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Prostorová akustika v moderní architektuře 

představuje hlavní výzvu především  

pro projektanty a architekty. Správné použití 

materiálů se zvukovou  absorpcí může  

prostorovou akustiku snadno přizpůsobit 

účelu dané místnosti a zároveň vytvořit  

jedinečný design s prvky masivního dřeva.

Prostorová akustika se zabývá šířením zvuku 

v uzavřeném prostoru. Zkoumá jeho  

rozložení, směrování, rozptylování a zejména 

dobu dozvuku.

Popis

Akustické panely NOVATOP ACOUSTIC jsou vyrobené 
z třívrstvé masivní desky (SWP) perforované  
do různých profilů. Tvar profilu a podíl perforované 
plochy se u jednotlivých typů liší. Panely se ve výrobě 
doplňují absorbéry podle akustických požadavků 
projektu. Prefabrikovaný panel je připraven přímo  
k montáži.

Akustika a estetika

Panely NOVATOP ACOUSTIC optimalizují akustické 
vlastnosti prostoru, většina z nich nejen zvuk pohlcuje, 
ale i rozptyluje. Vhodně zvolená kombinace dřeva, 
profilu, absorbéru a povrchové úpravy nabízí velmi 
široké možnosti při utváření moderního interiérového 
designu. Panely lze povrchově upravovat jako 
přírodní dřevo transparentními nátěrovými hmotami  
i mořením do různých odstínů. U profilu TINA je možné 
absorbér v kazetách dodávat až ve 48 odstínech.

Výhody

Přírodní a ekologické • Pestré kombinace profilů  
a absorbérů • Nízká hmotnost • Řešení pro novostavby 
i rekonstrukce • Vytváření tvarových změn podhledů  
a nových dispozičních řešení 



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

Dřeviny

Smrk • Jedle bělokorá
Dýha: • dub radiální • dub tangenciální

Povrchová úprava
 
Základní nebo finální nátěr ve 4 odstínech:
Natur • Zugspitze • Mont Blanc • Silberrücken
(Adler Lingovit Interior UV 100)
Panely jsou standardně dodávány bez povrchové 
úpravy. 

 
Standardní formáty

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

Maximální formát: 2500 x 5000 mm (v závislosti  
na profilu) • U všech formátů je nutné zohlednit tvar  
a provedení profilu při napojování. Minimální šířka  
pro profil Tina je 1250 mm. Profil Giulia je v délce   
3000 a 5000 mm.

Montáž

Panely lze montovat na laťový rošt i jako zavěšený 
podhled a jednoduše opracovávat nástroji na dřevo. 
Při montáži dochází k nivelaci povrchu podhledu,  
a to umožňuje zavěšení i na hrubě dokončený strop. 
Panel lze montovat u stěn jak vodorovně tak svisle,  
u stropů jak po délce, tak šířce místnosti. Snadný 
přístup do dutiny nad deskou umožňuje vedení 
technických rozvodů. (Více informací v návodu  
na montáž.)

Povrchová 
úprava
ve 4 odstínech
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Pestré kombinace 
profilů a absorbérů

Domesi CZProdesi - Ing. arch. Klára Vratislavová, Ing. arch. Pavel Horák
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Ověřeno
do sportovních  
hal a tělocvičen
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Výrobce: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Česká republika 
tel.: +420 582 397 855 • novatop@agrop.cz • www.novatop-system.cz

 novatopcz

Certifikáty výrobce:

NOVÁ
3D KNIHOVNA

Pro dokonalý svět
vašich vizualizací

PRB standard / 8K

novatop-acoustic.cz

Dýha dub




