:9001 certificeret, og alle produkter gennemgår højeste kvalitetskontrol. Novoferm er
din garanti for en kvalitets- og driftssikker løsning til konkurrencedygtige priser.

Novoferm Branddøre - Elite
Branddøre fra Novoferm er en ideel og alsidig løsning til mange miljøer. Hvad enten det
drejer sig om erhverv, bolig, detail eller industri har Novoferm et bredt udvalg af muligheder, der imødekommer individuelle krav til design og funktionalitet for brandhæmmende
døre.
Novoferm Elite-branddøre leveres som 1- og 2-fløjs sidehængslede døre og er en effektiv og sikker løsning inden
for brandsikring, støjdæmpning og indbrudssikring. Elite
branddøre består af et solidt dørblad med en tykkelse på
67 mm. Dørbladet består af 2-lags galvaniseret stål 0,9
mm, presformet og svejst og isoleret med mineraluld.
Dørbladet er yderligere forstærket omkring lås og greb.
Novoferm Elite branddøre leveres som 60 og 120 minutters brandhæmmende og klassificeres som EI260/EI2120.
Kvalitet og design
Branddøre fra Novoferm leveres altid grundlakeret og
som standard i RAL7035 (lys grå). Øvrige standardfarver
kan vælges blandt følgende RAL-farver: 1013, 5010, 7016,
7025, 9006 og 9010. Dørene leveres i et enkelt design og
flot finish. Karme lakeres standard i samme farve som
dørblad.
Funktionelle fordele
Novoferm går ikke på kompromis med kvalitet og funktionalitet. Alle døre gennemgår den samme grundige
kvalitetskontrol fra fabrikken. Dørene leveres med selvlukkende hængsel, der i mange situationer overflødiggør
behov for dørpumpe samt PVC kappe til afskærmning af

hængsel. Novoferm Elite branddøre fås med flere forskellige karmløsninger, men leveres standard med hjørnekarm, som tager minimalt plads i døråbningen og øger
gennemgangsbredden. Novoferm Elite branddøre leveres
altid med brandstopning.
Akustik- og flugtvejsdøre
EI2120 Elite branddør fra Novoferm fås ligeledes som akustikdør med en støjreduktion på op til 41 dB. Akustikdør
leveres både som 1- og 2-fløjs tilpasset kundens individuelle mål. Øvrige valgmuligheder er identiske med øvrige
Novoferm Elite branddøre, og alle Elite branddøre leveres
også som flugtvejsdøre med et bredt udvalg af låsekasser, antipanik greb/stang mv.
Magnum – EI2120
Novoferm tilbyder ligeledes en løsning til ekstra store
hængslede branddøre – Magnum EI2120. Magnum branddøre består af et solidt dørblad på 77 mm og leveres
som enkelt- eller dobbeltdøre med en min. størrelse pr.
dørblad på 3.5 m2. Tilvalgsmuligheder som det øvrige
program af branddøre.
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Novoferm
Brandporte NovoSlide
NovoSlide brandporte opfylder alle
krav i byggeriet til en funktionel og
driftssikker brandskydeport.
Bredt udvalg af funktioner og tilpasninger imødekommer kundernes individuelle behov og ønsker.
NovoSlide brandporte fra Novoferm leveres som
1- og 2-fløjs porte med flere fleksible åbenretninger.
NovoSlide er en effektiv og sikker brandhæmmende
løsning til afskærmning mellem rum og bygninger.
Portbladet består af et solidt modulopbygget portblad med en tykkelse på 82 mm. Modulopbygningen
giver en mere fleksibel og lettere montage. Ligesom NovoSlide altid leveres med en stødabsorberende bremsemekanisme.
Kvalitet og design
NovoSlide brandporte fra Novoferm leveres altid
grundlakeret og som standard i RAL7035 (lys grå).
Øvrige standardfarver kan vælges blandt følgende
RAL-farver: 1013, 5010, 7016, 7025, 9006 og 9010.
Portene leveres i et enkelt design og flot finish.
Portene leveres altid med lakeret inddækning af
køreskinne og lodekasse, som giver en flot afsluttende finish. NovoSlide brandporte kan altid leveres
i anden RAL-farve efter kundes ønske.
Funktionelle fordele
Novoferm går ikke på kompromis med kvalitet og
funktionalitet. Alle porte gennemgår den samme
grundige kvalitetskontrol fra fabrikken. Brandporte
fra Novoferm kan leveres med integreret gangdør
med en trinhøjde på 15 eller 50 mm helt efter kundens ønske til en optimal og funktionel gangdørsløsning. Enten som en almindelig adgangsdør eller
som flugtvejsløsning. Et bredt udvalg af tilvalgsmuligheder herunder låsekasse, vinduer, greb,
anti-panik, mv. imødekommer individuelle behov og
krav til en bæredygtig og funktionel løsning.
Automatik og betjening
I mange situationer er det påkrævet at en brandport
leveres med automatisk lukkefunktion. Novoferm
NovoSlide tilbydes derfor også med ABDL, som
imødekommer disse krav. Ligeledes kan port-automatik vælges som tillæg til NovoSlide brandporte.
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Novoferm Ståldøre - Metal
Novoferm tilbyder et komplet udvalg af ståldøre til erhverv, detail og industri.
Dørene er anvendelige som indvendige adgangsdøre mellem bygninger, kontorer og lignende, ligesom Novoferm Metal ståldøre kan leveres som udvendige
facadedøre.
Novoferm Metalståldøre leveres som 1- og 2-fløjs sidehængslede døre og er en effektiv, sikker og funktionel løsning. Metal ståldøre består ligeledes af 2-lags galvaniseret
stål med dørbladstykkelse på 67 mm.
Kvalitet og design
Ståldøre fra Novoferm leveres altid grundlakeret og som
standard i RAL7035 (lys grå). Øvrige standardfarver kan
vælges blandt følgende RAL-farver: 1013, 5010, 7016, 7025,
9006 og 9010. Dørene leveres i et enkelt design og flot
finish. Karme lakeres som standard i samme farve som
dørblad, men kan leveres i anden RAL-farve efter kundens
ønske.
Funktionelle fordele
Novoferm går ikke på kompromis med kvalitet og funktionalitet. Alle døre gennemgår den samme grundige kvalitetskontrol fra fabrikken. Dørene leveres med selvlukkende

og justerbart hængsel, der i mange situationer overflødiggør behov for dørpumpe samt PVC kappe til afskærmning
af hængsel. Novoferm Metal ståldøre fås med flere forskellige karmløsninger, men leveres standard med hjørnekarm for indvendige døre, som tager minimalt plads i
døråbningen og øger gennemgangsbredden.
Facadedøre
Novoferm Metal ståldøre 1- og 2-fløjs leveres ligeledes
som facadedøre. Udvendige døre leveres altid iht. EN14351
(standard for yderdøre uden brandmodstandsevne og/eller
røgtæthedsegenskaber). Dørene leveres standard med
blokkarm, dørtrin, ekstra lakbeskyttelse samt vandnæse.
Ligesom øvrige Metal ståldøre leveres Novoferm facadedøre med selvlukkende og justerbart hængsel. Metal facadedøre leveres også som flugtvejsdøre med antipanik låse
og greb, ligesom dørene kan forberedes til tilslutning af
diverse adgangskontrolanlæg.

„

Novoferm Metal facadedøre leveres
iht. EN14351. Dørene leveres standard med med blokkarm, dørtrin,
ekstra lak-beskyttelse, vandnæse.

“

Bredt udvalg af
anti-panik løsninger
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Tilbehør
Novoferm brandporte, -døre og ståldøre fås alle med et bredt udvalg af standardløsninger,
ligesom der kan vælges mellem et bredt udvalg tilbehør, der imødekommer individuelle
krav og ønsker til et bæredygtigt og tidssvarende produkt.

NovoPrint – design ud over det sædvanlige
Døre anvendes ikke kun som passage og adskillelse mellem rum, men kan i høj grad også anvendes
til information, design og udsmykning. Netop det
behov dækker NovoPrint, som giver helt unikke
designmuligheder for indvendige døre.
Programmet omfatter alt fra diverse farveskabeloner, strukturer, tegn, symboler mv. Designkonceptet giver også mulighed for, at kunden har sit
helt eget design, som ønskes trykt på dørene. Alt
sammen til en meget fordelagtig pris.

NovoPush – Antipanik
I mange miljøer anvendes døre ligeledes som flugtveje. Novoferm tilbyder et bredt udvalg af diverse beslag
helt afhængig af kundens behov. Antipanik funktionen
gør, at døren altid kan åbnes indefra ved aktivering af
bar eller greb. Døre med antipanik kan altid kombineres med flere forskellige udvendige funktioner: Udvendigt uden greb/nøgle, udvendigt med nøgle, udvendigt
med greb/nøgle eller udvendigt med greb.

NovoPush sort (B2)

NovoPush rustfri stål (B1)

Hængsler og greb

Dørpumpe

Alle Novoferm brand- og ståldøre leveres standard med justerbart
hængsel. Justeringen af døren sker ved hjælp af skruer i rustfri
stål, som er placeret under det glidende hængsel. Dette gør det
muligt at skjule skruerne og samtidig opretholde enkeltheden.
Hængslerne leveres med inddækningskappe i PVC enten sort
RAL9005 eller gråhvid RAL9002. Dørgreb og roset leveres standard
i sort RAL9005 eller rustfri stål helt efter kundens eget ønske.

Novoferm brand- og ståldøre leveres
standard med selvlukkende mekanisme i hængsel, hvilket i mange situationer overflødiggør behov for dørpumpe.
Som tilvalg tilbydes et bredt udvalg af
dørpumper med såvel arm og glideskinne i lakeret eller børste stål.

Dørpumpe med arm
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Dørpumpe med glideskinne

Oversigtsskema
Branddøre
Produkter

Type

Brand

Hjørnekam

Dørtrin

Standardfarve RAL

Øvrige RAL

Vindue / Ventilriste

Lydisolering

•

•

1013, 5010, 7016,
7035, 9006, 9010

•

•

25 dB

•

•

•

1013, 5010, 7016,
7035, 9006, 9010

•

•

25 dB

–

•

•

•

1013, 5010, 7016,
7035, 9006, 9010

•

•

25 dB

2-fløj

–

•

•

•

1013, 5010, 7016,
7035, 9006, 9010

•

•

25 dB

Elite Branddør
(indvedig)

1-fløj

EI260

•

•

•

1013, 5010, 7016,
7035, 9006, 9010

•

•

25 dB

Elite Branddør
(indvedig)

2-fløj

EI260

•

•

•

1013, 5010, 7016,
7035, 9006, 9010

•

•

25 dB

Elite Branddør
(udvendig)

1-fløj

EI260

•

•

•

1013, 5010, 7016,
7035, 9006, 9010

•

•

25 dB

Elite Branddør
(udvendig)

2-fløj

EI260

•

•

•

1013, 5010, 7016,
7035, 9006, 9010

•

•

25 dB

Elite Branddør
(indvendig)

1-fløj

EI2120

•

•

•

1013, 5010, 7016,
7035, 9006, 9010

•

•

41 dB

Elite Branddør
(indvendig)

2-fløj

EI2120

•

•

•

1013, 5010, 7016,
7035, 9006, 9010

•

•

41 dB

Elite Branddør
(udvendig)

1-fløj

EI2120

•

•

•

1013, 5010, 7016,
7035, 9006, 9010

•

•

41 dB

Elite Branddør
(udvendig)

2-fløj

EI2120

•

•

•

1013, 5010, 7016,
7035, 9006, 9010

•

•

41 dB

Elite Ståldør
(indvendig)

1-fløj

–

•

Elite Ståldør
(indvendig)

2-fløj

–

Elite Ståldør
(udvendig)

1-fløj

Elite Ståldør
(udvendig)

Blokkarm

Brandporte

•
•
–

Produkter

Type

Brand

Standardfarve RAL

Ekstra
lakbeskyttelse

Bremse

Køreskinne
inddækning

ABDL

Automatik

Selvbærende

Gangdør

Novolide
Brandport

1-fløj

EI2120

1013, 5010, 7016,
7035, 9006, 9010

•

•

•

•

•

•

•

EI2120

1013, 5010, 7016,
7035, 9006, 9010

•

•

•

•

•

•

•

EI2120

1013, 5010, 7016,
7035, 9006, 9010

•

•

•

•

•

•

•

EI2120

1013, 5010, 7016,
7035, 9006, 9010

•

•

•

•

•

•

•

Novolide
Brandport

2-fløj

Novolide
Brandport

2-fløj,
etvejs

Novolide
Brandport

2-fløj,
etvejs

Standard
Option
Ej muligt

Novoferm hjørnekarm

Novoferm blokkarm
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Én producent – Én leverandør
Novoferm leverer et komplet program af døre
og porte til industri og privat. Hvad enten det
drejer sig om traditionelle ledhejseporte,
garageporte, automatik, stål- og branddøre/
porte, hurtigkørende PVC-porte, rulleporte eller
logistiksystemer. Et Novoferm kvalitetsprodukt
passer til et hvert behov og imødekommer alle
gældende krav og normer til kvalitet og sikkerhed. Hos Novoferm får du en totalleverandør,
som giver dig flere fordele:
· Kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser
· Skræddersyede produktløsninger
· Produktekspertise og knowhow
· One-stop-Shopping

Novoferm, overalt i Europa
Novoferm Gruppen er en af Europas førende
producenter af døre og porte. Vi tilbyder et stort
udvalg til private og professionelle.
Alle vore produkter er designet og produceret efter højeste kvalitetsstandarder på egne fabrikker.
Vi garanterer den bedst mulige funktionalitet og
det mest moderne design.

Novoferm Danmark ApS
Fynsgade 1, 6520 Toftlund
70 27 73 83 · novoferm.dk

