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Vrtáky: 

ø 30 mm, délka 2 000 mm (pro vrtání otvorů pro elektrické 

rozvody)

ø 15 mm, délka 100 mm (standardní vrtání) 

Software: Cadwork CAD/CAM , Hundegger Cambium

Vrtáky:

ø 12 mm, délka 100 mm

ø 15mm, délka 100 mm

CNC HUNDEGGER

Maximální formát: 3 x 12,5 m

Tolerance: cca ±0,5–1 mm

Upozornění: plochy řezů a frézované plochy odpovídají vždy 

nepohledové kvalitě.

Nástroje

Kotoučová pila:

 ø 750, tloušťka 6,8 mm, hloubka řezu 250 mm

Pilu lze otáčet o 360° a zkosit od 0° do 90°.

Sada 5 (9) kotoučových pil, ø 400 mm, tloušťka 8 (4) mm 

(např. pro akustické panely).

Řetězová pila:

Tloušťka řetězu 12 mm. Šířka lišty 200 mm. Pilu lze otáčet 

o 360° a zkosit od 0° do 90°. Rohy lze vytvořit přesně bez 

rádiusu. 

Frézovací nástroje:

Vertikálně shora lze vyfrézovat libovolný počet otvorů různých 

tvarů a vytvořit různé profi ly drážek a žlábků atd.

ø 60 mm – stopková fréza spirálová, délka 180 mm

ø 40 mm – stopková fréza plátková, délka 180 mm

ø 30 mm – stopková fréza spirálová, délka 180 mm

ø 350 mm – válcová fréza, šířka 40 mm

ø 500 mm –  válcová fréza, šířka 40 mm

CNC HAMUEL REICHENBACHER

Maximální formát: 6 x 2,5 m

Tolerance: ±0,5 mm

Upozornění: plochy řezů a frézované plochy odpovídají vždy 

nepohledové kvalitě.

Nástroje

Kotoučová pila: 

ø 300 mm, tloušťka 3,2 mm

ø 450 mm, tloušťka 4 mm

Pilu lze otáčet o 360° a zkosit od 0° do 90°.

Frézovací nástroje: 

Vertikálně shora lze vyfrézovat libovolný počet otvorů různých 

tvarů a vytvořit různé profi ly drážek a žlábků atd.

ø 8 mm – stopková fréza spirálová, délka 30 mm

ø 10 mm – stopková fréza spirálová, délka 40 mm

ø 20 mm – stopková fréza spirálová, délka 50, 120 mm

ø 30 mm – stopková fréza spirálová, délka 180 mm

sada na pero a drážku

sada na cinkovaný spoj (hloubka 22 mm)

MOŽNOSTI OBRÁBĚNÍ 

NOVATOP SYSTÉM
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MOŽNOSTI OBRÁBĚNÍ 

NOVATOP SYSTÉM

STANDARDNÍ NÁSTROJE
Obrábění je možné shora a z různých stran, nikoli ze spodní strany! Během obrábění se panely neobrací!  Další možnosti 

obrábění lze konzultovat.

Kotoučová pila ø 750, tloušťka 6,8 mm, hloubka řezu 250 mm. Pilu lze otáčet o 360° a zkosit od 0° do 90°.

Tloušťka řetězu 12 mm, šířka lišty 200 mm (min. šířka řezání 210 mm). Pilu lze otáčet o 360° a zkosit od 0° do 90°.

Stopková fréza – možnosti frézování jsou určeny rozměry těchto nástrojů.

Válcová fréza. Různé frézovací nástroje.
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MOŽNOSTI OBRÁBĚNÍ 

NOVATOP SYSTÉM

OŘEZÁVÁNÍ DO TVARŮ

Kotoučová pila – řezání různých úhlů.

Kotoučová pila – lze zkosit pod různými úhly..

Dořezání tvaru řetězovou pilou (bez rádiusu).Řetězová pila – min. šířka řezání 210 mm. 

Stopková fréza. Dořezání tvaru stopkovou frézou (s rádiusem).
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ŘEZÁNÍ OTVORŮ

1.    Kotoučová pila – naříznutí otvoru (není možno vyřezat celý otvor).

3.   Řetězová pila – řezání různých tvarů. Provedení bez rádiusu 

(nepohledová kvalita).

2b.   Dořezání frézou – provedení s rádiusem (pohledová kvalita).

Minimální šířka řezání 210 mm.

Detail ořezání frézou – provedení s rádiusem (pohledová kvalita).

2a.  Dořezání řetězovou pilou – provedení bez rádiusu 

(nepohledová kvalita).

Různé formáty a velikosti otvorů.

MOŽNOSTI OBRÁBĚNÍ 

NOVATOP SYSTÉM
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ŘEZÁNÍ OTVORŮ

4.   Stopková fréza – provedeni s rádiusem (pohledová kvalita).

Frézování kulatých otvorů. Frézování hranatých otvorů, provedení s rádiusem.

Drážky z boku lze provést pilou.

Shora lze vyfrézovat libovolný počet otvorů různých tvarů.

DRÁŽKY
Vertikálně shora lze vyfrézovat různé profi ly drážek a žlábků.

MOŽNOSTI OBRÁBĚNÍ 

NOVATOP SYSTÉM
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SPOJE PRO PŘEPLÁTOVÁNÍ

Kotoučová pila.

Válcová fréza – možnost frézování ze spodní strany (maximální hloubka 150 mm od hrany).

DALŠÍ SPOJE

Cinkovaný spoj (hloubka 22 mm). Pero a drážka.
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OTVORY PRO ELEKTRICKÉ ROZVODY

max. 1 700 mm

min. 40 mm

Profi l Suzanna

Profi l Giulia Profi l Lucy

Profi l Marilyne

AKUSTICKÉ PANELY – perforování do různých profi lů

1.   Vrták – vrtání je možné pouze z jedné strany. 2.   Fréza –  vyfrézování drážek před slepením panelů.

MOŽNOSTI OBRÁBĚNÍ 

NOVATOP SYSTÉM
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MOŽNOSTI OBRÁBĚNÍ 

NOVATOP SYSTÉM

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Je možné vytvořit různé tvary podle dat v CADu, obrábění probíhá stopkovou frézou kolmo k ploše panelu.
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003.001

Požární odolnost REI 45 min (SWP 27 nebo 33 mm).

Vyplnění minerální izolací. Vyplnění dřevovláknitou izolací. 

CENÍKOVÉ POLOŽKY 

NOVATOP ELEMENT/OPEN

Montáž izolace do podélného spoje. Montáž protipožární pásky v podélném spoji.

Protipožární páska.

27 (33)

Požární odolnost REI 60 min (SWP 27+33 mm).

27 + 33

003.002

005.001

005.301-3

005.411

005.101

005.401
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CENÍKOVÉ POLOŽKY 

NOVATOP ELEMENT/OPEN

Zesílení masivním dřevem v místě tlaku. Zesílení masivním dřevem v místě tlaku.

Osazení elementu v místě hřebene. Šikmý řez celého elementu.

Opracování osazení – jednostupňové. Opracování osazení – dvoustupňové.

Vápencový vsyp (40, 60, 80 kg/m2) Uzavření pohledového výřezu masivní deskou.

006.001

007.101

010.001

010.004

007.101

010.002

010.005

007.003
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Vrtání/frézování děr do ø 200 mm Vrtání děr do žeber pro vedení instalací.

Podélný výřez v horní desce nezalepený pro vedení instalací.

CENÍKOVÉ POLOŽKY 

NOVATOP ELEMENT/OPEN

Výřez v ploše elementu kruhový/hranatý do 2,99 m2. Výřez v ploše elementu nad 3 m2.

010.006

010.010

010.012

010.007

010.011
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CENÍKOVÉ POLOŽKY 

NOVATOP SOLID

Výřez do velikosti 2,99 m2.

Výřez nad 3 m2.

Příprava spoje a osazení – SOLID 84, 124 mm.

Příprava spoje a osazení SOLID 62 mm.

Oblé opracování.

010.026

Opracování pro instalace.

010.033

Příprava spoje a osazení – SOLID 84, 124 mm.

010.034

010.027

010.034

010.035

010.023
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CENÍKOVÉ POLOŽKY

DOPLŇKY

Závěsné šrouby (SOLID). Závěsný kovový třmen (SOLID).

Račna.

Závěsné oko (OPEN). Vnitřní závit (OPEN).

Husí krky (ELEMENT).

Závěsné třmeny (4 ks pro jeden ELEMENT).

Protipožární skříňka (ELEMENT/OPEN).

011.001

011.003

011.008

011.010

011.002

011.004

011.009

005.411
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SMRK – NEPOHLEDOVÁ KVALITA (C)

Konstrukční prvek. Povrch je broušený s vyspravenými suky větší velikosti, uzavřený, vytmelený, podélné spáry jsou přípustné, 

může se objevit zamodrání a zbytky lepidla. Třídění kvalit podle interních předpisů AGROP NOVA a.s.

SPECIFIKACE KVALIT 
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SPECIFIKACE KVALIT

SMRK – POHLEDOVÁ KVALITA (B)

Konstrukční prvek určený k  fi nálnímu řešení interiérů. Povrchové lamely jsou z řeziva vyšší kvality. Povrch je broušený 

s vyspravenými suky z větví rozdílných velikostí, uzavřený, vytmelený, bez zabarvení. Dřeň je povolena v menší míře. Drobné 

oděrky a otlaky do hloubky 1 mm a plochy 10 mm2 jsou přípustné. Vady na okraji desky jsou přípustné do 10 mm. Plochy 

řezů a frézované plochy odpovídají vždy nepohledové kvalitě. Panely jsou při balení prokládány kartony. Třídění kvalit podle 

interních předpisů AGROP NOVA a.s.
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Znaky pro třídění

Pohledová kvalita (B) Nepohledová kvalita (C)

Všeobecné, požadavky, 
podélné spáry

bezchybné lepení
bez otevřených spár

bezchybné lepení ,
vyspravené podélné
spáry přípustné

Struktura, průběh vláken,
tlakové dřevo

hrubě rostlé a lehké
tlakové dřevo povoleno

bez zvláštních 
požadavků

Sukovitost
Ojediněle čer. suky
- očka přípustné do pr. 10 mm ,* (zdravé, pevně 
zarostlé suky bez zvláštních požadavků)

bez zvláštních 
požadavků

Vyspravení 
přírodními suky

nesmí být 2 suky
vedle sebe *(přípustné do pr. 35 mm)

bez zvláštních 
požadavků se

Smolníky
ojediněle přípustné
do 5 x 50 mm, ne
shluky a hromadný výskyt

bez zvláštních 
požadavků

Vyspravené 
smolníky

ojediněle přípustné
nad 5 x 50 mm
vyspravené lodičkou

přípustné nad
5 x 50 mm
vyspravené lodičkou

Kůra
nepřípustná, *(zárosty
vyspravené do 35 mm)

ojediněle přípustná

Trhliny
mělké povrchové trhliny ojediněle
přípustné, průchozí koncové trhliny do
50 mm délky ojediněle přípustné

bez zvláštních 
požadavků

Jádro (dřeň)
dřeň přípustná o celkové délce do 
600 mm v kuse nebo jako součet  
procházejících částí

bez zvláštních 
požadavků

Napadení hmyzem, červ nepřípustné
nepřípustné, červ
ojediněle přípustný

Zabarvení, houba
přípustné zamodrání
do šířky 10 mm a délky 200 mm

bez zvláštních požadavků
hniloba nepřípustná

Tloušťka 
lepených spár

max. 0,3 mm
bez zvláštních
požadavků

Opracování 
povrchu

přípustné ojediněle
malé vady

přípustné ojediněle
malé vady

Jakost okraje desky (obliny, otlučená místa, 
vyštípané třísky, vytrhaná vlákna)

do 10 mm od okraje
ojediněle přípustné

do 50 mm od okraje
ojediněle přípustné

Kombinování
různých dřevin

nepřípustné
přípustné

Šířka jednotlivých dílů
 – mimo krajní

nejméně 60 mm
bez zvláštních
požadavků

Kresba dřeva
bez zvláštních 
požadavků

bez zvláštních 
požadavků

SPECIFIKACE KVALIT

SMRK 

TŘÍDĚNÍ KVALIT PODLE INTERNÍCH PŘEDPISŮ AGROP NOVA A.S.



19www.novatop-system.cz

POZNÁMKY
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Technická dokumentace a certifi káty ke stažení 

na www.novatop-system.cz

Certifi káty výrobce:Výrobce: AGROP NOVA a.s.

Ptenský Dvorek 99 

798 43 Ptení

Česká republika 

tel.: +420 582 397 856

novatop@agrop.cz

novatop-system.cz

       novatopcz

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND 

PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


