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UŻYTKOWANIE

1. Panele NOVATOP SOLID, ELEMENT, OPEN są głównie 
przeznaczone do budowy ścian, ścianek działowych 
i  sufitów.

2. Zalecana wilgotność względna środowiska, w którym 
panele są instalowane, mieści się w zakresie 40-60% przy 
20 °C.

3. Informacje dotyczące obróbki i montażu znajdują się 
w instrukcji montażu.

4. Jeśli panele nie są fabrycznie zabezpieczone farbą, 
zalecamy, aby w pomieszczeniu zabezpieczyć widoczną 
stronę odpowiednią powłoką przeznaczoną do litego 
drewna (lazury, oleje, woski do wnętrz), która znacznie 
podnosi odporność na przebarwienia i promieniowanie 
UV. Proces technologiczny przebiega zgodnie z instrukcją 
producenta wybranej powłoki. Nieobrobione drewno 
naturalnie ciemnieje.

KONSERWACJA

1. Kurz i brud na widocznej powierzchni płyt zalecamy 
regularnie usuwać za pomocą suchej szmatki lub 
odkurzacza z przystawką (szczotka do kurzu).

2. W przypadku lekkiego zabrudzenia powierzchni 
drewnianej zalecamy użycie miękkiej lub lekko nawilżonej 
szmatki czy gąbki. Można też używać środków 
przeznaczonych do czyszczenia powierzchni 
drewnianych. Nie należy stosować nadmiernej ilości 
wody.

3. Uszkodzenia powierzchni drewnianej, których nie można 
wyczyścić (marker, rysy) można zredukować poprzez 
delikatne przeszlifowanie a następne zabezpieczenie tym 
samym typem farby. Proces technologiczny przebiega 
zgodnie z instrukcją producenta wybranej powłoki. 
Uwaga: Należy wziąć pod uwagę, że po pewnym czasie 
od montażu dekoracji, obrazów, oświetlenia, półek itp. 
promieniowanie UV „wypali“ ich kontury, naprawa tych 
miejsc może być wymagająca. 

4. Panele należy chronić przed wilgocią (kondensator 
klimatyzacji, cieknąca lub kapiąca woda itp.)

UWAGA
W przypadku uszkodzenia produktu spowodowanego 
niewłaściwym przechowywaniem, obróbką, użytkowaniem 
i konserwacją lub brakiem przestrzegania procedur 
montażowych, producent nie przyjmuje zgłoszeń 
reklamacyjnych.

GWARANCJA

1. Producent jest odpowiedzialny za jakość, funkcjonalność i 
kompletność towaru dostarczanego do klienta na 
podstawie ramowej umowy kupna, zawartej pomiędzy 
dostawcą a odbiorcą. Producent gwarantuje 
funkcjonalność paneli przez okres 10 lat. Okres gwarancji 
rozpoczyna się w dniu dostarczenia towaru do klienta 
i  opiera się na warunkach określonych w umowie kupna. 
Wykończenia powierzchni wykonane przez producenta 
są objęte gwarancją na czas określony 2 lat.

2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru 
spowodowane przez niewłaściwy montaż, wady powstałe 
z powodu niewłaściwego użytkowania lub obciążenia 
elementów w trakcie ich użytkowania oraz uszkodzenia 
towarów spowodowane przez siłę wyższą lub przez 
stronę trzecią, w tym wady następcze oraz szkody 
spowodowane warunkami atmosferycznymi podczas 
budowy. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności 
za wady, które panele (i budynek jako całość) mogą 
wykazywać w wyniku błędów w  dokumentacji 
projektowej (np. w zakresie statyki budynku) i/lub 
nieprawidłowego montażu budynku w tym 
nieprzestrzegania wilgotności względnej otoczenia.

3. Zalecana wilgotność względna środowiska, w którym 
panele zostaną zainstalowane mieści się w przedziale  
40-60% przy 20 °C. Gwarancja nie obejmuje pęknięć 
drewna, które są spowodowane niską wilgotnością 
powietrza.

4. Gwarancja nie obejmuje bezpośrednich lub pośrednich 
skutków niewłaściwej pielęgnacji i konserwacji, ani 
zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem.

5. Gwarancja nie obejmuje zmian wizualnych obejmujących 
farbę nałożoną przez producenta, które należy uznać za 
normalne zmiany starzeniowe, dlatego zmiana koloru 
farby lub zmniejszenie połysku nie jest uznawane za 
podstawę do reklamacji.

SYSTEM NOVATOP
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https://novatop-system.cz/wp-content/uploads/TD_Podklady_pro_projektovani.pdf
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NOVATOP ACOUSTIC
UŻYTKOWANIE, KONSERWACJA, GWARANCJA

UŻYTKOWANIE

1. Panele akustyczne NOVATOP są przeznaczone do 
pokrycia ścian oraz sufitów we wnętrzach.

2. Zalecana wilgotność względna środowiska, w którym 
panele są zainstalowane wynosi od 40 do 60% przy 20 °C.

3. Płyty mogą być obrabiane odpowiednimi konwencjo-
nalnymi narzędziami i maszynami do obróbki drewna. 
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji.

4. Jeśli panele nie są fabrycznie pokryte farbą, zalecamy, 
aby zostały poddane odpowiedniej obróbce 
powierzchniowej środkiem, który jest przeznaczony 
do litego drewna stosowanego we wnętrzach (lakiery, 
oleje, woski), co znacznie zwiększa odporność na 
zabrudzenia i promienie UV. Nieobrobione drewno 
naturalnie ciemnieje. Proces technologiczny przebiega 
zgodnie z instrukcją producenta wybranego preparatu. 
Preferujemy lakiery wodne Adler (strona 10-11), dla 
powierzchni fornirowanych zalecamy bezbarwne 
wykończenie.

 

KONSERWACJA

1. Kurz i brud na powierzchni paneli akustycznych 
zaleca się regularnie i delikatnie usuwać za pomocą 
odkurzacza. Podczas czyszczenia należy uważać, aby nie 
uszkodzić mechanicznie drewnianej powierzchni panelu 
i absorbera.

2. W przypadku lekkiego zabrudzenia powierzchni 
drewnianej zalecamy użycie miękkiej lub lekko 
nawilżonej szmatki czy gąbki. Można też używać 
środków przeznaczonych do czyszczenia powierzchni 
drewnianych. Nie należy stosować nadmiernej ilości 
wody.

3. Uszkodzenia powierzchni drewnianej, których nie można 
wyczyścić (marker, rysy) można zredukować poprzez 
delikatne przeszlifowanie a następne zabezpieczenie tym 
samym typem farby. Proces technologiczny przebiega 
zgodnie z instrukcją producenta wybranej powłoki. 
Uwaga: Należy wziąć pod uwagę, że po pewnym czasie 
od montażu dekoracji, obrazów, oświetlenia, półek itp. 
promieniowanie UV „wypali“ ich kontury, naprawa tych 
miejsc może być wymagająca.

4. Panele należy chronić przed wilgocią (kondensator 
klimatyzacji, cieknąca lub kapiąca woda itp.)

 

UWAGA
W przypadku uszkodzenia produktu spowodowanego 
niewłaściwym przechowywaniem, obróbką, użytkowaniem 
i konserwacją lub brakiem przestrzegania procedur 
montażowych, producent nie przyjmuje zgłoszeń 
reklamacyjnych.

GWARANCJA

Na mocy ogólnych warunków gwarancyjnych zapewniamy, 
że panele NOVATOP ACOUSTIC w momencie dostawy 
posiadają cechy i jakość odpowiadające kartom 
katalogowym produktów. Gwarancja obowiązuje na okres 
2 lat.

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

