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POUŽITÍ

1. Panely NOVATOP SOLID, ELEMENT, OPEN jsou určené 
především pro konstrukce stěn, příček a stropů.

2. Doporučená relativní vzdušná vlhkost prostředí, ve kterém 
jsou panely zabudovány, je v rozmezí 40–60 % při 20 °C.

3. Informace k opracování a montáži v návodu k montáži.
4. Pokud nejsou panely opatřené nátěrem z výroby, 

doporučujeme pohledovou stranu v interiéru ošetřit 
vhodnou povrchovou úpravou určenou pro masivní 
dřevo (lazury, oleje, vosky pro interiér), která výrazně 
zvyšuje odolnost proti zašpinění a UV záření.  
Technologický postup se řídí pokyny výrobce zvoleného 
nátěru. Neošetřené dřevo přirozeně tmavne.

ÚDRŽBA

1. Prach a nečistoty na povrchu pohledových stran panelů 
doporučujeme průběžně odstraňovat suchým hadříkem 
nebo vysavačem s nástavcem (prachový kartáč).

2. V případě lehkého znečištění dřevěného povrchu dopo-
ručujeme používat měkký suchý popř. navlhčený hadřík či 
houbu, případně s čisticími prostředky určenými pro 
dřevěné povrchy. Nepoužívejte nadměrné množství vody.

3. Poškození dřevěného povrchu, které nelze vyčistit (lihový 
fix, škrábance), lze vyřešit jemným zbroušením posti-
ženého místa a následným ošetřením stejným typem 
nátěru. Technologický postup se řídí pokyny výrobce 
zvoleného nátěru. 

 Upozornění: Při umisťování dekorací, obrazů, svítidel, 
poliček apod. je nutno počítat s tím, že se po určité době 
vlivem UV záření „vypálí“ jejich obrysy a ošetření tohoto 
místa může být náročnější.

4. Panely je potřeba chránit před vlhkostí (kondenzát 
klimatizace, tekoucí anebo kapající voda apod.)

UPOZORNĚNÍ
Za poškození výrobku způsobené nevhodným skladováním, 
opracováním, nevhodným použitím či údržbou anebo 
nedodržením pracovních postupů při montáži, nepřebírá 
výrobce žádné záruky.

ZÁRUKA

1. Výrobce odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zboží 
dodaného odběrateli dle rámcové kupní smlouvy, 
uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Výrobce 
poskytuje na funkčnost panelů záruku v délce 10 roků. 
Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží odběrateli 
a vychází z podmínek uvedených v dané kupní smlouvě. 
Na povrchové úpravy provedené výrobcem platí záruka 
po pevně stanovenou dobu 2 let.

2. Výrobce neodpovídá za vady zboží způsobené 
nesprávnou manipulací a montáží panelů, vady vzniklé 
v souvislosti s nesprávným užitím či zatížením elementů 
při jejich užívání a poškození zboží, které bylo způsobeno 
vyšší mocí nebo třetí osobou včetně následných vad 
a škod vzniklých v důsledku povětrnostních podmínek 
v průběhu stavby. Výrobce dále neodpovídá za vady, které 
se na panelech (a na stavbě jako celku) případně projeví 
v důsledku chyb projektové dokumentace (např. v otázce 
statiky stavby) a/nebo nesprávné montáže stavby  
vč. nedodržení relativní vzdušné vlhkosti prostředí.

3. Doporučená relativní vzdušná vlhkost prostředí, ve kterém 
budou panely zabudovány, je v rozmezí 40–60% při 
20 °C. Záruka se nevztahuje na trhliny ve dřevu, které 
vznikly v důsledku nízké vzdušné vlhkosti.

4. Záruka se nevztahuje na přímé nebo nepřímé následné 
škody způsobené neodbornou péčí a údržbou ani na 
opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

5. Záruka se nevztahuje na vizuální změny nátěru 
provedeného výrobcem, které je třeba považovat za 
normální změny stárnutí, proto změna barvy nátěru či 
snížení lesku nejsou považovány za důvod reklamace.
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https://novatop-system.cz/wp-content/uploads/TD_Podklady_pro_projektovani.pdf
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NOVATOP ACOUSTIC
POUŽITÍ, ÚDRŽBA, ZÁRUKA

POUŽITÍ

1. Akustické panely NOVATOP jsou vhodné pro obklady 
stěn a stropů v interiéru. 

2. Doporučená relativní vzdušná vlhkost prostředí, ve 
kterém jsou panely zabudovány, je v rozmezí 40 - 60% při 
20 °C.

3. Panely lze opracovávat vhodnými běžnými dřevo-
obráběcími nástroji a stroji. Více v návodu k montáži.

4. Pokud nejsou panely opatřené nátěrem z výroby, 
doporučujeme je ošetřit vhodnou povrchovou úpravou 
určenou pro masivní dřevo v interiéru (lazury, oleje, 
vosky), která výrazně zvyšuje odolnost proti zašpinění 
a UV záření. Neošetřené dřevo přirozeně tmavne. 
Technologický postup se řídí pokyny výrobce zvoleného 
nátěru. Preferujeme vodou ředitelné lazury Adler  
(str. 10–11), pro dýhované povrchy doporučujeme 
bezbarvou povrchovou úpravu. 

ÚDRŽBA

1. Prach a nečistoty na povrchu akustických panelů 
doporučujeme pravidelně odstraňovat jemně vysa-
vačem. Při čištění dávejte pozor, abyste mechanicky 
nepoškodili dřevěný povrch panelu a absorbér.

2. V případě lehkého znečištění dřevěného povrchu 
doporučujeme používat měkký suchý popř. navlhčený 
hadřík či houbu, případně s čisticími prostředky určenými 
pro dřevěné povrchy.  Nepoužívejte nadměrné množství 
vody.

3. Poškození dřevěného povrchu, které nelze vyčistit 
(lihový fix, škrábance), lze vyřešit jemným zbroušením 
postiženého místa a následným ošetřením stejným 
typem nátěru. Upozornění: Při umisťování dekorací, 
obrazů, poliček apod. je nutno počítat s tím, že se 
po určité době vlivem UV záření „vypálí“ jejich obrysy 
a ošetření tohoto místa může být náročnější.

4. Panely je potřeba chránit před vlhkostí (kondenzát 
klimatizace, tekoucí anebo kapající voda apod.). 

UPOZORNĚNÍ
Za poškození výrobku způsobené nevhodným skladováním, 
opracováním, nevhodným použitím či údržbou anebo 
nedodržením pracovních postupů při montáži, nepřebírá 
výrobce žádné záruky.

ZÁRUKA

V rámci všeobecných podmínek garantujeme, že panely 
NOVATOP ACOUSTIC budou mít v době dodání vlastnosti 
a kvalitu odpovídající produktovým datovým listům. Záruka 
platí po pevně stanovenou dobu 2 let.

https://novatop-system.cz/wp-content/uploads/2018/09/CZ_NOVATOP_ACOUSTIC_TD_navod_k_montazi.pdf

