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Akustické  
panely  
z masivního 
dřeva



Výhody 
Panely ACOUSTIC optimalizují akustické vlastnosti prostoru, 
většina  z nich nejen zvuk pohlcuje, ale i rozptyluje. Kombinace 
dřeva, profilu a absorbéru nabízí široké možnosti pro individuální 
interiérový design s vůní dřeva. Nabízí řešení pro novostavby  
i rekonstrukce. 

Profily
Marilyne (8/25, 4/12, S1, S2) • Sonata (4/10, S1) 
Lucy (Ø 8 mm - 16/16, Ø 10 mm - 32/32, Ø 16 mm - 32/32)  
Domino • Suzanna • Giulia • Tina 
Beata (rozptylový prvek) • Mikado (designový panel)

Kompletní přehled profilů ve vzorníku.

Dopřejte si prostor s vyladěnou akustikou
Prostorová akustika v moderní architektuře představuje hlavní výzvu především pro projektanty a architekty.  
Zabývá se šířením zvuku v uzavřeném prostoru a zkoumá jeho rozložení, směrování, rozptylování a zejména dobu  
dozvuku. Správné použití materiálů se zvukovou absorpcí přizpůsobí prostorovou akustiku potřebám dané místnosti  
a zároveň vytvoří jedinečný design. Standardní formáty

Smrk
Standardní šířky (mm): 625, 1250, 2500 
Standardní délky (mm): 2500, 3000, 5000

Jedle:
Standardní šířky (mm): 625, 1250, 2500 
Standardní délky (mm): 2500, 3000, 5000
 
Dýhy
Max. formát (mm): 625 x 3000

Povrchová úprava
Max. formát (mm): 1250 x 5000

Maximální formát akustického panelu
2500 x 5000 mm (v závislosti na profilu). U všech formátů  
je nutné zohlednit tvar a provedení profilu při napojování.  
Min. šířka pro profil Tina je 1250 mm.
Designový panel Mikado je v max. formátu 625 x 2500 mm.

Montáž
Prefabrikované panely jsou připravené přímo k montáži  
na stěnu i strop. Můžete je montovat na laťový rošt i jako 
zavěšený podhled a jednoduše opracovávat nástroji na dřevo. 
Panely lze montovat u stěn jak vodorovně tak svisle, u stropů 
jak po délce, tak šířce místnosti. Snadný přístup do dutiny 
nad panelem umožňuje vedení technických rozvodů. Panely 
lze povrchově upravovat stejně jako přírodní dřevo, a to 
transparentními nátěry anebo mořením do různých odstínů.

Absorbéry
Steico Therm SD • Steico Flex + Fibertex • Ursa Aku • Fibertex

Marilyne 4/12, smrk

absorbér STEICO Flex + Fibertex

Marilyne S1, smrk
s finální povrchovou  
úpravou

lazura Silberrücken

Popis 
Akustické panely vyrábíme z 3vrstvé masivní desky (SWP), 
kterou na CNC strojích perforujeme do různých profilů. Tvar 
profilu a podíl perforované plochy se u jednotlivých typů liší. 
Panely doplňujeme absorbéry podle požadavků projektu. 

Svlaky
SWP - 3vrstvá deska smrková • MDF černá, hnědá

dýha dub

SWP smrk

absorbér Fibertex

svlak MDF hnědý

Povrchová úprava 
Panely standardně dodáváme bez povrchové úpravy.
Povrchovou úpravu nabízíme v provedení základní 
nebo finální nátěr.

Typ nátěru
Lazura vodou ředitelná, UV stabilní
Adler Lignovit Interior UV 100

Barevný tón
Natur – transparentní bez pigmentů
Zugspitze – s bílými pigmenty
Mont Blanc – s bílými pigmenty
Silberrücken – šedá (pouze finální nátěr)

Dýhy
Standard: dub tangenciální • 
dub radiální

Na objednávku: dub rustical •  
buk • ořech • třešeň • jasan

Dřeviny
Smrk • Jedle bělokorá

SWP smrk

Sonata S1, dýha dub radial,
svlak MDF

Úcta k životnímu prostředí
Všechny panely vyrábíme v České republice z přírodního 
masivního dřeva. Výroba má prestižní certifikaci Natureplus 
a dřevo je certifikováno PEFC, zaručující udržitelnost lesního 
hospodářství. Podporujeme principy udržitelné architektury.

NOVATOP ACOUSTIC – stěnové a stropní akustické panely

SWP smrk

svlak SWP

absorbér STEICO Therm SD

svlak SWP

úhel 200

https://novatop-system.cz/wp-content/uploads/2022/06/NOVATOP_ACOUSTIC_sampler.pdf


Domesi CZProdesi

CZDřevostavby MCIng. arch. Aleš Makový

CZArchport

Pestré
kombinace
profilů



Foto: Lina Németh

Projektil architekti Dřevostavby MC CZ

Dřevostavby MC CZATELIER SAEM

Domesi CZProdesi - Ing. arch. Klára Vratislavová, Ing. arch. Pavel Horák

Zdravé 
vnitřní 
prostředí



CLT house SKIng. arch. Miroslav Minca

Dokonalý
akustický
komfort



Marilyne 8/25

Domesi SKProdesi

Domesi SKProdesi

Udržitelná
architektura



PKS stavby a.s. CZAtelier CMJN

Projektil architekti Dřevostavby MC CZ

PKS stavby a.s. CZAtelier CMJN

Ověřeno
do sportovních hal



Freie Architekten BDB D

A8000 CZ

Dřevostavby MC CZ



Designový
panel

Mikado, dýha jasan

3D
KNIHOVNA

Skutečné textury
pro dokonalý

svět vizualizací

PBR standard / 8K

Mikado, dýha ořech

3vrstvá masivní deska
s přírodní dýhou  
a frézováním
Profil: Mikado
Dýhy: jasan, ořech
Kvalitní přírodní dýha tl. 0,6 mm
Tloušťka desky: 27 mm
Max. formát: 625 x 2500 mm
Použití v interiéru: obklad stěny a stropuMikado, dýha jasan

https://novatop-system.cz/3dknihovna/
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Výrobce: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Česká republika 
novatop@agrop.cz • www.novatop-acoustic.cz

Certifikáty výrobce:

novatopcz

Pečlivě vybírané
přírodní dýhy

ACOUSTIC - Marilyne 8/25, dýha dub

Nově 
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ýhou

Informace Reference Ke stažení

reawote.com

https://novatop-system.cz/ke-stazeni/
https://novatop-system.cz/reference-novatop/
https://novatop-system.cz/produkt/novatop-acoustic/

