
Appartementen

Toe- en uitgangstechnieken voor appartementen

Dé Garagedeur!
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Trafeco 500 - hout

Welkom thuis - welkom bij Novoferm

Novoferm biedt diverse producten voor appartementencomplexen.

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, in deze brochure vindt u de

mogelijkheden.

Waarom Novoferm?

Het gebruik van hoogwaardige materialen, een uitstekende afwerking en

veel keuzemogelijkheden geven het appartementencomplex een tijdloze

uitstraling die past bij de wensen van de architect.

Bij alle kwaliteitseisen letten wij erop dat onze producten een goede

prijs-/kwaliteitsverhouding hebben. Onze deuren en aandrijvingen

worden alleen door gecertificeerde instituten gekeurd.
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Déclaration de conformité CE
Attestation P05 077

Selon la norme EN 13241-1 Portes, norme produits , annexe ZA

Novoferm France
ZI Les Redoux

44270 Machecoul

Déclare par la présente, que :

les portes automatiques de parking modèle TRAFINOV,

sont conformes aux dispositions en vigueur de la norme européennes relative aux produits du
bâtiment (directive 89 / 106 / EWG)

elles sont conformes aux dispositions en vigueur suivantes :

- Directives européennes relative aux produits du bâtiment (directive 89/106/EWG)
- Directives européennes relative aux machines (directive 98/37/EG)
- Directives européennes relative aux basses tensions (directive 73/23/EWG)
- Directive CEM (directive 89/336/CEE). 

La norme harmonisée suivante a été appliquée :
- EN 13241-1  

Un essai initial de type a été réalisé par l’organisme : 

CETIM 
7 rue de la Presse

F – 42952 ST ETIENNE

Machecoul, le 30 septembre 2005

Laurent ROBIN 
Directeur Marketing et Développement 

Nous déclarons avoir respecté les instructions de pose du fabricant. 

 Entreprise de montage : ……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Fait à : ……………………………………  Signature……………………..
Le : ………………………………………. 

 FT 723 30 A
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Kwaliteit
Alle deuren voldoen aan de hoge
veiligheidsnormeringen van de Europese deuren
productnorm DIN EN 13241-1.
Alle deuren en aandrijvingen worden alleen door
gecertificeerde instituten gekeurd.
De platdak- en vluchtuitgang is FSC gecertificeerd,
eventueel voorzien van keurmerk Liftinstituut.

Uitgebreide productinformatie
Voor uitgebreide productinformatie verwijzen wij u naar
onze separate brochures:
• sectionaaldeuren consumenten uitgave
• sectionaaldeuren technische uitgave
• kanteldeuren
• vlieringtrappen en dakluiken

CAD tekeningen
CAD-tekeningen kunt u downloaden via onze
website: www.novoferm.nl
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Trafeco 500 - tralies

Trafeco 500, toegangsdeur voor parkeerruimten

Het doordachte ontwerp zorgt voor een oplossing met lage onderhoudskosten. De

aan slijtage onderhevige onderdelen zijn hierbij tot een minimum beperkt. Novoferm

levert, monteert, biedt onderhouds-contracten en heeft een 24-uurs service voor

deze deur. De goede prijs- en kwaliteitsverhouding maakt de Tafeco 500 een gunstig

alternatief voor een speedgate.

De voordelen
• maximaal 500 cycli per dag (cycli = 1x openen en sluiten), tot wel 180 parkeerplaatsen
• deurblad kan met diverse producten worden bekleed, zoals stalen spijlen, strekmetaal, roosters, kunststof en

hout (FSC)
• montage zowel tussen als achter de dagkant mogelijk (wordt gemonteerd op eigen zijstijlen)
• onderhoudsarm (geen slijtage gevoelige torsieveren maar contragewichten in de zijstijlen)
• veiligheid; 4 stuks fotocellen in de zijstijlen, onderloopbeveiliging en valbeveiliging
• aandrijving 24 volt, gemonteerd op de looprail. Hierdoor vrijwel geen trillingsoverdracht
• aansluitbaar op CO/LPG-installatie of eventuele brandmeld installatie
• minimale benodigde bovenruimte 120 mm.
• vrijwel geruisloos door motor op de looprail, dus geen contactgeluid via plafondmontage
• maximale ventilatiecoëfficiënt mogelijk tot 80 procent
• deurblad blijft binnen de gevel
• bijpassende zijdeur leverbaar.
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Trafeco 500
schakelkast

Standaard uitrusting
De Trafeco 500 heeft een aantal productspecifieke eigenschappen die standaard
worden toegepast:

� aandrijving � contragewichten

� keerrol 	 fotocellen

� kleefmagneet 
 schakelkast

� valbeveiliging � zwaailicht

� onderloopbeveiliging

Er zijn diverse basis paneelvarianten en profileringen mogelijk (zie pag. 6 en 7).
De deur is leverbaar in vrijwel alle RAL-kleuren.
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Tralies - variant 1 Tralies - variant 2 Tralies - variant 3

Stalen rooster - variant 1 Stalen rooster - variant 2 Stalen rooster - variant 3

Geperforeerd - variant 1 Geperforeerd - variant 1 Geperforeerd - variant 1

Strekmetaal - variant 1 Strekmetaal - variant 2 Strekmetaal - variant 3

Hout

Strekmetaal
33 % ventilatierendement

Uitvergroting paneelvarianten

Horizontaal geprofileerd - ISO Vertikaal geprofileerd - ISO

Stalen rooster
80 % ventilatierendement

Geperforeerd
33 % ventilatierendement

Tralies
62 % ventilatierendement

Paneelvarianten
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Profileringen

Verticaal smal Cassette Diagonaal smal Horizontaal smal

Trafeco 500 - hout cassette

�

�

�

Uitbreidingsmogelijkheden
Er zijn diverse mogelijkheden om de Trafeco 500 uit te breiden.

De mogelijkheden zijn als volgt:
• programmeerbare signaalontvanger (tot 1000 handzenders)
• vaste loopdeur met anti-paniekbeslag of deurdranger ten behoeve van

voetgangers en fietsers
• montageset voor plaatsing van de bedieningskast op grotere afstand van de

deur bij niet gesloten deurbladstructuur
• vast boven- of zijpaneel
• diverse bedienings- en openingsmogelijkheden zoals sleutelschakelaars,

handzenders� en inductielus
• verkeersregelingssysteem rood/groen verkeerslicht�
• radarsysteem voor automatisch openen
• veiligheidsschermen�
• veiligheidsset ten behoeve van loopdeur.
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Trafeco 500 - geperforeerd

Trafeco 500 - persrooster

Trafeco 500 - geperforeerd 600 mm

Trafeco 500 - rooster 600 mm

Trafeco 500 - houten raster

Trafeco 500
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Trafeco 500 - hout

Trafeco 500 - geperforeerd

Trafeco 500 - Prisma

Trafeco 500 - tralies

Trafeco 500 - lamellen rooster

Referentieprojecten
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paneelbreedte = B - 70

buitenwerkse kozijnbreedte = B + 280

breedte tussen de muren B + 300

max. oppervlak = 8,5 m2

max. breedte = 5000 mm
max. hoogte = 2500 mm
max. oppervlak = 11 m2
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Horizontale doorsnede
deurpaneel tot 120 kg, uitvoering met één contragewicht (alleen met stalen deurblad)

Horizontale doorsnede
deurpaneel meer dan 120 kg, uitvoering met twéé contragewichten (met stalen en houten deurblad)

Detail, variant D
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Inbouwmaten



Novoferm brandwerende roldoeken bieden de oplossing bij (brand) compartimentering in

appartementengebouwen. Het product kenmerkt zich door zeer geringe inbouwruimte en

minimale bouwkundige voorzieningen. Afhankelijk van de afmeting bedraagt de

brandwerendheid 30, 60, 90 of 120 minuten. De deur is getest volgens de nieuwe Europese

NEN-EN 1634-1 NEN6069. Het brandwerende roldoek is een ‘wachtende’ deur en niet

geschikt voor veelvuldig gebruik

Doek�
Het doek is van onbrandbaar materiaal met daarin verwerkt ballijnen,
zodat het doek ook bij overdruk in de geleidingen blijft zitten.

Elektrische aandrijving�
De brandwerende roldoeken worden uitgevoerd met een 230 volt
buismotor. Optioneel wordt een noodaccu geleverd om ook bij
stroomuitval het brandwerende roldoek elektrisch te sluiten. Tevens is
een buismotor leverbaar die mechanisch zelfsluitend is bij
spanningsuitval.

Bediening�
Standaard wordt een sleutelschakelaar aan de deurzijde toegepast.
Optioneel zijn een tweede sleutelschakelaar of andere
bedieningsopties naar keuze leverbaar.

Sluiten�
Bij activering door een brandmeldcentrale zal het brandwerende
roldoek elektrisch sluiten.
Indien geen noodvoeding voorzien is wordt geadviseerd de
noodstroomaccu of de speciale
buismotor, die bij spanningsuitval mechanisch zelfsluitend is, toe te
passen.

11

�

�Opties
• noodstroomaccu 230 volt
• zelfsluitende buismotor
• rook- en/of temperatuursmelders
• sleutelschakelaar
• RVS geleiderails en omkasting
• vrijwel iedere RAL-kleur is leverbaar.

�

�

Brandwerend roldoek
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horizontaal smal horizontaal breed vlak cassette

ISO 20
horizontaal smal, woodgrain

Iso-20 sectionaaldeuren voor parkeerboxen

Dit model is een opvallende blikvanger. U creëert een harmonisch geheel in de stijl

van uw garage door de stalen secties met horizontale profilering smal in woodgrain,

horizontale profilering breed in woodgrain en glad, horizontaal vlak en glad en

cassetteprofilering in woodgrain te combineren met de kleur van uw keuze.

Standaard uitrusting
• prijsgunstige, geïsoleerde garagedeur tot 3 m breed
• geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie
• veilig, comfortabel en mooi
• dubbelwandige deurblad uit thermisch verzinkt staal
• kern van 20 mm dikke, HFCKW-vrije, PUR-schuim
• goede thermische isolatie en geluidsisolatie
• 3–voudige veiligheidstrekveren in combinatie met dubbel uitgevoerde staalkabels
• maximale vrije doorgang door toepassing van trekveren
• standaard voorzien van grondlaag RAL9016
• vrijwel iedere RAL-kleur is leverbaar
• ook leverbaar in combinatie met het NovoPort aandrijfsysteem
• ook leverbaar met Politiekeurmerk Veilig Wonen
• voldoen volledig aan de meest recente Europese Veiligheidsnormen.
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model Kiel
geperforeerd

Kanteldeur
model Rees

model Rees
vertical profilering

Kanteldeuren voor parkeerboxen

Kenmerkend voor het type komfort is de gemakkelijke en lichte bediening. De

deuren zijn in het blokkozijn voorgemonteerd. De deur is in verschillende breedten

en hoogten, met looprails, buiten de gevel draaiend, met ingebouwde loopdeur

leverbaar en heeft een stalen of houten beplatingen in diverse types profilering:

verticaal, horizontaal of geperforeerd.

Standaard uitrusting
• een stalen raamwerk van kokerprofielen met 2 horizontale verstijvingsribben, met of zonder deurvulling
• stijlen en bovendorpel zijn van rechthoekig kokerprofiel; de onderdorpel is een gelijkzijdig hoekstaal. Op de

stijlen zijn de kantelmechanismen en de balansveren aangebracht. De deur wordt geleverd met looprails
• solide vergrendelmechanisme, slotkast, veiligheidscilinder (europrofiel), zwart kunststof krukset en

bevestigings- en ophangmateriaal
• bij model Rees kan er voor ventilatie worden gezorgd door de onderdorpel weg te laten, of de bovenzijde niet af

te timmeren; een alternatief is het model Kiel, waarvan het geperforeerde deurblad een prima ventilatie
garandeert

• thermisch verzinkt en gepoedercoate grondlak op polyester basis in de standaardkleur RAL 9016 of RAL 8014.

Uitbreidingsmogelijkheden
• vrijwel iedere RAL-kleur is leverbaar
• anti-inbraak t.b.v. gebruik Politiekeurmerk Veilig Wonen

(bouwbesluit NEN 5096)
• elektrische bediening
• ingebouwde loopdeur of bijpassende aangebouwde loopdeur
• andere afmetingen dan standaard.
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G A R A N T I E
5 JAAR
G A R A N T I E
5 JAAR

G A R A N T I E
2 JAAR
G A R A N T I E
2 JAAR

Aandrijvingen voor garageboxen

Novo Port

Het NovoPort aandrijvingssysteem is

geschikt voor de elektrische aandrijving van

Novoferm sectionaaldeuren. Het systeem

wordt in de deurlooprails gemonteerd. Het

systeem wordt links of rechts in de

deurlooprails gemonteerd. Zo blijft het

plafond vrij en montageobstakels worden

hierdoor uitgesloten.

Standaard uitrusting
• de aandrijving werkt geruisloos (nagenoeg geen

resonantie)
• zowel links als rechts te monteren
• géén extra inbouwruimte nodig
• besturingsunit met geïntegreerde verlichting en

bediening
• de binnenverlichting is onderdeel van de besturingsunit
• wordt er tijdens het sluiten een obstakel geraakt, dan

stopt de deur automatisch en opent vervolgens volledig
• moeilijk toegankelijk voor inbrekers
• in geval van nood kan de aandrijving via een klein, direct

op de motor geplaatst, trekmechanisme worden
ontkoppeld, waarna de deur handmatig kan worden
bediend

• met de standaard geleverde 2-kanaals handzender kan
de deur met een simpele druk op een knop worden
bediend.

Vivo Port

VivoPort is een compleet automatisch

aandrijvingssysteem bestaande uit een

Novoferm kanteldeur met elektrische

aandrijving. De aandrijving wordt bevestigd

zonder looprails aan het plafond. Er is geen

extra draagconstructie nodig. De VivoPort

opent en sluit eenvoudig, snel en geruisloos

per afstandsbediening.

Standaard uitrusting
• nagenoeg geen resonantie
• soft-start en soft-stop
• geen extra inbouwruimte nodig
• leverbaar met accu (ideaal bij garageboxen zònder

stroomvoorziening)
• in geval van nood kan de aandrijving via een klein, direct

op de motor geplaatst, trekmechanisme worden
ontkoppeld, waarna de deur handmatig kan worden
bediend.



Novoferm heeft een breed productassortiment met

vlieringtrappen en dakluiken, zodat voor iedere situatie een

product op maat kan worden aangeboden. Voor

appartementencomplexen is de platdak- en vluchtuitgang een

veel gebruikte toepassing.

Standaard uitrusting
• gegoten aluminium schaartrap inclusief raveelbak,

luik en beslag
• raveelbak uitgevoerd in FSC-hout
• voorzien van snappersluiting inclusief bedieningsstok�
• half automatisch door een op het luik gemonteerde

trekveer�
• opening van het luik met behulp van twee gasveren
• het luik is voorzien van een espagnolet sluiting
• treden 12 x 34 cm. met optrede van ca. 20 - 26 cm
• de treden zijn voorzien van anti-slip profilering
• de hefarmen zijn onderhoudsarm door slijtvaste

messing ring
• dakluik met afschot voor natuurlijke waterafvoer
• geen zwenkruimte benodigd
• kan worden voorzien van het certificaat van het Nederlandse Liftinstituut

waarmee de schaartrap toegepast kan worden voor toetreding naar een
technische ruimte.

Uitbreidingsmogelijkheden
De trap kan worden voorzien van diverse opties zoals
brandwerend en in diverse maten. Ook zijn er diverse
accessoires leverbaar.
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Platdak- en vluchtuitgang
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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 Internet: www.novoferm.nl

Sectionaaldeuren

Opbergsysteem Organice

Novoferm,

uw partner bij...

Kanteldeuren

Vlieringtrappen

Toegangsdeuren parkeerruimtes

Carports
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Uw Novoferm dealer


