MOŻLIWOŚĆ OBRÓBKI,

POZYCJE CENNIKA, JAKOŚĆ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
SPIS TREŚCI
Możliwość obróbki ..................................................................................................................................................................................................... 3-9
Pozycje cennika .................................................................................................................................................................................................... 11-15

Specyfikacje jakości
Niewizualna (C) ............................................................................................................................................................................................................ 16
Wizualna (B) ................................................................................................................................................................................................................... 17
Specyfiklacje jakości ................................................................................................................................................................................................... 18

Aktualizacja: 04/2020

2

www.novatop-system.com

MOŻLIWOŚĆ OBRÓBKI
SYSTEM NOVATOP
CNC HUNDEGGER PBA
Format maksymalny: 3 x 12,5 m
Tolerancja: około ±0,5–1 mm

Narzędzia
Piła tarczowa:
ø 750, grubość 6,8 mm, głębokość cięcia 250 mm
Piłę można obracać o 3600 i ukosować od 00 do 900.
Komplet 5 (9) pił tarczowych, ø 400 mm, grubość 8 (4) mm
(np. na panele akustyczne)
Piła łańcuchowa:
Grubość łańcucha 12 mm, Szerokość prowadnicy 200 mm.
Piłę można obracać o 3600 i ukosować od 00 do 900. Naroża
można wykonywać dokładnie bez zaokrągleń
Narzędzia do frezowania:
Pionowo od góry można wyfrezować dowolną ilość otworów
o różnych kształtach i wykonać różne profile rowków i
żłobków, itp.
ø 60 mm – frez trzpieniowy spiralny, długość 180 mm
ø 40 mm – frez trzpieniowy płytkowy, długość 180 mm
ø 30 mm – frez trzpieniowy spiralny, długość 180 mm
ø 350 mm – frez walcowy, szerokość 40 mm
ø 500 mm – frez walcowy, szerokość 40 mm
Wiertła:
ø 30 mm, długość 2 000 mm (do wiercenia otworów pod
instalacje elektryczne)
ø 15 mm, długość 100 mm (standardowe wiercenia)
Software: Cadwork CAD/CAM , Hundegger Cambium

Uwaga: powierzchnie cięcia i powierzchnie frezowania charakteryzują się zawsze jakością niewizualną.
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MOŻLIWOŚĆ OBRÓBKI
SYSTEM NOVATOP
CNC HAMUEL REICHENBACHER
Format maksymalny: 6 x 2,5 m
Tolerancja: ±0,5 mm

Narzędzia
Piła tarczowa:
ø 300 mm, grubość 3,2 mm
ø 450 mm, grubość 4 mm
Piłę można obracać o 360° i ukosować od 0° do 90°.
Narzędzia do frezowania:
Pionowo od góry można wyfrezować dowolną ilość otworów
o różnych kształtach i wykonać różne profile rowków i
żłobków, itp.
ø 8 mm – frez trzpieniowy spiralny, długość 30 mm
ø 10 mm – frez trzpieniowy spiralny, długość 40 mm
ø 20 mm – frez trzpieniowy spiralny, długość 50, 120 mm
ø 30 mm – frez trzpieniowy spiralny, długość 180 mm
komplet pod sprężynkę i rowek
komplet pod złącze wieloklinowe (głębokość 22 mm)
Wiertła:
ø 12 mm, długość 100 mm, ø 15mm, długość 100 mm

Uwaga: powierzchnie cięcia i powierzchnie frezowania charakteryzują się zawsze jakością niewizualną.
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MOŻLIWOŚĆ OBRÓBKI
SYSTEM NOVATOP
CNC HOUFEK FENIX
Format maksymalny: 6 x 2,5 m
Tolerancja: ±0,5 mm

Narzędzia
Piła tarczowa:
ø 300 mm, grubość 4,4 mm
ø 450 mm, grubość 4 mm
Piła może być obracana o 360 ° i pochylana od 0 ° do 90 °.
Narzędzia frezarskie:
Pionowo od góry można wyfrezować dowolną liczbę
otworów o różnych kształtach i wykonać różne profile
kanałów, rowków itp.
ø 8 mm - palcowy frez spiralny, długość 30 mm
ø 10 mm - palcowy frez spiralny, długość 40 mm
ø 20 mm - palcowy frez spiralny, długość 50, 120 mm
zestaw do połączeń na pióro i wpust
Głowica wiertnicza (15 wierteł):
ø 8 mm, długość 100 mm
ø 10 mm, długość 100 mm, ø 16 mm, długość 100 mm

CNC HOUFEK SCORPION
Format maksymalny: 4 x 2 m
Tolerancja: ±0,5 mm

Narzędzia
Piła tarczowa:
ø 300 mm, grubość 4,4 mm
Piła może być obracana o 360 ° i pochylana od 0 ° do 90 °.
Narzędzia frezarskie: Pionowo od góry można wyfrezować
dowolną liczbę otworów o różnych kształtach i wykonać
różne profile kanałów, rowków itp.
ø 8 mm - palcowy frez spiralny, długość 30 mm
ø 10 mm - palcowy frez spiralny, długość 40 mm
ø 20 mm - palcowy frez spiralny, długość 50, 120 mm
zestaw do połączeń na pióro i wpust
zestaw do produkcji elementów podłogowych
Głowica wiertnicza (15 wierteł):
ø 8 mm, długość 25 mm, ø 10 mm, długość 25 mm,
ø 16 mm, długość 25 mm

Uwaga: powierzchnie cięcia i powierzchnie frezowania charakteryzują się zawsze jakością niewizualną.
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MOŻLIWOŚĆ OBRÓBKI
SYSTEM NOVATOP
CNC HUNDEGGER SPEEDCUT
Maksymalny format: 0,2 x 0,45 x 13 m

Narzędzia
Piła tarczowa:
ø 720 mm, 5 osiowa
Narzędzia frezarskie:
Frez dolny 20–30 mm – długość około 100–150 mm
(frezowanie tylko od spodu)
Frezarka rewolwerowa zawiera – frez walcowy ø 300mm,
szerokość 40 mm, maks. głębokość obróbki 73 mm
Frez walcowy czołowy 20–30 mm, długość 100–150mm
(frezowanie tylko z boku)
Wiertła:
ø 15 mm, długość 100 mm
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ADNOTACJE
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MOŻLIWOŚCI OBRÓBKI
SYSTEM NOVATOP
NARZĘDZIA STANDARDOWE

Możliwa jest obróbka od góry i z różnych stron, niestety niemożliwa jest od dołu. . W czasie paneli nie można obracać.

Piła tarczowa ø 750, grubość 6,8 mm, głębokość cięcia 250 mm. Piłę można obracać o 360° i ukosować od 0° do 90°

Szerokość łańcucha 12 mm, szerokość prowadnicy 200 mm (min. szerokość cięcia 210 mm).
Piłę można obracać o 360° i ukosować od 0° do 90°.

Frez trzpieniowy – możliwości frezowania zdeterminowane są wymiarami tych narzędzi:

Frez walcowy.
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Różne narzędzia do frezowania.
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MOŻLIWOŚCI OBRÓBKI
SYSTEM NOVATOP
DOCINANIE KSZTAŁTÓW

Piła tarczowa – wycinanie różnych kątów.

Pila tarczowa – można ukosować pod różnymi kątami.

Piła łańcuchowa – min szerokość cięcia 210 mm.

Docinanie kształtów piłą łańcuchową (bez zaokrągleń).

Frez trzpieniowy.

Docinanie kształtów frezem trzpieniowym (bez zaokrągleń).

www.novatop-system.com
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MOŻLIWOŚCI OBRÓBKI
SYSTEM NOVATOP
WYCINANIE OTWORÓW

1. Piła tarczowa – nacięcie otworu (nie jest możliwe wycięcie całego otworu).
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Różne formaty i wielkości otworów.

2a. Różne formaty i wielkości otworów.
(jakość niewizualna)

2b. Docinanie frezarką – wykonanie z zaokrągleniem
(jakość wizualna)

Detal docinania frezem– wykonanie z zaokrągleniem
(jakoś wizualna)

3. Piła łańcuchowa – wycinanie rożnych otworów. Wykonanie
bez zaokrągleń (jakość niewizualna).

Minimalna szerokość cięcia 210 mm.

www.novatop-system.com

MOŻLIWOŚĆ OBRÓBKI
SYSTEM NOVATOP
WYCINANIE OTWORÓW

4. Frez trzpieniowy – wykonanie z zaokrągleniem
(jakość wzrokowa)

Od góry można wyfrezować dowolną ilość otworów o różnych
kształtach.

Frezowanie okrągłych otworów.

Frezowanie otworów wielokątowych, wykonanie z
zaokrągleniem

ROWKI
Prostopadle od góry można wyfrezować rożne profile rowków i żłobków.

Rowki na bocznej płaszczyźnie można wykonać piłą.
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MOŻLIWOŚĆ OBRÓBKI
SYSTEM NOVATOP
ZŁĄCZA DLA PRZEPLATANIA

Piła tarczowa.

Frez walcowy – możliwość frezowania od dolnej strony (maksymalna głębokość 150 mm od krawędzi).

16-42

0,5

INNE ZŁĄCZA

1

Złącze wieloklinowe (głębokość 22 mm).
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Wpust i wypust.
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MOŻLIWOŚĆ OBRÓBKI
SYSTEM NOVATOP
OTWORY POD INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ

min. 40 m

m
max. 1 70

0 mm

1. Wiertło – wiercenie jest możliwe tylko z jednej strony.

2. Frez – wyfrezowanie rowków przed zlepieniem paneli.

PANELE AKUSTYCZNE – PERFOROWANIE RÓŻNYCH PROFILI

Profil Suzanna

Marilyne

Profil Giulia

Profil Lucy

www.novatop-system.com
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MOŻLIWOŚĆ OBRÓBKI
SYSTEM NOVATOP
PROJEKTY SPECJALNE

Istnieje możliwość wykonania różnych kształtów zgodnie z projektem sporządzonym w CAD, obróbka przebiega
z wykorzystaniem frezu trzpieniowego prostopadle do płaszczyzny panelu.
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POZYCJE CENNIKA
NOVATOP ELEMENT/OPEN

27 (33)

003.001

Odporność pożarowa REI 45 min (SWP 27 lub 33 mm).

005.001

Wypełnienie mineralnym materiałem izolacyjnym

005.301-3

Montaż izolacji w złączu wzdłużnym.

27 + 33

003.002

Odporność pożarowa: REI 60 min (SWP 27+33 mm).

005.101

Wypełnienie wełną drzewną

005.401

Montaż taśmy przeciwpożarowej w złączu wzdłużnym

005.411

Taśma przeciwpożarowa

www.novatop-system.com
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POZYCJE CENNIKA
NOVATOP ELEMENT/OPEN

006.001

Wapienny wsyp (40, 60, 80 kg/m2)

007.101

Wzmocnienie litym drewnem w miejscach nacisku

010.001

Osadzenie elementu w miejscu kalenicy

010.004

Obróbka osadzenia – jednostopniowe
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007.003

Zamknięcie wizualnego wycięcia deską z litego drewna

007.101

Wzmocnienie litym drewnem w miejscach nacisku

010.002

Skośny przekrój całego elementu

010.005

Obróbka osadzenia – dwustopniowe

www.novatop-system.com

POZYCJE CENNIKA
NOVATOP ELEMENT/OPEN

010.006

Wycięcie w powierzchni elementu okrągłe/ wielokątowe do
2,99 m2.

010.010

Wiercenie / frezowanie otworów do ø 200 mm

010.007

Wycięcie w powierzchni elementu ponad 3 m2.

010.011

Wiercenie otworów w użebrowaniu pod prowadzenie
instalacji

010.012

Wzdłużne wycięcie w górnej płycie nie zalepione pod
prowadzenie instalacji

www.novatop-system.com
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POZYCJE CENNIKA
NOVATOP SOLID

010.023

Obróbka owalna

010.027

Wycięcie o wielkości ponad 3 m2.

010.034

Przygotowanie złącza i osadzenie – SOLID 84, 124 mm.

010.026

Wycięcie o wielkości 2,99 m2.

010.033

Obróbka pod instalacje

010.034

Przygotowanie złącza i osadzenie í – SOLID 84, 124 mm.

010.035

Przygotowanie złącza i osadzenie – SOLID 62 mm.
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POZYCJE CENNIKA
DODATKI

011.001

Śruby do zawieszania (SOLID).

011.003

Strzemię do zawieszania ( 4 szt. dla jednego ELEMENTU)

011.008

Zaczep do zawieszania (OPEN).

011.010

Osłony na przewody (ELEMENTS).

www.novatop-system.com

011.002

Metalowe strzemię do zawieszania (SOLID).

011.004

Dźwignia..

011.009

Gwint wewnętrzny (OPEN).

005.411

Skrzynka przeciwpożarowa (ELEMENTS/OPEN).
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SPECYFIKACJE JAKOŚCI
ŚWIERK – JAKOŚĆ NIEWIZUALNA (C)
Element konstrukcyjny. Powierzchnia jest szlifowana, większe sęki są obrobione, zamknięty, wygładzony, dopuszczalne są podłużne
otwory, możliwe jest sinienie oraz obecność resztek kleju. Klasyfikacja jakości zgodnie z przepisami AGROP NOVA a.s.

20
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SPECYFIKACJE JAKOŚCI
ŚWIERK – JAKOŚĆ WIZUALNA (B)
Element konstrukcyjny jest przeznaczony do finalnego wykończania wnętrza. Lamele powierzchniowe wykonane są
z drewna wyższej jakości. Powierzchnia jest szlifowanaz obrobionymi sękami gałęzi o różnej wielkości, zamknięte, zaprawione,
bez przebarwień. Miazga jest dopuszczalna o mniejszym zakresie. Drobne zadraśnięcia oraz odgniecenia na głębokość 1mm
i o powierzhni plochy 10 mm2 są dopuszczalne. Wady na obrzeżach płyty są dopuszczalne do 10 mm. Powierzchnie rzezów
oraz frezowane powierzchnie odpowiadają zawsze jakości niewizualnej. Panele przy pakowaniu są przekladane kartopnami.
Klasyfikacja jakości zgodnie z przepisami AGROP NOVA a.s.

www.novatop-system.com
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SPECYFIKACJE JAKOŚCI
ŚWIERK
KLASYFIKACJA JAKOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI AGROP NOVA A.S.
Cechy podlegające klasyfikacji

Jakość wizualna (B)
Ogólne, Wymagania,
Szczeliny wzdłużne

klejenie bezbłędne
bez otwartych szczelin

klejenie bezbłędne,
dopuszczalne naprawione szczeliny wzdłużne

Struktura, Przebieg włókien,
drewno poddane kompresji

duże przyrosty, drewno rzadkie, kompresja drewna
dozwolona

bez specjalnych wymagań

Spoistość

Dopuszczalne pojedyncze czarne sęki – oczka o
średnicy do 10 mm *(Zdrowe, dobrze wrośnięte sęki
bez specjalnych wymagań)

bez specjalnych wymagań

Naprawianie
naturalnymi sękami

nie może być 2 sęków obok siebie, *(Dopuszczalne do
średnic poniżej 35 mm)

bez specjalnych wymagań

Pęcherze żywiczne

dopuszczalne pojedyncze o wymiarach
do 5 x 50mm, bez ognisk zbiorowych

bez specjalnych wymagań

dopuszczalne pojedyncze o wymiarach powyżej
5 x 50 mm
usunięte łódeczką

dopuszczalne o wymiarach powyżej
5 x 50 mm
usunięte łódeczką

Kora

niedopuszczalna, *(Sęki zrośnięte i obrobione do
35 mm)

pojedynczo dopuszczalna

Pęknięcia

dopuszczalne pojedyncze płytkie powierzchowne
pęknięcia, sporadyczne pęknięcia końców do 50
mm długości pojedyncze dopuszczalne

bez specjalnych wymagań

Jądro (rdzeń)

dopuszczalny rdzeń
o całkowitej długości do 600 mm w sztuce lub
jako suma części przechodzących

bez specjalnych wymagań

Zaatakowanie przez owady, czerwie

niedopuszczalne

niedopuszczalne, dopuszczalne pojedyncze
czerwie

Zabarwienia, huba

dopuszczalna sinizna do szerokości 10 mm
i długości 200 mm

bez specjalnych wymagań
niedopuszczalna zgnilizna

Grubość klejonych szczelin

maks. 0,3 mm

bez specjalnych wymagań

Obróbka powierzchni

dopuszczalne pojedyncze małe wady

dopuszczalne pojedyncze małe wady

Jakość krawędzi płyty, jak wybrzuszenia,
miejsca poobijane

do 10 mm od obrzeża
pojedyncze dopuszczalne

do 50 mm od obrzeża
pojedyncze dopuszczalne

Łączenie różnych gatunków drzew

niedopuszczalne

Szerokość poszczególnych części – oprócz
skrajnych

co najmniej 60 mm

bez specjalnych wymagań

Rysunek drewna

bez specjalnych wymagań

bez specjalnych wymagań

Usunięte
pęcherze żywiczne
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Jakość niewizualna (C)

dopuszczalne

www.novatop-system.com

SPECYFIKACJE JAKOŚCI
NOVATOP SOLID/ELEMENT/OPEN
Uwaga: Panele przez cały czas powinny być chronione przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Zalecana wilgotność względna otoczenia, w którym są instalowane panele NOVATOP, wynosi 55 % przy 20 °C. Ze względu
na niższą wilgotność powietrza, mogą się pojawić pęknięcia drewna.
Uwaga: Właściwości drewna w produktach NOVATOP są zachowane w wymaganych granicach i dlatego reaguje ono na
zmiany temperatury i wilgotności poprzez rozsychanie się lub ewentualnym pęcznieniem. Niewłaściwe magazynowanie i
stosowanie w ekstremalnych warunkach (zewnętrzna temperatura i wilgotność) może spowodować powstawanie pęknięć
i odkształceń. Za uszkodzenia produktów spowodowane niewłaściwym magazynowaniem, obróbką, niewłaściwym
wykorzystaniem lub nieprzestrzeganiem procedur w czasie montażu producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

www.novatop-system.com
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Producent: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99
798 43 Ptení
Republika Czeska
tel.: +420 582 397 856
novatop@agrop.cz
novatop-system.com
novatoppl

Certifikaty:

Dokumentacja techniczna i certyfikaty do
pobrania z www.novatop-system.cz

