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NYHET!
PREMIUM TAKSKJUTPORT
EVOLUTION

PREMIUMPORTEN I EN PREMIUMPORTEN I EN 
KLASS FÖR SIG!

System för garageportar och dörrar
Dörrar och karmar
System för industriportar
System för lastning och logistik

Vi Gör PortenVi Gör Porten
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NYHET: PREMIUMPORTEN I 
EN KLASS FÖR SIG!

Ställer du väldigt höga krav? Du vill alltid få ut det bästa av 
allt? Med Premium takskjutporten Evolution säkerställer 
du exakt det. I det perfekta paketet ingår den nya porten 
som är energieffektiv, säker, väldesignad och av hög 
kvalitet.

I den här broschyren kan du lära dig allt om Premium 
takskjutporten Evolution: alla detaljer, fördelar och 
designmöjligheter.

Letar du efter det största urvalet? Individuell design? 
Högsta kvalitet, största komfort, särskilt bra isolering och 
bästa möjliga säkerhet? Då ska du välja en Premium 
takskjutport Evolution med 45 mm isolering från 
Novoferm!
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NYHET: SÄRSKILT HÖG VÄRMEISOLERING GENOM  
TERMISK SEPARATION

�Extra tätning i 
sektionstoppen.

* Vad gäller portlösningar med jämförbara sektionstjocklekar. 
Effektivitetsvärdena beror på portens storlek och form.

 De nya, förbättrade 
sektionerna tillverkas enbart 
i en dubbelväggad, termiskt 
separerad sandwich-
konstruktion i en tjocklek 
på 45 mm.  Portens ytter- och innerskal 

är termiskt separerade. 
Detta minskar 
värmeförlusterna till ett 
minimum.

 Högkvalitativt belagt 
ytterskal i tusentals olika 
kombinationer av färg,  
ytor och motiv.

 Extra isolering mellan 
sektionerna för en ännu bättre 
värmeisolering.

Isoleringsdjup

Kallt

Varmt

 Endast hos Novoferm:* Takskjutport 
Evolution med termisk separation.

 Avsevärt förbättrat 
värmeisoleringsvärde för sektionen  
på U(p) = 0,46 W/m²K.*

 Upp till 17 % förbättrat 
värmeisoleringsvärde för  
en monterad port.*

NYHET!
HIGHLIGHTS
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*Vad gäller portlösningar med jämförbara sektionstjocklekar.

DEN NYA PREMIUM TAKSKJUTPORTEN EVOLUTION!
YTTRE VÄRDEN

1  För moderna privata garage upp till 5 500 mm bredd
  Premium takskjutporten Evolution passar perfekt för 

privatgarage samt dubbelgarage med upp till 5,50 m 
bredd vid nybyggnation och renovering. 

2   Stort urval och mycket extrautrustning
  Välj mellan alla motiv, ytor, färger (i valfri RAL-färg) 

och mycket annan utrustning ur Novoferms 
färgspektrum! De flesta ytor och färger har en 
ytbeläggning. Det gör dem mindre känsliga för yttre 
påverkan.

3  Nyhet: Dubbla väggar och termiskt optimerade
  De nya förbättrade stålsektionerna tillverkas enbart i 

en dubbelväggig, termiskt delad sandwich-konstruktion 
i en tjocklek på 45 mm. Därmed uppnås ett mycket bra 
värmeisoleringsvärde på U (p)= 0,46 W/m²K vad gäller 
portlösningar med jämförbara sektionstjocklekar.

4   Godkänt inbrottsskydd med RC2-säkerhetspaket
  Med Premium takskjutporten Evolution skyddar du 

ditt hus ännu bättre. Premiumporten finns som tillval 
i inbrottshämmande utförande med motståndsklass 
RC 2 enligt DIN/TS 18194:2020-07). 

ENDAST HOS NOVOFERM*

NYHET: sektionsportarna 
Evolution har särskilt god 
värmeisolering tack vare 
termisk separation

Tusentals olika 
slutbehandlade 
kombinationer av färg, 
ytor och motiv!

STÖRSTA URVALET

Perfekt för nybyggnation och 
renovering!

               

UPP TILL 5 500 MM PORTBREDD

Godkänt  
inbrottsskydd  
med RC2-säkerhetspaket!

               

DIN EXTRA SÄKERHETSNIVÅ
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DEN NYA PREMIUM TAKSKJUTPORTEN EVOLUTION!
YTTRE VÄRDEN

5  Nyhet: Kvalitet som håller
  Högkvalitativa material, förstklassig bearbetning och 

komponenter som är perfekt avstämda mot varandra 
utmärker Premium takskjutporten Evolution – självklart 
Made in Germany! Den höga tillverkningskvaliteten 
garanterar hög stabilitet som uppfyller kraven upp till 
vindklass 4.

6  Invändigt och utvändigt klämskydd. 
  Den speciella konstruktionen av sektionerna och 

gångjärnen utesluter klämskador från portbladet 
redan från början. 

7  Nyhet: Karmsetet thermo i nytt utförande
  Det nya, förbättrade thermo-karmsetet som tillval ger 

15 %* bättre värmeisolering tack vare karmens 
termiska optimering på 3 sidor och dubbla tätningar 
(vid montering bakom öppningen). Detta värde beror 
på portens storlek och form. Därmed hjälper det nya 
thermo-karmsetet aktivt till att optimera 
effektbalansen för hela byggnaden.

Hög stabilitet upp till 
vindlastklass 4!

NYHET

Insida utan 
klämställe!

HÖG SÄKERHET

Förbättrat
thermo-karmset!

NYHET
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*Vad gäller portlösningar med jämförbara sektionstjocklekar.

INRE VÄRDEN
DET LIGGER BAKOM PREMIUM TAKSKJUTPORTEN EVOLUTION

1  Nyhet: Harmoniskt intryck av portens insida
  En visuell höjdpunkt erbjuder premiumporten 

Evolution tack vare ett harmoniskt intryck på portens 
insida. Här är ytan hållen i trafikvitt (liknande RAL 
9016). Förutom profilerna eller sektionernas ändkåpor 
i RAL 9016 ser man inte heller portens utomhusfärg 
längre på insidan vid portövergången. 

2  Nyhet: Termisk separation
  De exklusivt delade sektionerna med en kärna av 

polyuretanskum och extra tätningar mellan 
sektionerna ger en ännu bättre värmeisolering.* 

3  Nyhet: Variabel golvprofil
  Den nya golvprofilen på portens underkant jämnar ut 

mindre ojämnheter upp till 10 mm ger en hög 
flexibilitet genom de avlånga hålen vid monteringen.

4  Hög flexibilitet: Valfri fjäderteknik
  Premiumporten Evolution kan valfritt utrustas med ett 

flertal stabila dragfjäderpaket eller med 
torsionsfjädrar. De lodräta dragfjädrarna möjliggör 
lägre monteringshöjd (i kombination med lågt 
överstycke) och skapar nya möjligheter för trånga 
utrymmen. För större storlekar utrustas porten med 
torsionsfjäderaxlar, vilka monteras valfritt på portens 
bak- eller framsida.

ENDAST HOS NOVOFERM*

NYHET: termiskt 
separerade sektioner i 
sektionsportarna 
Evolution!

Högkvalitativ design  
på insidan!

NYHET

Variabel golvprofil  
för hög flexibilitet!

NYHET

Valfritt med dragfjäderteknik!

               

HÖG FLEXIBILITET
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** Hårdvara och funktioner varierar beroende på SmartHome-system, 
komponenter och utgåva.

6

INRE VÄRDEN
DET LIGGER BAKOM PREMIUM TAKSKJUTPORTEN EVOLUTION

5  Nyhet: Kullagrade tandemlöprullar
  Tack vare högkvalitativa kullagrade tandemlöprullar 

öppnar och stänger porten extremt smidigt och 
balanserat. 

6   Endast hos Novoferm:  
Premiumöppnare NovoPort®

  Det patenterade öppningssystemet NovoPort® med 
integrerad tryckknapp och statusvisare via fjärrkontroll 
ger högsta komfort. Med innovativ och flexibel 
sidomontering till vänster eller höger är porten redo 
för alla omständigheter. Så hålls taket fritt.

7   Ännu mer säkerhet: fotocell ”Easy”
  Säkerhetsfotocellen ”Easy” som tillval känner av 

hinder och personer och stoppar porten automatiskt 
på ett säkert och sätt.

8   Kompatibel med SmartHome
  I kombination med de nya WiFi-modulerna från 

Novoferm kan den SmartHome-kompatibla 
garageportöppnaren enkelt integreras i portstyrningen 
för ditt SmartHome-system. Vår teknik är kompatibel 
med vanliga system. Funktionerna kan styras med app 
eller röststyrning via Amazon Alexa och Google Home.**

Premium- 
öppnare NovoPort®!

ENDAST HOS NOVOFERM

WiFi-modul för enkel 
SmartHome-anslutning!

KOMPATIBEL MED SMARTHOME

Kullagrade  
tandemlöprullar  
(valfri) för en  
port som stängs smidigt!

NYHET

Fotocell ”Easy” som tillval!

               

ÄNNU MER SÄKERHET
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 Endast hos Novoferm:* 
Takskjutport Evolution med 
termisk separation.

NYHET!

* Vad gäller portlösningar med jämförbara sektionstjocklekar. Effektivitetsvärdena beror på portens storlek och form.

NYHET!

NYHET!

NYHET!

Stort urval och mycket extrautrustning
Dra fördel av det generösa utbudet av paneler, ytor och färger i 
Novoferms färgspektrum och utforma din premiumport Evolution 
helt efter dina önskemål. Anpassa porten personligt till ditt hus och 
din stil – och skapa på så sätt en harmonisk enhet mellan garage och 
hus. 

De flesta av våra ytor har en ytbeläggning. De högkvalitativa ytorna 
och färgerna är tåligare mot yttre påverkan och ger garaget ett 
elegant utseende, så att du får glädje av din garageport under  
lång tid.

Den nya Premium takskjutporten Evolution finns i många nya och 
moderna favoritfärger.

UPPTÄCK FÖRDELARNA
DEN NYA PREMIUM TAKSJUTPORTEN EVOLUTION!
Särskilt bra värmeisolering
De nya förbättrade stålsektionerna tillverkas enbart i en 
dubbelväggig, termiskt separerad sandwich-konstruktion i en 
tjocklek på 45 mm. Tack vare extra tätningar mellan sektionerna 
uppnås ett mycket bra värmeisoleringsvärde på U (p)= 0,46 W/m²K 
vad gäller portlösningar med jämförbara sektionstjocklekar.

Säker montering tack vare variabel golvprofil
Den nya golvprofilen jämnar ut mindre ojämnheter upp till 10 mm 
och underlättar därmed monteringen av porten. Avlånga hål 
säkerställer en hög flexibilitet. 

Upp till 15 % bättre isolering
Det nya, förbättrade thermo-karmsetet som tillval ger 15 %* bättre 
värmeisolering tack vare karmens termiska optimering på 3 sidor 
och dubbla tätningar (vid montering bakom öppningen). Detta 
effektivitetsvärde beror på portens storlek och form. Därmed hjälper 
det nya thermo-karmsetet aktivt till att optimera effektbalansen för 
hela byggnaden.
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Vanlig portlösning Premium takskjutport Evolution 

NYHET!

SmartHome-funktion tack vare premiumöppnare 
Den som bestämmer sig för en Novoferm takskjutport kan enkelt 
integrera portstyrningen som smart funktion i vanliga SmartHome-
system (Homematic IP, Delta Dore …).

För att få ut så mycket som möjligt av din takskjutport och öppnare 
från Novoferm så behöver du även rätt app från en av våra 
SmartHome-partner. För att kunna använda appen kopplas 
garageportöppnaren upp till SmartHome-centralen och modulen 
från Novoferm via en vanlig router.

Att öppna/stänga Novoferm takskjutportar med öppnare och fråga 
efter portens status görs enkelt via app. 

Hårdvara och funktioner varierar beroende på SmartHome-system, 
komponenter och utgåva.

Harmoniskt helhetsintryck – ute och inne
Portens insida är trafikvit (liknande RAL 9016). Det ger ett harmoniskt 
utseende och gör insidan till en visuell höjdpunkt. Förutom profilerna 
resp. sektionernas ändkåpor i RAL 9016 ser man inte heller portens 
utomhusfärg längre på insidan vid portens övergång.

Till höger i bilden ser du den enhetliga färggradienten på insidan av 
den nya sektionsporten Evolution i huvudsektionens exempel jämfört 
med vanliga portlösningar.

Godkänd säkerhet
Premium takskjutporten Evolution från Novoferm ger säkerhet på 
högsta nivå. Du får din premiumport Evolution i inbrottshämmat 
utförande med motståndsklass RC 2. Närmare information om 
nödvändiga förutsättningar hittar du på https://www.novoferm.com/
remark-rc2.
Klämskyddet (invändigt och utvändigt) och den manipuleringssäkra 
fjärrkontrollen med växelkod med 128-bitars AES-kryptering ger 
dessutom ännu mer säkerhet.

DIN EXTRAUTRUSTNING FÖR MER SÄKERHET 
OCH STILFULL BELYSNING
Säkerhetsfotocell ”EASY”
Så att din port blir ännu säkrare, även när du inte ser den – oavsett 
om du stänger porten med fjärrkontroll eller smartphone. Vår nya 
fotocell är ett utmärkt tillbehör för varje port. Den känner av hinder 
och personer och stoppar porten automatiskt på ett säkert och 
pålitligt sätt. 

LED-ljuslist
LED-belysningsenheten sätter en stämningsfull prägel på din port 
och hela huset. De långlivade LED-lamporna avger mycket ljus vid 
minimal strömförbrukning.
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STORT URVAL OCH MYCKET EXTRAUTRUSTNING 
 
Ge huset din alldeles egna personliga prägel – våra Premium takskjutportar Evolution kan fås i alla paneler, ytor och 
färger som du väljer ur Novoferms färgspektrum. Kombinera din personliga port med våra många olika möjligheter!

Våra Premium takskjutportar ISO 45 Evolution kan fås i Woodgrain som är en trämönstrad yta eller med den eleganta 
ytan Noblesse, en helt slät yta som vatten och smuts helt enkelt rinner av:

ELEGANT  
BRED PANEL

SMAL 
PANEL KASSETT

NOBLESSE

MICROLINE

WOODGRAIN

MODERN 
MELLANPANEL

Portens paneler

Portens ytor
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Många av
våra

ytor ärbehandlade

YTOR OCH FÄRGER FÖR  
PREMIUM TAKSJUTPORT EVOLUTION

Ytor i autentisk och rustik träimitation

GOLDEN OAK  
(slät)

DARK OAK  
(slät)

WINCHESTER  
(slät)

NIGHT OAK  
(slät)

Du kan anpassa din port ytterligare med 14 olika lackerade favoritfärger och välja bland nästan alla RAL-färger.

Moderna och sidenmatta satinytor

SATIN MÖRKGRÅ,  
likn. RAL 7016

SATINGRÅ, 
likn. DB 703

SATIN FÖNSTERGRÅ,  
likn. RAL 7040

SATIN BRUN,  
likn. RAL 8014

SATIN SVART, 
blandad färgnyans 

SATIN VIT,  
likn. RAL 9016

BASALTGRÅ ,
likn. RAL 7012

GRANGRÖN,
likn. RAL 6009

FÖNSTERGRÅ,
likn. RAL 7040

LJUSGRÅ,
likn. RAL 7035

STENGRÅ,
likn. RAL 7030

MÖRKGRÅ,
DB703

MOSSGRÖN,
likn. RAL 6005

ALUMINIUMVIT,
likn. RAL 9006

ALUMINIUMGRÅ,
likn. RAL 9007

KVARTSGRÅ,
likn. RAL 7039

SKIFFERGRÅ,
likn. RAL 7015

NÖTBRUN,
likn. RAL 8011

ANTRACITGRÅ,
likn. RAL 7016

SEPIABRUN,
likn. RAL 8014



32
50

54
5A

 / 
09

22
 / 

30
.0

 / 
N

W
 T

ek
ni

sk
a 

än
dr

in
ga

r 
fö

rb
eh

ål
ls

. B
ild

er
 i 

de
n 

hä
r 

br
os

ch
yr

en
 k

an
 a

vv
ik

a 
fr

ån
 o

ri
gi

na
le

t p
å 

gr
un

d 
av

 m
at

er
ia

le
ts

 n
at

ur
 o

ch
 ä

nd
ri

ng
ar

.

Novoferm GmbH
Schüttensteiner Straße 26

D-46419 Isselburg
Tel.: +49 (0) 28 50 9 10-0

Fax: +49 (0) 28 50 9 10-646
E-Mail: sales novoferm.com

www.novoferm.com

 www.novoferm.de

 www.youtube.com/NovofermVideos

 www.linkedin.com/company/novoferm

 www.instagram.com/novoferm_de

 www.facebook.com/novofermDE

Online für Sie unterwegs: 




