
Dør- og portsystemer



Et partnerskap i verdensklasse

Verdensomspennende nettverk, 
lokale partnere

SAFETY

Security
ConvenienCe

Novoferm er medlem av Sanwa 
gruppen, som er en av verdens ledende 
produsenter av dør- og portsystemer. 

Sanwa gruppen leverer pålitelige og 
innovative produkter av høyeste kvalitet 
og får understøttelse av et globalt 
nettverk av 107 foretak og tusenvis av 
marketingpartnere.

Sanwa gruppen ble etablert for over 
50 år siden, og med våre aktiviteter i 
mer enn 60 land, en årsomsetning på 

totalt mer enn 2,5 mrd € og våre ca. 9000 medarbeidere har vi utviklet oss til å bli verdens nummer 1 innen dør- og 
portsystemer av stål. Vår produktpalett omfatter alt fra garasjeporter, industriporter, dør- og portåpnere, rullesjalusier, 
forretningsinnganger og til fløydører av stål og karmer for brannvern, sikkerhet og persontrafikk.

Sanwa har etablert seg med leveranser til arkitekter, byggefirmaer og byggherrer over hele verden. Produktene 
garanterer sikkerhet og komfort – både på arbeidsplasser, i hus, sykehus, skoler, kontorer, lufthavner og forretninger.
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Leddporter  
•	Høykvalitets materialer, førsteklasses 

bearbeiding og en hel mengde 
utrustningsmuligheter gir hver garasje et 
tidsmessig-individuelt preg

•	Alle leddportsystemer oppfyller de høye 
sikkerhetskravene som den europeiske 
produktnormen for porter DIN EN 13241-1 
stiller

•	Med isolert dobbeltvegg, fra leddporten 
iso 20 i det rimelige segmentet og til 
eksklusivporten iso 45

•	Leveres i forskjellige farger, overflater og 
portpregning

•	Ytterligere varianter:
	− Diverse muligheter når det gjelder vinduer
	− Med gangdør eller sidedør
	− Med diverse tilbehør, som eksempelvis  
lysporter og sensorer

1Boligbygging

NovoPort® – portåpnersystem for leddporter

Novoferm 
PateNt

•	Høy komfort takket være fleksibel 
sidemontering

•	Lavt energiforbruk med et standby forbruk 
på kun 0,5 W

• Intet plassbehov på overligger og tak

• Monteres variabelt – ingen stikkontakt i 
taket nødvendig

GA R A N TI

5 ÅRS
Novoferm
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Svingporter

Ytterligere portåpnere for ledd- og svingporter

•	Portåpner som komplettløsning sammen med 
en Novoferm svingport for enkeltgarasjer

•	Med lys, energisparende LED-belysning

•	3-punkt-avsperring etter tresorprinsippet

Novomatic 553 S (700 N)

Novoferm svingportsystem

•	En mengde forskjellige modeller med et 
fremragende forhold mellom pris og ytelse

•	Alle svingportene oppfyller de høye 
sikkerhetskravene som den europeiske 
portproduktnormen DIN EN 13241-1 stiller

•	Leveres i forskjellige farger og 
portpregninger

•	Ytterligere varianter:
	− Med gangdør eller sidedør
	− Som port for dobbeltgarasje eller 
ferdiggarasje
	− Med diverse tilbehør, som eksempelvis 
lysporter og sensorer

GA R A N TI

5 ÅRS
Novoferm

Novomatic 413 (500 N)

Komfortabel betjening, takket være 
manipulasjonssikker 2-kanals håndsender 
med skiftekode (KeeLoq)

Den komfortable hurtiggangs portåpneren 
for enkle og dobbelte garasjeporter inntil 
5.500 mm bredde. Med ventilasjonsstilling 
Maks. åpningshastighet: 22 cm/s
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Porter med 
gangdør

Sideleddporter

•	Dette er alternativet dersom garasjen er 
for smal til å romme en sidedør

•	Tilgjengelig for alle iso 45 eksklusivporter 
inntil 5.000 mm bredde

•	Gangdører plasseres enten i midten eller 
asymmetrisk, avhengig av portbredden

•	Leveres med forskjellige portpregninger,  
overflater, farger og glassvinduer

•	Dette er alternativet ved vanskelige 
montasjesituasjoner, som eksempelvis 
skråtak

•	Fordi porten monteres på siden, kan hele 
garasjetaket benyttes uinnskrenket

•	Det 45 mm tykke leddet sørger for riktig 
varmeisolering av garasjen

•	Sideleddporten åpnes og lukkes lekende lett, 
takket være de kulelagrede rullene

•	Leveres og så i en rekke RAL-farger og med 
gangdør

1Boligbygging
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NovoRol
•	Nok et alternativ til sving- eller leddport

•	Isolerte aluminiumsprofiler

•	Leveres i forskjellige farger, tredekorer og 
overflatestrukturer

•	Montering innenfra, utvendig eller i 
åpningen

•	Med diverse tilbehør, som eksempelvis 
lysport og sensor

Carport
•	Beskyttelse av bilen din mot væreinnflytelse 

og smuss, men særlig mot UV-stråler og for 
sterk oppvarming (polykarbonat)

•	En utvidelse av plassen til lek og aksjon

•	De forskjellige modellene passer like godt i 
en tradisjonell som en moderne arkitektur

•	Enkel parkering

•	Det naturlige lyset opprettholdes, men de 
skadelige UV-strålene stenges 100 % ute

Porter for underjordiske garasjer
•	Den optimale løsningen for underjordiske 

garasjer

•	Portbladet svinger ikke ut, og portåpneren 
er allerede integrert i sidekarmene

•	Elektrisk forberedelse fra fabrikken, for en 
lett og rask montering

•	En mengde varianter og designer, inkludert 
lufting og aluminiumfylling over hele flaten

•	Porter til underjordiske garasjer krever en 
maks. åpningstid på 15 sek.

•	Inntil 80 % luftgjennomtrengelig  

?
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Industrileddporter

•	Porter inntil 8000 mm bredde og inntil   
8000 mm høyde

•	Støybeskyttelse inntil 24 dB

•	Termoporter i Stucco overflate og - helt nytt - i 
Microline

•	NovoLux av helt nyutviklede 
aluminiumsprofiler, vanntetthet: Klasse 3

•	NovoLux XL med inntil 4000 mm bredere 
glassruter uten sprosser

•	NYTT: Hurtiggående leddport

2Industri- og logistikkløsninger
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Hurtigporter og hurtigrulleporter

Rulleporter og rullegitre
•	Tilgjengelig i aluminium og stål

•	Som enkeltblad eller isolert versjon

•	Ytterligere varianter 
- Med sidedel inkl. gangdør 
- Med vinduslamell 
-  Med båndsjikt 9002 / 9006 eller RAL etter 

valg

•	Med diverse tilbehør, som eksempelvis 
lysport, radiostyring eller automatisk 
lukking 

•	Lett å montere

•	Leveres i mange farger 

•	Med lysbånd eller vinduer

•	Forskjellige typer for spesifikke 
applikasjoner

•	NovoSpeed Flex med portblad som går 
selvstendig i inngrep

•	Åpningshastighet 1,0 til ≥ 2,0 m/s

Industri- og logistikkløsninger
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•	I kombinasjon med vår i-Vision – styring 
oppnår man en energiinnsparing på inntil 
70 %

•	100 % gjenvinningsmaterialer takket være 
RoHS-konforme komponenter

•	Leveres i forskjellige varianter:
	− Hydrauliske lasteramper med fremtrekk
	− Hydrauliske lasteramper med 
leppenivellør
	− Hydrauliske lasteramper med stålstativ
	− Mekaniske lasteramper

Lasteramper

2Industri- og logistikkløsninger
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Porttetninger

Lastesluser
•	Variabelt konsept til bruk av 

fremtrekksbroer og broer med 
leppenivellør

•	Egnet til ettermontering av en lastesluse 

•	Ukomplisert montering, mulig selv ved 
løpende drift

Buffersystemer
•	Forhindrer skader på lasteplattformen, i 

lasteområdet og på lastebilen

•	Tilgjengelig som gummipuffer, 
fjærstålbuffer eller stålbuffer

•	Tilgjengelig som stasjonær eller 
høydejusterbar variant

•	Den perfekte tetningen mot trekk, regn og 
vind mellom lastebil og bygning

•	Forhindrer energitap og potensielle skader 
på godset som lastes

•	Rammekonstruksjon av aluminiumsprofiler

•	Ingen synlige skruer i fronten

•	Leveres i forskjellige varianter:
	− Fleksibel porttetning av aluminium
	− Buffertetning
	− Tetning av skumkjerne
	− Nisjetetning
	− Oppblåsbar tetning

Industri- og logistikkløsninger
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Branvern-
skyveporter

•	Brannhemmende T30 eller brannbestandig T90

•	Etter valg også tilgjengelig i røyktett utførelse

•	Panelkonstruksjonen garanterer enkel 
montering og en glatt og ordentlig overflate

•	Etter ønske er portene også utstyrt med 
elektrisk åpningshjelp

•	Mange spesialutrustninger, eksempelvis 
trinnløse gangdører, glassruter, Inn- og 
utløpsklaffer kan leveres

•	Frittløpsfunksjon som valgfritt tilleggsutstyr 
gjør det lett å åpne porten med hånden – rent 
mekanisk – uten kabling

Brannbeskyttende løfte- og skyveklaffer
•	Høyeste sikkerhet for spesielle krav

•	T90 brannbestandig

•	Også kombinert med elektriske portåpnere 
som åpnehjelp

•	Godkjent til bruk i forbindelse med 
sporbundne transportanlegg

NYtt!
med bremsefunksjon!

3Brann-, sikkerhets- og tilgangsløsninger
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Rørrammedører
•	Etter valg i aluminium- eller stålutførelse 

sørger Novoferm rørrammedører med store 
glassflater for transparente strukturer

•	Ideelle elementer for sikker og samtidig 
estetisk eksklusive anvendelser i sektoren 
røyk- og brannbeskyttelsesforsegling

•	Leveres som T30, T60 og T90 (avhengig av de 
respektive landenes godkjennelse)

•	Tallrike varianter som f.eks. sidedel, overlys, 
panelfylling eller med fast monterte glassruter

•	NYTT: Rørrammedør med dekor

BRANNHEMMENDE

RØYKTETT

Dører til brann- og røykbeskyttelse
•	Kompromissløs kvalitet i tykkfals

•	Allsidige bruksområder

•	Leveres som T30, T60, T90 og T120 
(avhengig av de respektive landenes 
godkjennelse)

•	Som dørelement med en eller to fløyer

•	Leveres også med glassruter, 
overavskjerminger og mange elektriske 
installasjonsdeler

BRANNHEMMENDE

RØYKTETT

Sikkerhetsdører
•	Innbruddshemming fra WK2 (RC2) til WK4 

(RC4)

•	Som dørelementer med en eller to fløyer

•	Avhengig av kravene også tilgjengelig med 
flerforriglinger

•	Til ethvert bruksområde – privat- eller 
forretningssektor – alltid den riktige 
løsningen

•	Kan delvis også leveres med glassvinduer 
og overlys

TESTET SIKKERHET

TESTET SIKKERHET

TESTET SIKKERHET

Brann-, sikkerhets- og tilgangsløsninger
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Arrest- og celledører
•	Dører for spesielle krav i fengsler, politi-, 

retts- og grenseforvaring, stadioner etc.

•	Spesiallåskonstruksjoner kan utføres etter 
kundens spesielle krav

•	Massiv dørkonstruksjon med 2,0 mm 
dørmetallplater og innlegg av mineralull

•	Kan også leveres med matluke, ekstra 
skyveslåer eller sikkerhetskjettinger

•	Ytterligere spesialutrustning ifølge 
kundens ønsker eller etter kravene fra 
oppdragsgiver mulig på forespørsel

Transformator- og støybeskyttelsesdører
•	Ståldører med innebygde luftesjalusier 

for transformatorrom – også for 
energiforsyningsanlegg

•	Støybeskyttelsesdører med 
støyisoleringsverdier inntil 52 dB

•	Ytterligere spesialkonstruksjoner mulig på 
forespørsel

STØYISOLERENDE

STØYISOLERENDE

TESTET SIKKERHET

Flerbruksdører til innendørs og utendørs bruk
•	Robust, solid og varmeisolert utførelse i 

tykkfals

•	Form og størrelse kan tilpasses variabelt til 
individuelle krav

•	Til allsidig anvendelse med en hel rekke 
utstyrsmuligheter

•	Kan også leveres med røyk- og 
støybeskyttelsestest

•	Testede ytelsesegenskaper for utendørs 
bruk ifølge DIN EN 14351-1

ENERGIBESKYTTELSE

RØYKTETT

STØYISOLERENDE

3Brann-, sikkerhets- og tilgangsløsninger
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Ytterligere karmutførelser

•	Varmforsinket stålblikk, 1,5 mm eller 2,0 
mm tykt, med motstandsdyktig EC-primer 
i lys grått

•	Tilpasnings- og målnøyaktig kvalitet for alle 
veggtyper

•	Etter valg også tilgjengelig i flerdelt 
utførelse

•	Karmer for overfalsede og butt slående 
dørblad 

•	Spesialkarmer også med overlys, sidedeler 
og som skyvedørkarmer Schiebetürzargen

Murverkskarmer 3-delte karmer2-delte karmer for ettermontering

Innvendige dører

Stålkarmer

•	40 mm tykk tykkfals-dørblad av 
varmforsinket stålblikk

•	Dørbladet er tilgjengelig i mange farger og 
med mange forskjellige typer tredekor

•	En mengde glassrutevarianter og former i 
programmet

•	Utførelser med en eller to fløyer

•	Elementene kan også leveres med todelte 
karmer og omslutningskarmer 

•	Dørbladet også tilgjengelig med høykvalitets 
rørsponinnlegg

Brann-, sikkerhets- og tilgangsløsninger
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Din	lokale	Novoferm-salgspartner

Ytterligere referanser finner du i vår referansebok.

www.novoferm.com


