PŘÍRODNÍ MASIVNÍ DŘEVO • NADČASOVÝ DESIGN • OSVĚDČENÉ ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ SYSTÉM
Z MASIVNÍHO DŘEVA

ZDRAVĚJŠÍ
A KRÁSNĚJŠÍ
PROSTORY
PRO ŽIVOT

CO JE TO NOVATOP
ČESKÁ VÝROBA OD ROKU 2001,
ŠVÝCARSKÉ KNOW-HOW
NOVATOP je ucelený stavební systém z velkoformátových panelů
na bázi masivního, křížem lepeného dřeva (CLT). Kombinuje
v sobě vysoce vyspělou technologii, masivnost všech prvků
a krásu přírodního dřeva. Celý systém se vyrábí v České republice,
na jeho vývoji spolupracovali experti z oboru dřevostaveb
ze Švýcarska.

ÚCTA A RESPEKT K PŘÍRODĚ
Ctíme principy udržitelné architektury, která je šetrná k životnímu
prostředí, ochraně klimatu a především lidskému zdraví. NOVATOP
vyrábíme z přírodní obnovitelné suroviny za dodržování přísných
ekologických předpisů.

SPOLEHLIVÉ A KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
OD JEDNOHO VÝROBCE
• konstrukční panely
• akustické panely
• biodesky pro interiér i exteriér

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A FLEXIBILITA
Máme rádi výzvy! Umíme vaše přání flexibilně přizpůsobit našim
výrobním možnostem. Zaměřujeme se na detail, komplexní servis
a reflektujeme individuální požadavky zákazníků.

Ing. arch. Jakub Loučka
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CELODŘEVĚNÁ MASIVNÍ
KONSTRUKCE

PŘEDNOSTI SYSTÉMU NOVATOP
POHLEDOVÉ DŘEVO V INTERIÉRU

AKUSTIKA

Nosná konstrukce NOVATOP může být současně
i vnitřním povrchem. Vysoká kvalita pohledového
dřeva v interiéru je garantována sušením dřeva
na 8 %. Povrchy panelů je možné upravovat
stejně jako přírodní dřevo.

Zvýšení zvukového útlumu a snížení hladiny
kročejového hluku dosahuje NOVATOP správným
navržením skladby konstrukcí a detailů,
které je podmíněno důsledným provedením
na stavbě. Kročejový hluk účinně redukuje
vápencová drť, kterou mohou být plněny stropní
elementy. Požadavkům na prostorovou akustiku
lze vyhovět opláštěním interiéru akustickými
panely ACOUSTIC.

RYCHLOST VÝSTAVBY
Stavba z NOVATOPu se skládá jako stavebnice –
přesně, jednoduše a rychle. Všechny panely
jsou vyrobeny na míru a expedovány přímo
na místo stavby. Zde se z nich za pomocí jeřábu
sestaví masivní konstrukce objektu.

VZDUCHOTĚSNOST
Všechny panely NOVATOP jsou plošně neprůvzdušné
a vytváří vzduchotěsnou obálku i bez foliových
parozábran. Pro dosažení vzduchotěsnosti je klíčový
jak návrh, tak důsledné provedení všech detailů
na staveništi, kterých je ale mnohem méně
než u jiných stavebních systémů.

DIFUZNÍ OTEVŘENOST
Kvalitní materiál a konstrukce zajistí vnitřní prostředí
bez plísní! Konstrukce NOVATOP zůstává s vhodně
zvolenou izolací difuzně otevřená. Není zapotřebí
foliová parozábrana, čímž odpadá jedno z nejvíce
problematických míst při montáži dřevostaveb.
Panely jsou v celém průřezu z masivního dřeva
a účinně redukují prostup vlhkosti.

FÁZOVÝ POSUN
NOVATOP zabraňuje letnímu přehřívání. Fázový
posun panelů je podle tlouštěk v rozmezí
3 až 7 hodin, v kombinaci s dřevovláknitou
izolací až cca 15 hodin.

POŽÁRNÍ ODOLNOST
Na základě požárních zkoušek lze NOVATOP použít
i k výstavbě staveb se zvýšenými nároky na požární
bezpečnost. Jednotlivé segmenty stavby lze
optimalizovat do potřebných dimenzí.
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CO NOVATOP UMOŽŇUJE?
Systém NOVATOP je vhodný pro výstavbu rodinných a bytových domů, administrativních budov, škol, sportovišť či velkých průmyslových
hal. Využitelný je ale i v přístavbách, nadstavbách a rekonstrukcích. Praxe úspěšně prověřila, že splňuje přísná kritéria pro stavění pasivních
a energeticky úsporných staveb. Jednotlivé prvky systému lze kombinovat s jinými konstrukcemi na bázi dřeva stejně dobře jako se zděnou
stavbou, ocelí či sklem.

SYSTÉM NOVATOP TVOŘÍ ŠEST PRVKŮ
Všechny prvky systému se vyznačují vysokou pevností, stabilitou a mimořádnou statickou nosností – společně vytváří masivní,
bezpečnou a skutečně celodřevěnou konstrukci.
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NOVATOP SOLID
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Stěnové panely na bázi vrstveného
masivního dřeva.

2

NOVATOP ELEMENT
Duté žebrové prvky na bázi vícevrstvých
masivních desek, které lze doplnit
o izolace a instalace.

3

NOVATOP OPEN
Elementy s volitelným stupněm
prefabrikace, které v sobě spojují
výhody KVH hranolů a vícevrstvé desky.

NOVATOP STATIC
Pětivrstvé masivní desky vhodné především
u konstrukcí se zvýšenými statickými
nároky jako přesahy střech.

5

SWP NOVATOP
Třívrstvé masivní (biodesky) mají velmi
široké uplatnění v interiéru i exteriéru.

6

NOVATOP ACOUSTIC
Akustické panely vyrobené z třívrstvé
masivní desky jsou perforované do různých
profilů s ověřeným vysokým stupněm
absorpce zvuku.

JAK STAVBY Z NOVATOPU
VZNIKAJÍ?
1

NÁVRH ARCHITEKTA
Návrh stavby snoubí představivost architekta s požadavky investora
a současně zohledňuje konstrukční a estetické možnosti NOVATOPu.
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PROJEKT
Návrh stavby projektant převede do projektové dokumentace,
která zohlední všechny požadavky. S klientem si upřesní požadavky
na tepelnou a zvukovou izolaci, požární odolnost, pohledovou
kvalitu a případně doporučí ověření statiky objektu.

3

VÝROBA
3D model nosné konstrukce digitálně přeneseme na CNC stroje.
Jednotlivé díly jsou opracovávány s milimetrovou přesností. Panely
se již při výrobě opatří veškerými funkčními výřezy (okna, dveře).
Trasy pro rozvody a instalace mohou být zafrézovány uvnitř
panelů již ve výrobě.

4

MONTÁŽ KONSTRUKCE
Dřevěná stavebnice se z výroby odváží na stavbu, kde se z ní
za pomoci jeřábu sestaví nosná konstrukce. Montáž je vhodné
svěřit do rukou proškoleným stavebním firmám.
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DOKONČENÍ STAVBY
Do konstrukce se osadí výplně otvorů a aplikuje izolace a fasáda
dle požadavků projektu. V interiéru mohou být panely ponechány
bez opláštění jako finální povrch.

HARMONIE LIDÍ A STROJŮ
NOVATOP je výjimečný velkým podílem ruční práce, kterou nedokáže nahradit žádný stroj. Zároveň jsou to lidské ruce, které obsluhují
ty nejmodernější a nejvýkonnější technologie. Věnujeme plnou pozornost každému detailu – od nákupu dřeva, jeho opracování
až po balení a dopravu k zákazníkovi. Na tom všem se podílí přes 200 lidí různých profesí.

POHLEDOVÁ
KVALITA BEZE SPÁR

TLOUŠŤKY

PŘÍKLAD OBVODOVÉ STĚNY (W100)
84 mm

62 mm

124 mm
A
B

C

A – SYSTÉMOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA
B – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA
(λ = 0,043 W/mK; q = 190 kg/m³) (STEICOprotect TYP L)
// MINERÁLNÍ IZOLACE (λ = 0,040 W/mK; q = 100 kg/m³)
(e.g.: ISOVER – TF PROFI)
C – NOVATOP SOLID
62
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ELEKTROINSTALACE (ND126)

NOVATOP SOLID pro stěny a příčky
POPIS

VÝHODY

NOVATOP SOLID jsou velkoformátové masivní panely
z křížem vrstveného masivního dřeva (CLT – cross laminated
timber). Panely se vyrábí z vysušených smrkových lamel
skládaných do vrstev, jednotlivé vrstvy jsou k sobě otočené
o 90°. Počet vrstev může být různý a určuje konečnou
tloušťku panelu. Podélné spoje lamel v každé vrstvě jsou
slepeny mezi sebou, použité lepidlo je vodovzdorné. Kvalita
broušení odpovídá zrnitosti 100.

velkoplošné formáty až 2 950 x 12 000 mm • tvarově stálé
a pevné • variabilní formáty a tloušťky • atypické tvary dle
projektu • přesné opracování • pohledová kvalita • rychlost
a jednoduchost montáže s vysokou přesností • certifikováno
ETA
Použití: Panely SOLID řeší jednoduše především konstrukce
nosných a nenosných stěn, popř. stropů, a zároveň nabízí
pohledovou kvalitu masivního dřeva.

SORTIMENT
Základní doporučený formát (mm): 2 500 x 6 000,
(max. 2 950 x 12 000)
Více informací v technické dokumentaci.
Tloušťky pro stěny (mm): 62, 84 (42/42), 124 (62/62)
Tloušťky pro stropy (mm): 81 (27/27/27), 84 (42/42),
116 (27/62/27)
Kvality povrchu: pohledová (interiérová),
nepohledová (konstrukční)

FORMÁTY – PRINCIP SKLÁDÁNÍ PANELŮ

POŽÁRNÍ ODOLNOST

* Doporučení: z důvodů omezení dopravy a lepší manipulace doporučujeme délku max. 8500 mm.

Směr vláken vertikálně.
Spojení panelů: s příložkou nebo podélným přeplátovaním 100–1250 mm
Dodání: v kuse nebo po částech

Směr vláken horizontálně.
Spojení panelů: s příložkou
Dodání: v kuse nebo po částech

NOVATOP SOLID

6 000 (max. 12 000*)
8 500 (max. 12 000*)
42

KLASIFIKACE:

42

REI/REW 45 DP3 (IO)

max. 2 500

max. 2 950

84

NOVATOP SOLID
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA
(FERMACELL)
10

42

42
84
104

10

KLASIFIKACE:

REI/REW 60 DP3 (IO)

CHYTRÉ A EFEKTIVNÍ
VYUŽITÍ DŘEVA

TYPY VÝPLNÍ

PŘÍPRAVA ROZVODŮ

PŘEDBĚŽNÉ DIMENZOVÁNÍ BEZ VSYPU l /300
kN/m2 (gK + nK)
160

180

200

220

l [mm]
240 260 280

300 320 340 360 380

NOVATOP ELEMENT



400

8,0
7,0

Tepelná izolace

6,0
5,0

Tepelná izolace
Protipožární skříňka

4,0
3,0
2,0

Zvuková izolace

1,0
3 000

4 000

5 000

6 000

užitné zatížení (nk)
stálé zatížení (gk)
vlastní hmotnost zohledněna

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

rozpon - l [mm]

Ostatní možnosti viz
technická dokumentace.

NOVATOP ELEMENT pro stropy a střechy
POPIS

VÝHODY

NOVATOP ELEMENT je tvořen nosnou spodní vícevrstvou
deskou z masivního dřeva (SWP – solid wood panel),
její tloušťka je závislá na požadované požární odolnosti
konstrukce. Na ni jsou nalepena příčná a podélná žebra
(SWP), jejichž výška závisí na požadované nosnosti
elementu. Celá konstrukce je uzavřena horní vícevrstvou
deskou. Spojení desek a žeber se provádí lepením a
lisováním za studena. Dutiny mezi žebry lze osazovat ve
výrobě izolací nebo trasami pro rozvody. Elementy mohou
být dodávány se spodní deskou v pohledové kvalitě.

velmi nízká hmotnost a velmi vysoká statická únosnost • konstrukci stavby činí velice tuhou a stabilní v obou osách • okamžitá únosnost • velkoplošné formáty až do 2 450 x 12 000 mm • atypické
tvary dle projektu • možnost doplnění tepelné a zvukové izolace • možnost přípravy tras pro rozvody instalací
• certifikováno ETA až do 12 m
Použití: Především nosné stropy a střechy s možností
využití pohledové kvality v interiéru

SORTIMENT
Šířky (mm): 1 030, 2 090, 2 450, max. 2 450
Délky (mm): dle projektové dokumentace,
standardně 6 000, max. 12 000
Výšky (mm): 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300, 320,
max. 400
Kvality spodní desky elementu: pohledová (interiérová),
nepohledová (konstrukční)

POŽÁRNÍ ODOLNOST

PŘÍKLAD ULOŽENÍ STROPU (ND 207)

SPOJ STĚNY SE STROPEM (ND 201)

240

skladba podlahy

27

186

27

Zkouška za plošného zatížení (300 kg/m2) po dobu 47 minut.

KLASIFIKACE: REI 45

273

60

186

27

Zkouška za plošného zatížení (300 kg/m2) po dobu 84 minut.

KLASIFIKACE: REI 60
Technické informace v souborech ke stažení na www.novatop-system.cz.

skladba podlahy

FLEXIBILNÍ STUPEŇ
PREFABRIKACE

PŘÍKLAD PRO STĚNY

TYPY ŽEBER
KVH

DUO, TRIO

BSH

I nosník

PŘÍKLAD PRO STROPY A STŘECHY

NOVATOP OPEN
POPIS
NOVATOP OPEN je tvořen nosnou spodní vícevrstvou
deskou z masivního dřeva (SWP), na kterou jsou
nalepeny hranoly (KVH, DUO, TRIO, BSH, I-nosníky)
plnící nosnou funkci. K vyztužení po obvodu
a kolem stavebních otvorů se vkládají příčná ztužující
žebra. Dimenze a rozestupy hranolů lze upravovat
dle požadavků projektu. Spojení desek a žeber
se provádí lepením a lisováním za studena. Prostor mezi
hranoly je možné osazovat tepelnou izolací. OPEN element
lze uzavřít dalším plošným, difuzně otevřeným, materiálem
(např. Fermacell, DHF, DFP apod.). Elementy mohou být
dodávány se spodní deskou v pohledové kvalitě.

VÝHODY
Prvky NOVATOP OPEN v sobě spojují výhody dobře
známého dimenzování hranolů a vícevrstvé masivní
desky a umožňují otevřený stupeň prefabrikace podle
individuálních požadavků. Nabízí bezpečné řešení pro
difuzně otevřené střechy a stěny.

PODÉLNÝ SPOJ (ND 327)

velkoplošné formáty až do 2 450 x 12 000 mm • atypické
tvary dle projektu • rychlost a jedno duchost montáže
s vysokou přesností • možnost doplnění tepelné izolace
Použití: Pro střechy, stropy i stěny s možností využití
pohledové kvality v interiéru

SORTIMENT
Tloušťky SWP (mm): 27 (9/9/9), 19 (6/7/6)
Celkové výšky (mm): 227, 247, 267 a jiné
Šířky (mm): 1 030, 2 090, 2 450, max. 2 450
Délky (mm): dle projektové dokumentace,
standardně 6 000, max. 12 000
Rozměry KVH (DUO, TRIO, BSH, I-nosníky): 200/60;
220/60; 240/60 a jiné
Max. formát (mm): 2 450 x 12 000
(Prodloužení desky SWP cinkovaným spojem)
Kvality spodní desky elementu: pohledová (interiérová),
nepohledová (konstrukční)

PŘÍKLAD KONSTRUKCE STŘECHY (R 300)

PŘÍKLAD KONSTRUKCE
STŘECHY (ND 321)

střešní krytina

skladba střechy

FASÁDA
Fasáda

NOVATOP OPEN

NOVATOP OPEN
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větrací mezera

KONSTRUKCE SE ZVÝŠENÝMI
STATICKÝMI NÁROKY

NOVATOP STATIC L

NOVATOP STATIC Q
Auskragung
giebelseitig

Auskragung
traufseitig

TLOUŠŤKY
45(9-9-9-9-9)
(9-9-9-9-9)
45

(9-9-24-9-9)
6060(9-9-24-9-9)

5 000 mm

4 950 mm
2 500 mm

2 500 mm

NOVATOP STATIC pro přesazené střechy
POPIS

SORTIMENT

NOVATOP STATIC jsou pětivrstvé desky. Každou vrstvu
desky tvoří lamely z masivního rostlého dřeva. Deska se
skládá z jedné středové vrstvy otočené o 90 ° ke dvěma
rovnoběžným povrchovým vrstvám na každé straně.
Tloušťka vrstev může být různá a určuje konečnou
tloušťku desky. Podélné spoje lamel v každé vrstvě jsou
slepeny mezi sebou, použité lepidlo je vodovzdorné.
Kvalita broušení odpovídá zrnitosti 100.

Tloušťky (mm): 45, 60
Kvality: pohledová (interiérová), nepohledová
(konstrukční)

VÝHODY
řešení střešních přesahů s minimalizací tepelných mostů
• vysoké statické charakteristiky • modul pružnosti až
11 500 N/mm² • vysoká pevnost v ohybu v hlavní ose
až 48 N/mm² • velkoplošné panely až 2 500 x 12 000 mm

PŘÍKLADY POUŽITÍ
Přesah na straně
štítu
Auskragung
giebelseitig

NOVATOP STATIC L
Podélný směr vláken povrchových lamel
Standardní délky (mm): 2 500, 5 000, 6 000
Maximální délka (mm): až 12 000 (s cinkovaným spojem)
Šířky (mm): 1 040, 1 250, 2 100, 2 500
NOVATOP STATIC Q
Příčný směr vláken povrchových lamel
Standardní délka (mm): 4 950 (s cinkovaným spojem)
Šířka (mm): 2 500

PŘÍKLADY PŘEDBĚŽNÉHO DIMENZOVÁNÍ
Přesah na Auskragung
straně okapu
traufseitig

Předběžné dimenzování l/450
45 (9-9-9-9-9)
l1 : c = 1 : 1
l1

Předběžné dimenzování
1 pole l/300

c

kN/m1 (zatížení sk + gk)

7.0

— NOVATOP STATIC 45 mm
— NOVATOP STATIC 60 mm

6.0

kN/m1 (zatížení sk + gk)

— NOVATOP STATIC 45 mm
— NOVATOP STATIC 60 mm

3,0
2,5

5.0

2,0

4.0

1,5

60 (9-9-24-9-9)

3.0

1,0

2.0

0,5

1.0
200

400

sníh (sk)
stálé zatížení L (gk)
vlastní tíha zohledněna

600

800

1 000

1 200

1 400

délka upnutí l1 [mm]

0,0

500

1 000

1 500

sníh (sk)
stálé zatížení L (gk)
vlastní tíha zohledněna

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

délka upnutí l1 [mm]

VYSOKÁ ESTETICKÁ HODNOTA A FUNKČNOST

Arch. Pascal Flammer

NOVATOP SWP (biodeska)
POPIS
NOVATOP SWP jsou vícevrstvé desky (biodesky) skládající se z lichého počtu
vrstev, nejčastěji tří a pěti. Každou vrstvu tvoří lamely z masivního rostlého
dřeva. Vrstvy jsou vůči sobě otočeny o 90°. Tloušťka lamel je různá a určuje
konečnou tloušťku desky. Pro výrobu se jehličnaté dřevo vysušené na 8–12
%. Povrchové vrstvy jsou vyspravovány zásadně přírodními suky a tmelem.
Povrchy jsou broušené zrnitostí 100. Desky vykazují desetkrát nižší emise
formaldehydu než limity třídy E1 a jako první v ČR získaly v roce 2008 certifikát
Natureplus.
Použití ve stavebnictví - plošný konstrukční materiál
•
•
•
•

dřevostavby, zděné stavby, rekonstrukce
výztužné desky pro vodorovné i svislé konstrukce,
nosné záklopy střech a stropů, záklopy střešních podhledů,
subtilní přesazené konstrukce bez krokví a trámů
(u pultových i sedlových střech)
• fasády a fasádní prvky
• nosné a nenosné stěny, dělící příčky
• obklady stěn, stropů, podlah
Použití v truhlářství
• křížem lepená skladba minimalizuje kroucení a prohýbání 			
ve větších plochách i při změnách teploty a vlhkosti
• výroba nábytku, interiérových doplňků
• snadné opracování (frézování, řezání, vrtání)
• schodišťové stupně, popř. podstupnice
• interiérové dveře

VÝHODY
charakter přírodního masivního dřeva • přírodní zdravotně nezávadný materiál
• tvarová stálost, vysoká pevnost v ohybu • výborná opracovatelnost ploch
a hran • velkoplošný formát • jednoduchá manipulace a montáž

SORTIMENT
Dřeviny: smrk středoevropský
Standardní tloušťky (mm): 19, 27, 42
Základní doporučený formát (mm): 2100 x 5000 mm
Více informací: www.novatop-swp.cz

Lucia Kocmanová

Dřevostavby MC

DOKONALÝ AKUSTICKÝ KOMFORT
JEDINEČNÝ PŘÍRODNÍ DESIGN
Ing. arch. Miroslav Minca

PESTRÉ KOMBINACE PROFILŮ
A ABSORBÉRŮ

NOVATOP ACOUSTIC
POPIS
Panely ACOUSTIC jsou vyrobené z třívrstvé masivní desky (SWP) perforované do různých profilů. Podíl perforované plochy a tvar perforace se u jednotlivých profilů liší. Panely obsahují absorbér, který se volí dle akustických
požadavků projektu. Prefabrikovaný panel je připraven přímo k montáži.
Použití: Panely NOVATOP ACOUSTIC optimalizují akustické vlastnosti prostoru.
Vhodně zvolená kombinace dřeva, profilu, absorbéru a povrchové úpravy
nabízí velmi široké možnosti při utváření moderního interiérového designu.

Atelier SAEM

Dřevostavby MC

VÝHODY
přírodní a ekologické • zdokonalují akustické vlastnosti prostoru • pestré
kombinace profilů a absorbérů • nízká hmotnost • řešení pro novostavby
i rekonstrukce • ověřeno do sportovních hal a tělocvičen

SORTIMENT
Profily:
• Marilyne (4/12, 8/25, Special)
• Suzanna
• Giulia
• Sonata
• Tina
• Lucy (ø 8 mm - 16/16, ø 10, ø 16 mm - 32/32)
• Beata

Prodesi

Domesi

Dřeviny: smrk, jedle bělokorá, dýha dub
Základní doporučený formát (mm): 625 x 2500 (Ucelený přehled dle profilů
v technické dokumentaci)
Povrchová úprava: standardně bez povrchové úpravy, popř. základní nebo
finální nátěr ve 3 odstínech (Natur, Zugspitze, Mont Blanc)
www.novatop-acoustic.cz

3D knihovna
Projektil architekti

Dřevostavby MC

REALIZACE NAŠICH PARTNERŮ

třiarchitekti

3AE

Prodesi

Lucia Kocmanová

Domesi

Dřevostavby MC

Ing. Helmut Auer

Prodesi

Progres Atelier

Archifabrika

3AE

Dřevostavby MC

Domesi

Straet Architects

Madeja sport

Kost Holzbau

Atelier CMJN

Atelier SAEM

Auböck

PKS Stavby

Tiny House DONE

Pascal Flammer

Prodesi

Arch. Lukáš Pejsar

Domesi

3AE

Hermann Blumer

Prodesi

Domesi

Casa-Vita/ Frefel Holzbau AG

Oslo Lufthavn

Prodesi

Domesi

Prodesi

Arch. Jakub Loučka

Domesi

3AE

www.novatop-system.cz

Projektil architekti

Dřevostavby MC

Certifikáty výrobce:

Technická dokumentace a certifikáty ke stažení na www.novatop-system.cz
Výrobce: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Česká republika
tel.: +420 582 397 856 • novatop@agrop.cz • www.novatop-system.cz
www.facebook.com/novatopcz
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Dřevostavby MC

