
Junij 2018, številka 15

QNOR za RAL montažo

ROTO - TiltFirst, PowerHinge

MENKE profili

Cilindrični vložki

FSB kljuke

NAVKOM - čitalniki

HOPPE - linija črnih kljuk

AUMÜLLER - pogoni

Stekelno okovje GLASMARTE

MINUSCO COLCOM

GRAD EXPORT linija Smart Line

QNOR za RAL montažo

ROTO - TiltFirst, PowerHinge

MENKE profili

Cilindrični vložki

FSB kljuke

NAVKOM - čitalniki

HOPPE - linija črnih kljuk

AUMÜLLER - pogoni

Stekelno okovje GLASMARTE

MINUSCO COLCOM

GRAD EXPORT linija Smart Line



Informator o novostih iz prodaje M SORE2

SLEDIMO PRIHODNOST  /  FOLLOWING THE FUTURE  /  WIR FOLGEN DER ZUKUNFT

TEHNIČNO SVETOVANJE
PROGRAM OKOVJE ROTO : Evgen Sovan, Jože Cigale, Emil Govekar, Mateja Primožič
PROGRAM OKOVJE GU: Aleš Končan, Jože Cigale, Aleš Bogataj, Mateja Primožič
PROGRAM KLJUKE HOPPE: Mateja Podpeskar, Robert Lepir, Mateja Primožič
PROGRAM OKOVJE GEZE: Luka Erznožnik, Dejan Bogataj, Matjaž Rakušček
PROGRAMI RWA IN AVTOMATIKA GEZE: Matjaž Rakušček, Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek
PROGRAMI RWS , KONTROL EVAKUACIJE: Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek, Matjaž Rakušček
PROGRAM OKOVJA ZA STEKLO: Urban Jenko, Luka Erznožnik, Gregor
PROGRAM LESENI, PVC IN ALU PANELI: Jože Cigale, Emil Govekar
PROGRAM GRAD EXPORTOVI PANELI: Bogdan Žakelj, Saša Grošelj
PROGRAM VIJAČNI MATERIALI: Aleš Bogataj, Bogdan Žakelj
PROGRAM ANTIPANIC SISTEMI: Emil Govekar, Matjaž Rakušček, Luka Erznožnik
PROGRAM ALU POLIC: Emil Govekar, Bogdan Žakelj
PROGRAM PVC POLIC: Mateja Podpeskar, Emil Govekar, Bogdan Žakelj
PROGRAM RAL MONTAŽA: Emil Govekar, Jože Cigale, Rok Mlinar
PROGRAM MONTAŽNI MATERIALI: Aleš Bogataj
PROGRAM ORODIJ IN STROJEV: Jože Cigale

Šinkovec

, Rok Mlinar

Kontakti M SORA NORICA  / CENTRALA: 04 50 50 950  /  Fax: 04 51 91 382  /  E mail: norica@norica.si

Direktorica:

Komercialisti veleprodaja:
Vodja Veleprodaje:

Komercialisti objektna prodaja:
Vodja objektne prodaje

Monika Žust  /  04 50 50 322;  041-649-792  /  monika.zust@ .si

Aleš Bogataj  /  04-50-50-965;  031-616-097  /  ales.bogataj@norica.si
Aleš Končan 04 50 50 960 ales.koncan@
Bogdan Žakelj 04 50 50 96 041 482 549 bogdan.zakelj@
Emil Govekar 04 50 50 954    051 421 904 emil.govekar@
Evgen Sovan 04 50 50 968    031 657 243 evgen.sovan@
Franci Zabukovec 04 50 50 951    041 778 175 franci.zabukovec@
Gregor Šinkovec                  04 50 50 974    031 814 416             gregor.sinkovec@
Jože Cigale 04 50 50 955    031 328 564 cigale.joze@
Mateja Podpeskar 04 50 50 910    051 376 787 mateja.podpeskar@
Mateja Primožič 04 50 50 963    041 407 525 mateja.primozic@
Miha Dolenc 04 50 50 959 miha.dolenc@
Robert Lepir 04 50 50 903    041 734 159 robert.lepir@norica.si

Sa

: Matjaž Rakušček  / 04-50-50-901; 041-465-443  / matjaz.rakuscek@
Andrej Celec 04 50 50 906    051 604 391 andrej.celec@
Dejan Bogataj 04 50 50 914    0 1 dejan.bogataj@
Gregor Kogovšek 04 50 50 902    031 493 991 gregor.kogovsek@
Luka Erznožnik 04 50 50 911    041 465 647 luka.erznoznik@
Urban Jenko 04 50 50 913    031 788 247 urban.jenko@

norica
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norica.si
norica.si

Rok Mlinar                           04 50 50 919     041 439 900             rok.mlinar@norica.si
Sabina Žibert                       04 50 50 962                                        sabina.zibert@norica.si

norica.si

norica.si
norica.si

4 308 987 norica.si
norica.si

norica.si
norica.si

ša Grošelj                         04 50 50 918                                        sasa.groselj@

Spoštovani,

v naših evidencah naslovov poslovnih partnerjev, kamor smo vas uvrstili, bodisi zaradi vašega
dosedanjega naročanja blaga ali storitev, bodisi zaradi sodelovanja na naših seminarjih, se lahko nahaja tudi
vaše ime in priimek. Uporabljamo jih za pošiljanje revije M Sornik, v kateri vas obveščamo o novostih v našem
prodajnem programu in nekaterih drugih poslovnih informacijah.

Naša želja je, da vam tudi v prihodnje pošiljamo M Sornike v taki obliki, kot ste ga prejeli danes.

Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate njihov popravek ali popoln izbris in sicer tako, da
nas o tem obvestite pisno ali pokličete na tel. št. (04) 50 50 950.

V upanju, da ostajate z nami še naprej, vas lepo pozdravljam!

Monika Žust, direktorica Norice
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Qnor
sistemi energetsko varčne vgradnje oken

Nivo 1
Nivo 2
Nivo 3

ločitev med prostorom in zunanjostjo moramo  narediti čimbolj paroneprepustno
mora biti toplotno in zvočno izolativen
(zaščita pred vremenom) mora biti izveden vodotesno in /ali z odprtino za odvajanje

vode
Obvezno je treba upoštevati navodila proizvajalca posamezne komponente
Oprijemne površine morajo biti primerne za sistem, ki ga bomo uporabili
Tesnilni sistem ne sme ovirati dilatacijskega gibanja sistema

SILIKON NEUTRAL

PENA

Podložni
trak

Podložni
trak

FENBAND VARIO

Podložni
trak

PENA

MS POLIMER

Okenski
podboj

Okenski
podboj

Gradbeno telo
zunaj

MS POLIMER

MS POLIMER
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HIBRIDNA TESNILNA MASA MS POLIMER QNOR

Prednosti:
oprijem na skoraj vse površine ki so lahko vlažne
možnost prebarvanja
dolgoletna odpornost na vremenske vplive
ne pušča madežev
brez vonja
ni zdravju škodljiva

Odlična tesnilna masa in lepilo za vse materiale

MS 15 QNOR

Uporaba

Lastnosti

na zunanjih ograjnih vratih (vrtci, šole, stanovanjski
objekti, dvoriščna vrata ipd)

hitra in enostavna montaža
nastavljiva hitrost zapiranja vrat
kot odpiranja vrat do 110°
teža vrat do 100 kg
višina vrat do 2500 mm, širina vrat od 750-1500 mm
moč zapiranja od 10-60 N

Pridržalno funkcijo zapirala , lahko
dosežemo z zaprtjem ventila za nastavitev hitrosti
zapiranja vrat.

Dictator ˝Direkt˝

Samozapirala za ograjna vrata Dictator ˝DIREKT˝

možnost barvanja

puščanje madežev

navzemanje načistoč

mehanske lastnosti

oprijemljivost UV stabilnost
5 odlično

1 slabo

hitrost utrjevanja

polzenje

uporaba pri nižjih
temperaturah

tvorjenje mehurčkov

okolju prijazen

MS

akryl

silikon
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kombinirano okensko okovje  z zaporedjem
najprej kip potem dreh

kombinacija s pololivo TiltFirst dovoljuje vsem
uporabnikom odpiranje okna na kip

za odpiranje po vertikalni osi pa je potrebno
pololivo odklenit, da se lahko obrne v
vertikalno pozicijo

(1)

(2)

okna iz lesa
do višine 3m
teže do 300kg

Roto „TiltFirst“

Roto NT PowerHinge
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Menke, zaključni profili za vgradnjo oken in vrat

KOTNI PROFILI

bela barva ali renoliti

različne dimenzije

z lepilom ali brez

ravni ali v roli

ZAKLJUČNI PROFILI

za energetsko učinkovito in varčno
vgradnjo

klem letvice različnih dimenzj in barv

ravne letvice s tesnilom za kitanje,
različnih dimenzij in barv

SKLOPNI, OJAČITVENI
PROFILI ZA OKNA

jeklo z luknjami za vijake

zgornji in spodnji pritrditveni kotnik

pokrivne kape za profil
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Cilindrični vložki za prvo vgradnjo

na zalogi v vseh dimenzijah med 60mm in
100mm skupne dolžine

primerni tudi za kopiranje ključev ali vložkov

izvedba z GUMBOM še posebej ugodna

kopiranje ključev različnih vrst

izdelava sistema več cilindrov na isti ključ (BKS)

označevanje ključev z številkami

ROTO, BKS in MEDOS

možnost izdelave več opcij glede na število aktivnih
in pasivnih zapornih klinov, kot so K1, K5, K5ECO, K55, K56,
K66, K6, K6RX, T100, T100RX, T200

izdelave modularnih cilindrov večjih dimenzij,za odklepanje
debelejših vrat (nad 70mm na eni ali obeh straneh cilindra).
Do dolžine 140mm v vsako smer od pritrdilnega vijaka

N+G funkcija omogoča neodvisno vrtenje prstana preko
jeder z obeh strani. To pomeni, da lahko profilni cilinder
odklenemo z drugim ključem s katere koli strani, čeprav je
ključ ostal v profilnem cilindru z nasprotne strani

izdelava večih različnih cilindrov na isti ključ, z neomejenim
številom ključev

možnost označevanja ključev za večje sisteme

lastniška kartica Titan. Izdelek visoke varnosti, ki zagotavlja
optimalno kopiranje vašega ključa

izdelava zaklepnega sistema na glavni ključ

izdelava zaklepnega sistema na generalni ključ

Profilni cilindri TITAN
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FSB - design, udobje in varnost z roko v roki

Okovje za okna in vrata z dolgoletno tradicijo s poudarkom na estetiki in v

sodelovanju s priznanimi arhitekti

omogoča izbiro širokega programa okovja za vse vrste bivalnega okolja

s poudarkom na estetiki, bivanju v prostoru brez ovir in varnosti

ponuja celovite rešitve okovja za objekte

okovje za specialne zahteve in funkcijska vrata

inovativne rešitve

FSB

FSB

FSB

FSB

FSB

FSB

design

udobje

varnost
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Trenutni trend površinske obdelave okovja za okna in vrata je črna.

HOPPE nudi celovit program okenskih in vratnik kljuk v novi črni mat barvi .

Najširši sortiment pokriva v tej obdelavi serija :

kljuke za notranja vrata s hitromontažnim trnom

pololive za okna z variabilnim trnom, Secustik

pololive s ključem Secu 100

pololive z gumbom

PSK pololive

garniture za balkonska vrata

HS garniture

varnostne rozete za vhodna vrata

kljuke za profilna vrata z ozko rozeto

F9714

Toulon

Celovit sortiment serije TOULON
v črni mat obdelavi F9714
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verižni pogoni za ODT ali dnevno ventilacijo

batni pogoni za ODT ali dnevno ventilacijo

linearni pogoni in pogoni s funkcijo zaklepanja

krmiljenje sistemov za odvod dima in toplote v kompaktni ali modularni različici

senzorji za dež in veter

Sistemske rešitve za odvod dima in toplote
proizvajalca AUMÜLLER

Verižni pogon serije KS4

Linearni pogon serije FTA

Krmilno napajalne centrale
serije EMB7300 in EMB8000

V vseh situacijah vam svetujemo z rešitvami, ki so najboljši kompromis med tehničnimi
zahtevami in ceno.
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kljuke

pololive

vratne zapore

vrtljivo/nagibno okovje

vratne spone

okovje za fasadna okna

ventus okovje

Kvalitetni proizvodi za aluminijasta okna in vrata
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Sendvič plošče z ALU folijo

Plošče z ALU folijo so primerne za zunanjo uporabo ter za uporabo v vlažnih prostorih.

Odlikujejo jih naslednje lastnosti:

toplotna izolativnost

lahkotnost materiala

enostavna obdelava z navadnimi stroji za rezanje

obstojnost materiala

Uporabljajo se za  notranje in zunanje pregrade, spuščene stropove, oglasne table.

Na zalogi imamo dimenzijo 2200x1220x24 mm v beli, sivi, ter rjavi barvi.

ALU / PE sloj z
obojestransko ALU folijo

EPS izolacija
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GLASMARTE drsni sistemi za zastekljevanje teras,
balkonov in zimskih vrtov
Arhitekturno dovršeni,  certificirani sistemi
Celostna rešitev na enem mestu, brez dodatnega improviziranja, pripravljeno na mero, z vsemi
izvrtinami in izrezi.

.

Rešeno vertikalno tesnjenje.

Inovativno teleskopsko vodenje in zaklepanje - KOMFORT paket.

Možnost izbire standardne ali nizke spodnje vodilne tračnice.



Biloba JC

Lastnosti

je nadgradnja tečajev 8010 (stena-steklo) in 8015 (steklo-steklo). Glavne prednosti tečaja
BILOBA JC so:

posebni pokrovi za tečaj in pritrdilno ploščico (montažni vijaki nevidni)
nastavljiva končna pozicija stekla v zaprtem položaju
visoka odpornost proti koroziji
estetski videz

samozapiralna funkcija
nastavljiva hitrost zapiranja
pridržanje vrat na 0°, 90°, -90°
steklo 8 – 13,52 mm
teža vrat do 100 kg
širina vrat do 1000 mm

Norice, T. 04 50 50 950 15

Uporaba

Lastnosti:

Na steklenih vratih z ALU podbojem, ki ima 30-50 mm
brazde. Ker omogoča odpiranje na 180° je idealen za
uporabo v vseh situacijah, kjer vrata ne smejo
ostati odprta zaradi omejitve prostora in prostega
prehoda (pisarne in drugi poslovni prostori, notranja
stopnišča in prehodi, privatne hiše ipd.)

samozapiralna funkcija od 90° ali 180°
nastavljiva hitrost zapiranja
nastavljiv končni zapah
steklo 8 – 21,52 mm
teža vrat do 120 kg
širina vrat 800 – 1200 mm

Za večino aplikacij (širina vrat 800 – 900 mm)
lahko uporabimo en tečaj s hidravličnim mehanizmom
in drugega brez hidravličnega mehanizma.

Hidravlični tečaj BILOBA EVO FRAME

Hidravlični tečaj BILOBA  JC



SMART LINE 1
CENA: 385,00 €
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IZJEMNO

UGODNO

SMART LINE 3
CENA: 385,00 €

SMART LINE 5
CENA: 385,00 €

SMART LINE 6
CENA: 355,00 €

SMART LINE 7
CENA: 385,00 €

SMART LINE 8
CENA: 400,00 €

SMART LINE 9
CENA: 385,00 €

SMART LINE 10
CENA: 355,00 €

SMART LINE
nova linija izjemno ugodnih panelov

Cene so BRUTO brez DDV!


