Indvendige døre til alle miljøer
Ideel til projektløsninger
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Indvendige døre til
projektmarkedet
Novoferm KORA-system tilbyder et komplet
sortiment af løsninger til forskellige segmenter
så som hospitaler, kontorer, laboratorier, skoler,
erhvervs- og industriprojekter.
Et alsidigt dørsystem, der er baseret på en
kombination af mange alternative materialer,
karmudformninger, åbningssystemer og æstetisk
finish af dørblad.
Kombinationsmulighederne og de tilhørende
design gør KORA til den mest elegante, moderne og
bekvemme løsning til projekter.
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Design og produktion i højeste kvalitet
Siden 1957 har Novoferm Schievano designet og fremstillet
indvendige døre, ståldøre og branddøre. Vi anvender
streng intern kvalitetskontrol og er certificeret jf.
kvalitetsstandarden ISO 9001:2010.
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Kvalitet og detaljer

KORA-systemet: sikkert og alsidigt

Afrundet og glat karm

KORA er mere end en dør. Det er et nyt modulsystem, der leverer:
- Et stort udvalg af dørblade (aluminium, stål, glas, laminat),
- To forskellige typer karme (hjørne og omsluttende),
- Mange valgmuligheder for åbningsdøre (med hængsler, svingdøre, skydedøre).

KORA karm er perfekt til
hospitalsbrug.
De afrundede hjørner sikrer et højt
sikkerhedsniveau, og da der ikke er
revner og sprækker, undgås det, at
snavs sætter sig fast.

De mange muligheder og kombinationer gør det muligt at få en dør, der er meget
personlig og driftssikker - selv som standard.
Afrundet
glat
karm.
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Materialerne er testet for
modstandsdygtighed
Brugen af aluminium til karmen er
et miljøvenligt valg (materialet er
100 % genanvendeligt) og garanterer
den bedste modstandsdygtighed over
for syrer. Det er et vigtigt element
for døre, der bruges i kemiske
laboratorier og på hospitaler.

Greb altid lige ved hånden

Skydedørsystem

Greb i 900 mm højde opfylder kravene
om fjernelse af arkitektoniske barrierer i
bygninger med handicappede, eller hvor
der er børn til stede.

Praktisk og enkel: Kora-skydedøren
kan fremstilles både til indvendig
eller udvendig vægmontering.
Unikt med den øverste
aluminiumsskinne, der er skåret i 45°.
Skydesystemet passer perfekt til alle
KORA-døre.

5

KORA døre
KORA-dørens design og udseende viser tydeligt
de egenskaber, der tilbydes. Du kan vælge blandt
stålplader til sikkerhedsglas og laminat (ensfarvet eller
som ligner træfiner).
Finish, der er modstandsdygtig over for fugt, så der
er ikke behov for særlig forsigtighed ved vask og
rengøring.
Det store udvalg opfylder alle de forskellige behov, der
findes i bygninger, hvor KORA-dørene er monteret.
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KORA Basic med dørblad i RAL-farve 7035
og karm i sølvfarvet aluminium.

KORA Lam med blå laminatplade
og karm i sølvfarvet aluminium.

KORA BASIC

KORA LAM

- Dørblad bestående af to stålplader på 6/10 mm,
galvaniseret og struktureret og som standard malet med
RAL-farve 7035 eller mod tillæg med alle RAL-farverne.
- Stålpladerne samles af en sølvfarvet aluminiumsprofil.
- Indvendigt er den fyldt med vaflet papir, der er samlet med
lim på ydersiden af den udvendige stålplade, der gør det til
en unik og stærk blok.

- Dørblad bestående af to udvendige laminatplader,
monteret på MDF med høj massefylde og en tykkelse på
3,2 mm.
- Den indvendige pladekant med en omgivende karm i
massiv fyr, indvendig isolering med vaflet papir, der er
samlet med lim.
- Dørblad med varmepåført PVC og dækket af sølvfarvet
aluminium.
- Der kan vælges finish-farve blandt en række løsninger i
Abet-laminatprøver, også som ligner træ.

RAL

ABET
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KORA Fill med pladefarve RAL 3002
og en karm i sølvfarvet aluminium.

KORA Glass med dørblad i sikkerhedsglas 3/3
og en karm i sølvfarvet aluminium.

KORA FILL

KORA GLASS

- Dørblad bestående af to stålplader på 6/10 mm, galvaniseret
og struktureret, og som standard malet med RAL-farve 7035
eller mod tillæg med alle RAL-farverne.
- Dørblad har en krans i sølvfarvet aluminium, der omslutter
kanten med 30 mm.
- Indvendigt er den fyldt med vaflet papir, der er samlet med
lim på ydersiden af den udvendige stålplade, der gør det til en
unik og stærk blok.
- Findes med lamineret panel, farve og finish efter valg i Abetprøven, findes også i trædesign (flere oplysninger findes under
KORA Lam).
Dette produkt er nyttigt til hospitalsprojekter, da det giver en
høj beskyttelse mod påvirkninger, selv kraftige påvirkninger,
og er modstandsdygtigt over for rengøringsmidler.

- Dørblad består af en understøttende rørprofil med
afrundede hjørner (udvendig størrelse mm 40x157), uden
synlig kant.
- Klart glas eller opal (efter anmodning), sikkerhedsglas 3/3
eller 4/4 (0,38)
- Som ekstraudstyr findes lås til baderum, panikgreb,
sølvfarvet håndtag.
- Det er muligt at få alle slags åbninger med en eller to
plader (med “T”-profil i midten), sving- eller skydedøre
uden på eller inde i væg.
- Det er muligt med en kombination af en blændplade
(f.eks. en blændplade og en glasplade).
- En hel dør med glas i hele højden, uden bund- eller
midterbjælke.
- Standardfinish med sølvfarvet aluminiumsprofil eller
malet i RAL-farve som en mulighed.

RAL
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Stort udvalg af design
Arkitekter har især brug for at kunne vælge
omhyggeligt blandt et stort udvalg af design og
løsninger. I samarbejde med vores tekniske afdeling
kan Novoferm Schievano udføre specielle projekter
efter anmodning.

KORA Lam som dobbeltdør i med lamineret panel træ-design og en
malet karm i RAL-farve 1015.
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Karme
Karm med dobbeltstruktur, hjørne eller omsluttende, gør det muligt med en universel placering
af KORA-døren, også til rum med specifikke
behov for rengøring, som f.eks. hospitaler eller
beboelser.

Sølvfarvet hjørnekarm
i aluminium.

Sølvfarvet hjørnekarm
malet i RAL-farve.

Hjørnekarm

- Hjørnekarm i sølvfarvet aluminium.
- Sølvfarvede hængsler i aluminium med selvsmørende,
justerbare lejer i teflon.
- Formonteret gummitætning i kanten.
Sektion med
hjørnekarm

Montering på træramme.
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Montering på massiv væg.

Sølvfarvet omsluttende karm
i aluminium.

Sølvfarvet omsluttende karm
malet i RAL-farve.

Sektion med omsluttende karm,
forlænget med mm 60.

Omsluttende karm

- Sølvfarvet omsluttende karm i aluminium med afrundet
form. Sølvfarvet dækprofil i aluminium, afrundet form, til
vægtykkelser fra 100 til 159 mm. Ovennævnte værdi stiger
med 60 mm med en speciel forlænget del.
- Sølvfarvede hængsler i aluminium med selvsmørende,
justerbare lejer i teflon.
- Formonteret gummipakning i kanten.

Montering på
gipsvæg.

Montering på træramme.

Montering på
massiv væg.
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Åbningstyper
Hvis du ofte har hænderne fulde, når du går gennem døren,
og du føler, du støder på karmen, tilbyder KORA-systemet den
rigtige løsning. Med svingdøre eller skydedøre, der kan monteres på indersiden eller ydersiden af en væg, opnås der optimal
gennemgangsbredde og fleksibilitet.

Hængslet dør

Dørblad på karm i aluminium med hængsler i aluminium.
Leveres med komplet lås med pal, Yale-cylinder, håndtag
med rosette i sort eller anden finish (ekstra).
Findes også i speciel udførelse til baderum.
Med en eller to plader, mulighed for panel foroven eller
til siden, indsættelse af glas eller ventilationsriste.
Mulighed for løftet dørblad (skåret nederst). Standardeller specielle størrelser.

KORA Basic med hængslet dørblad, RAL-farve 6019
og en karm i sølvfarvet aluminium.

Standardmål
enkeltdør

KORA Basic

Standardmål
dobbeltdør

KORA Basic
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Murmål

Udvendig
karmmål

Gennemgangsbredde

800 x 2150

790 x 2145

730 x 2115

900 x 2150

890 x 2145

830 x 2115

1000 x 2150

990 x 2145

930 x 2115

Murmål

Udvendig
karmmål

Gennemgangsbredde

1300 x 2150
(900+400)

1290 x 2145

1240 x 2115

1500 x 2150
(1000+500)

1490 x 2145

1440 x 2115

1700 x 2150
(1000+700)

1690 x 2145

1640 x 2115

1900 x 2150
(1000+900)

1890 x 2145

1840 x 2115

Hængselstypen Bommer i malet
sort stål, som kan bruges til indadgående og udadgående trafik.

Svingdør
Plade monteret på en sølvfarvet karm i aluminium
med hængselstypen Bommer i sort stål. Perfekt
justering af pladen, når den ikke er i bevægelse. Glat
plade uden håndtag, lås og cylinder. Mulighed for
løftet plade. Kun i specielle størrelser (ikke standard),
en eller to plader.

Kora Basic med svingplade, RAL-farve 1001
og en karm i sølvfarvet aluminium.

Sektion med åbning til svingdørsplade med hjørnekarm.

Sektion med åbning til svingdørsplade med omsluttende karm.
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Skydedør i væg
Skydedør med hjørnekarm, skjult i væggen, leveret af
Novoferm eller af kunden.
Leveres med ekstruderet glideskinne i aluminium,
kugleleje med 4 hjul (hver med kapacitet på 80 kg).
Dækprofil i sølvfarvet aluminium i afrundet form med
teleskopsystem, uden synlige skruer til fastgørelse.
Udstyret med lodrette nylonbørster, lukkekrog,
drejehåndtag (leveres også som baderumsløsning).
Mulighed for indsættelse af glasvinduer eller
ventilationsriste. Kan ikke udføres med løftet dørblad.
Kun i specielle størrelser, også med to dørblade.

KORA Basic med skydedør i væg,
RAL-farve 1014 og karm i sølvfarvet aluminium.

Sektion med skydedør i væg.

Sektion med skydedørsplade inde i væg.

Sektion af karm
på skydedør i væg.
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Skydedør på væg
Dørblad kører uden på væggen på en vandret
topskinne, der er fremstillet af ekstruderet
aluminium, skjult af en flytbar afdækning i afrundet
form med et snit på 45°.
Leveres med kuglelejer med 4 hjul (hver med
kapacitet på 80 kg). Karm og dækprofil i sølvfarvet
aluminium med afrundet form, med teleskopsystem.
Udstyret med lodrette nylonbørster, lukkekrog,
drejehåndtag (leveres også som baderumsløsning).
Det er ikke muligt at indsætte glasvinduer eller
ventilationsriste. Kan ikke udføres med løftet
dørblad. Kun i specielle størrelser, også med to
dørblade.

Detaljer af afdækning med et snit
på 45°.

KORA Basic med skydedør uden på væg, RAL-farve
1013 og karm i sølvfarvet aluminium.

Sektion med med skydedør uden på væg.

Sektion med med skydedør uden på væg.

Sektion af karm
på skydedør uden på væg.
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Naturligt lys
Mulighed for indsætning af glasvinduer, rektangulære eller
afrundede i forskellige størrelser.
Klar dør, der matcher til top- og sidepaneler.
Sikkerhedsglas 3/3. Vi kan på forespørgsel levere andre slags glas.

Standardstørrelse til glasvinduer
rektangulær, mm 300 x 400
rektangulær, mm 150 x 800
rektangulær, mm 250 x 800

rund diameter, mm 300
rund diameter, mm 500

Standardstørrelser til ventilationsriste
rektangulær, mm 300 x 100
rektangulær, mm 400 x 100
rektangulær, mm 400 x 200

Ventilationsrist findes i forskellige
størrelser, som standard eller efter
anmodning, monteres øverst eller
nederst på pladen. Finish som dørkarm.

16
/ ASIA

BPV

Håndtag

MAN.MAN150
PVC-håndtag med
rosette
i sort.

MAN.NOT000
Sort PVC-håndtag til baderum
(kan kombineres med MAN.MAN150).

MAN.MAN160
Sølvfarvet håndtag i
aluminium med
rosette.

MAN.NOT010
Håndtag til baderum i aluminium
(kan kombineres med MAN.MAN160).

MAN.MAN85
Håndtag i rustfrit
stål med rosette.

MAN.NOT020
Håndtag til baderum i rustfri stål
(kan kombineres med MAN.MAN85).

Et stort udvalg af håndtag og panikgreb i malet aluminium i
sølvfarvet aluminium eller i stål.

Magnetisk lås
Med magnetlåsen kan man
lave en stille lukning af døren,
blot ved at trække pladen hen i
nærheden af karmen.

MAN.FIS000
Fastgjort langt
håndtag i sort PVC
(kan kombineres med
sort håndtag).

MAN.FIS120
Fastgjort langt håndtag
i aluminium (kan
kombineres med
håndtag i aluminium).

Anti-Panik System

CHI.CHI064
Dørlukker med sølvfarvet
standardarm.

Kompakt panikgreb
jf. EU-normerne EN 1125:2008.

MAN.MANGUA+BAR000
Panikgreb Novoguard med
stang i aluminium, sort anordning.

MAN.NOV115
Panikgreb Novopush i rustfri stål.
Også muligt med gråt sidebeslag.

MAN.NOV000
Panikgreb Novopush i malet stål med
fotoluminescent strimmel.
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Kombinationsmuligheder
med KORAsystemet
KORA BASIC-PLADE

KORA LAM-PLADE

KORA FILL-PLADE

KORA GLASS-PLADE
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SVINGDØRSÅBNING

•
•

•
•

•
•

•
•

SKYDEDØR INDE I VÆG

-

-

-

-

SKYDEDØR UDEN PÅ VÆG

-

-

-

-

KARM/DØR
HJØRNEKARM
HÆNGSLET ÅBNING
SVINGDØRSÅBNING
SKYDEDØR INDE I VÆG
SKYDEDØR UDEN PÅ VÆG
OMSLUTTENDE KARM
HÆNGSLET ÅBNING
SVINGDØRSÅBNING
SKYDEDØR INDE I VÆG
SKYDEDØR UDEN PÅ VÆG

INDSÆTNING AF TOP OG/ELLER FASTGJORT SIDEKARM
HÆNGSLET ÅBNING
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Sektion med hjørnekarm
Sektion med omsluttende karm
(forlænget)

Kant i aluminium

Sektion med hængslet plade, KORA
Basic, i stål, struktureret og isoleret.

Sektion med hængslet plade,
KORA Fill, i stål, struktureret
og isoleret.

Sektion med hjørnekarm
Sektion med omsluttende karm
(forlænget)

Sektion med understøttende rør på pladen

Sektion med hængslet plade, KORA
Lam, i laminat og isoleret.

Sektion med hængslet
plade, KORA Glass, med
sikkerhedsglas.
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