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Divize stavební chemie

STAVEBNÍ  CHEMIE
TOPSTONE

www.stavebnichemie.topstone.cz
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O nás

Kvalita TopStone

Neobsahuje nonylfenoly

Společnost TOPSTONE  je tvůrcem a výrobcem patentovaného systému kamínkových 
povrchů a stavební chemie, působící na českém, evropském a světovém trhu již od roku 1996. 

®Systém TopStone  nabízí profesionální a komplexní řešení povrchů z přírodních materiálů 
včetně hydroizolací, penetrací, podlahových nátěrů a dalšího doplňkového sortimentu.

Produkty TopStone jsou výsledkem mnoha let vývoje a jsou pravidelně 
laboratorně testovány. Jejich výroba probíhá pouze z certifikovaných surovin 
z ověřených a tradičních zdrojů.

Produkty TopStone jsou zdravotně nezávadné a šetrné k životnímu prostředí.

- výrobou stavební a nátěrové chemie (penetrace, epoxidové nátěry, stěrky, laky, tmely,
  plastbetony, polyuretanové hydroizolace …)
- distribucí a prodejem
- kalkulací a technickým poradenstvím
- realizací
- projektovou činností

Divize stavební chemie se zabývá

Divize stavební chemie nabízí špičkové technologie vysoce estetických průmyslových podlah 
nejvyšších technických parametrů. V široké nabídce jsou technologie litých a nátěrových 
epoxidových bezrozpouštědlových pryskyřic, čirých epoxidových laků včetně dekorativních 
povrchů.



Divize stavební chemie
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Popis

-  na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO),
-  na vytvrzenou penetraci aplikovat polyuretanoepoxidovou membránu TopStone EP31,

-  důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP31  pomocí 
pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,

-  takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou technologií, např. 
nátěr válečkem, gumovou stěrkou, ocelovým hladítkem se zuby,

- na vytvrzený povrch TopStone EP31 aplikovat nátěr TopStone EP12 s přidáním křemičitého 
písku, 

-  TopStone EP31 a EP12 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika kondenzující 
vzdušné vlhkosti na povrch  hmoty.

Překlenuje statické trhliny v podkladu, 
vodotěsnost, odolnost vůči ropným látkám

DOPORUČUJEME:
TopStone EP 31
polyuretanoepoxidová stěrka, 
nátěr, membrána

MO Bal. 5 kg
VO Bal. 25 kg

TopStone Parking systém I. v tl. cca 1,0-2,0 mm

- patrové garáže obchodních a bytových domů v interiéru a dále všude kde bude 
požadavek na překlenování statických trhlin v podkladu. Membrána překlenuje 
statické trhliny.

Využití

Výhody

- překlenutí statických trhlin, vodotěsnost, výborná mechanická odolnost, 
protiskluzný povrch, výběr z odstínů RAL, dobrá chemická odolnost.
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Epoxidový strukturovaný nátěr TopStone EP12 + křemičitý písek

Elastická membrána TopStone EP31

Epoxidová penetrace TopStone EP01 nebo EP02

(varianty EKO)

Nosná konstrukce (strojně hlazený beton, stropní deska...)
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Popis

-  na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO),
-  do živé penetrační vrstvy provést celoplošný zásyp suchým křemičitým pískem,
-  po vytvrzení vymést přebytečný písek a plochu vysát,
-  na křemičitý písek aplikovat polyuretanovou membránu TopStone PU31,

-  důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat  složky A, B a C TopStone PU31  pomocí 
pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,

-  takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou technologií, 
např. hladítkem bez zubů i se zuby,

-  na vytvrzenou vrstvu TopStone PU31 aplikovat TopStone EP11 s křemičitým pískem,
-  TopStone EP11 a PU31 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika 

kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch  hmoty.

Překlenuje statické a dynamické trhliny 
v podkladu, vodotěsnost, odolnost vůči ropným 
látkám

- patrové garáže obchodních a bytových domů v interiéru a dále všude kde bude 
požadavek na překlenování dynamických i statických trhlin v podkladu.

TopStone Parking systém II. v tl. cca 1,5-2,0 mm

Využití

Výhody

- překlenutí dynamických i statických trhlin, vodotěsnost, výborná mechanická 
odolnost, protiskluzný povrch, výběr z odstínů RAL, dobrá chemická odolnost.

Finální vrstva TopStone EP11 + křemičitý písek

Elastická membrána TopStone PU31

Křemičitý písek

Epoxidová penetrace TopStone EP01 nebo EP02

(varianty EKO)

Nosná konstrukce (strojně hlazený beton, stropní deska...)

DOPORUČUJEME:
TopStone PU 31
hydroizolace podkladu,
hydroizolační membrána

MO Bal. 5 kg
VO Bal. 25 kg
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Popis

-  na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO),
-  do živé penetrační vrstvy provést celoplošný zásyp suchým křemičitým pískem,
-  po vytvrzení vymést přebytečný písek a plochu vysát,
-  na křemičitý písek aplikovat polyuretanovou membránu TopStone Pu31,

-  důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A, B a C TopStone PU31  pomocí pomalu 
obrátkového míchadla po dobu 3 minut,

-  takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou technologií, např. hladítkem 
bez zubů i se zuby,

- na vytvrzenou vrstvu  TopStone PU31 aplikovat TopStone EP11 nebo EP31, 
- do živé vrstvy TopStone EP11 nebo EP31 provést celoplošný zásyp suchým křemičitým pískem,
- po vytvrzení vymést přebytečný písek a plochu vysát,
- na křemičitý písek aplikovat TopStone EP11 nebo EP31,
-  TopStone EP11 a PU31 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika kondenzující 

vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

Překlenuje statické a dynamické trhliny v 
podkladu, protiskluzný povrch

- rampy v garážích/interiér  a dále všude kde bude požadavek na překlenování 
dynamických i statických trhlin v podkladu. Membrána překlenuje statické 
a dynamické trhliny.

TopStone Parking systém II. (rampy) tl. cca 2,0-2,5 mm

Využití

Výhody

- překlenutí dynamických i statických trhlin, vodotěsnost, výborná mechanická 
odolnost, protiskluzný povrch, výběr z odstínů RAL, dobrá chemická odolnost.

DOPORUČUJEME:
TopStone EP 11
stěrka, nátěr, protismyk 
a potěrová hmota TopStone

MO Bal.5 kg
VO Bal. 25 kg

Finální vrstva TopStone EP11 nebo EP31

Elastická membrána TopStone PU31

Křemičitý písek

Epoxidová penetrace TopStone EP01 nebo EP02

(varianty EKO)

Nosná konstrukce (strojně hlazený beton, stropní deska...)
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PRŮMYSL -

Divize stavební chemie

VÝROBNÍ
A SKLADOVÉ     
PROSTORY
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Popis

-  na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO),
-  na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat TopStone EP11,

-  důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP11  
pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,

-  takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou 
technologií, např. nátěr válečkem, gumovou stěrkou, ocelovým hladítkem se 
zuby nebo bez zubů,

-  TopStone EP11 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika 
kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

Výběr z odstínů RAL, lesklý povrch, 
jednoduchá aplikace

DOPORUČUJEME:
TopStone EP 11
stěrka, nátěr, protismyk 
a potěrová hmota TopStone

MO Bal.5 kg
VO Bal. 25 kg

- povrchová úprava do skladů, výrobních hal, technických místností, chodeb, 
obytných prostor, garáží, šaten apod.

Epoxidová litá hladká stěrka v tl. cca 1,0-3,0 mm

Využití

Výhody

- jednoduchá aplikace, snadná údržba, dobrá chemická odolnost, výborné 
mechanické vlastnosti, barevnost dle RAL, vodotěsnost, nastavitelná spotřeba. 

Epoxidová litá stěrka TopStone EP11 nebo EP11 Plus

Epoxidová penetrace TopStone EP01 nebo EP02 

(varianty EKO)

Nosná konstrukce (strojně hlazený beton, stropní deska...)
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Popis

-  na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO),
-  do živé penetrační vrstvy provést celoplošný zásyp suchým křemičitým pískem,
-  po vytvrzení vymést přebytečný písek, přebrousit a plochu vysát,

-  důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP11  
pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,

-  takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou 
technologií, např. nátěr válečkem, ocelovým hladítkem bez zubů,

-  TopStone EP11 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika 
kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch  hmoty.

Vysoká mechanická odolnost, nastavitelná 
míra protiskluzu dle použité frakce písku

- povrchová úprava do skladů, výrobních hal, technických místností, chodeb, garáží 
bytových a obchodních domů, rampy, v interiéru kde se předpokládá mokrý provoz.

Epoxidový protiskluzný povrch v tl. cca 1,0-3,0 mm

Využití

Výhody

- výborná mechanická odolnost, nastavitelná míra protiskluzu dle frakce písku, výběr 
z odstínů RAL, dobrá chemická odolnost, snadná údržba, rychlá realizace.

DOPORUČUJEME:
TopStone EP 01
vazná a penetrační potěrová 
hmota TopStone

MO Bal. 5/20/30 kg
VO Bal.  640 kg
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Popis

Snadná údržba, barevnost dle RAL, 
ekonomická povrchová úprava

- povrchová úprava do příručních skladů, technických místností, sklepů, garáží 
rodinných domů a všeobecně do prostor s menší mechanickou zátěží. 

Epoxidový hladký nátěr v tl. cca 0,5 - 1,0 mm

Využití

Výhody

- jednoduchá aplikace, snadná údržba, dobrá chemická odolnost, výborné 
mechanické vlastnosti, barevnost dle RAL, vodotěsnost.
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-  na očištěný podklad aplikovat podbarvenou penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo 
varianty EKO),

-  na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat nátěr TopStone EP11,
-  důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP11  

pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,
-  takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou 

technologií, např. nátěr válečkem, 
-  TopStone EP11 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika 

kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch  hmoty.

DOPORUČUJEME:
TopStone EP 02
speciální vazná a penetrační 
potěrová hmota TopStone

MO Bal. 5/20/30 kg
VO Bal. 560 kg

Epoxidový nátěr TopStone EP11

Podbarvená epoxidová penetrace TopStone EP01 nebo EP02 
(varianty EKO)

Nosná konstrukce (strojně hlazený beton, stropní deska...)
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Popis

-  na očištěný podklad aplikovat podbarvenou penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo 
varianty EKO),

-  na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat nátěr TopStone EP12,
-  důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP12  

pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,
-  takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou 

technologií, roztažením ocelovým hladítkem bez zubů a následně převálečkovat 
velurovým nebo strukturovacím válečkem,

-  TopStone EP12 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika 
kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

Estetický vzhled, pohledově zmírní 
nerovnosti podkladu, dopravní značení

DOPORUČUJEME:
TopStone EP 12
nátěrová hmota, strukturovaný 
povrch „pomeranč", potěr

MO Bal. 5 kg
VO Bal. 25 kg

- finální povrchová úprava určená do prostorů s menší mechanickou zátěží např. 
sklepy, technické místnosti, strojovny, dna výtahových šachet, garáže rodinných 
domů, schodiště, kabelové prostory, dopravní značení apod.

Epoxidový strukturovaný nátěr v tl. cca 0,5 mm

Využití

Výhody

- mechanická odolnost, dobrá odolnost vůči chemikáliím, snadná údržba, 
bezprašnost, estetický vzhled-struktura pomerančové kůry, snadná aplikace, 
barevnost dle RAL, aplikace i na stěny, obnovitelnost nátěru, vodotěsnost.
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Popis

Snadné čištění povrchu, příjemný vzhled, 
výběr z odstínů RAL

- nátěr stěn např. WC, koupelny, technické místnosti, chodby, výrobní haly, garáže 
bytových a obchodních domů apod.

Epoxidový strukturovaný nátěr stěn v tl. cca 0,3-0,5 mm

Využití

Výhody

- bezprašný povrch, estetický vzhled, výběr z odstínů dle RAL, dobrá chemic-
ká a mechanická odolnost, jednoduchá aplikace, čištění povrchu, výborná kryvost.
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-  na očištěný podklad aplikovat podbarvenou penetraci TopStone (EP01, EP02),
-  na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat nátěr TopStone EP12,

-  důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP12  
pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,

-  takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou 
technologií, např. nátěr velurovým nebo strukturovacím válečkem, 

-  TopStone EP12 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika 
kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

DOPORUČUJEME:
TopStone EP 02
speciální vazná a penetrační 
potěrová hmota TopStone

MO Bal. 5/20/30 kg
VO Bal. 560 kg

Epoxidový strukturovaný nátěr TopStone EP12

Epoxidový strukturovaný nátěr TopStone EP12 

Epoxidová podbarvená penetrace TopStone EP01, EP02

(varianty EKO)

Nosná konstrukce (Beton, podklad na cementové bázi např. 
cementová omítka, cementové lepidlo...)
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Popis

-  na očištěný podklad aplikovat podbarvenou penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo 
varianty EKO),

-  na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat nátěr TopStone 
EP12 s přidáním křemičitého písku frakce 0,1 – 0,3 mm,
-  důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP12  

pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,
-  takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou 

technologií, roztažením ocelovým hladítkem bez zubů a následně převálečkovat 
velurovým nebo strukturovacím válečkem,

-  TopStone EP12 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika 
kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

Bezpečný protiskluzný povrch, dobrá 
odolnost vůči chemikáliím

DOPORUČUJEME:
TopStone EP 02 EKO
speciální vazná penetrační 
potěrová hmota TopStone

MO Bal. 5 / 30 kg
VO Bal. 786 kg

- finální povrchová úprava určená pro sklepy, technické místnosti, strojovny, dna 
výtahových šachet, garáže rodinných domů, schodiště apod.

Epoxidový protiskluzný nátěr v tl. cca 0,5 mm

Využití

Výhody

- mechanická odolnost, bezprašnost, bezpečný protiskluzný povrch, snadná 
aplikace, barevnost dle RAL, dobrá odolnost vůči chemikáliím, vodotěsnost. 
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Popis

-  na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO) 
čirou nebo podbarvenou tekutými pigmenty TopStone (cca 3% na celé balení)
-  důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP01, 

EP02 nebo varianty EKO, pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 
3 minut,

-  takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou 
technologií, např. velurovým nebo nylonovým válečkem.

Ekonomické řešení, rychlá a jednoduchá 
aplikace

- povrchová úprava určená tam kde je požadována pouze bezprašnost povrchu, do 
míst s menší mechanickou zátěží např. nátěry v systému zdvojených podlah, 
podlahy sklepů, technické místnosti, provozy se zvýšenou prašností např. výroba 
nábytku a všeobecně do prostor s nižšími nároky na estetiku.

Epoxidový penetrační protiprašný nátěr v tl. cca 0,3 mm

Využití

Výhody

- bezprašnost, čirý-lehce nažloutlý vzhled, rychlá a jednoduchá aplikace, 
obnovitelnost povrchu, čištění povrchu, nízké náklady.

DOPORUČUJEME:
TopStone EP 02
speciální vazná a penetrační 
potěrová hmota TopStone

MO Bal. 5/20/30 kg
VO Bal. 560 kg
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Popis

-  na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO) 
čirou nebo podbarvenou pigmenty TopStone dle RAL (cca 3% na balení A + B),

-  na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat dva nátěry TopStone 
EP41,
-  důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP41  

pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,
-  takto připravený materiál zpracovat do 20-ti minut při 20°C vhodnou 

technologií, roztažením ocelovým hladítkem bez zubů a následně převálečkovat 
velurovým nebo strukturovacím válečkem,

-  TopStone EP41 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika 
kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch  hmoty.

Možná realizace i v protiskluzné úpravě, 
nátěr vodorovných i svislých ploch

DOPORUČUJEME:
TopStone EP 41
epoxidový nátěr se zvýšenou 
chemickou odolností

MO Bal. 5 kg
VO Bal. 25 kg

- všude kde je požadována zvýšená chemická odolnost. Nátěr ocelových 
i betonových konstrukcí. Např. chemický průmysl, havarijní jímky, sklady chemikálií, 
autoservisy, výrobní haly apod., exteriér i interiér.

Epoxidový protichemický nátěr v tl. cca 1,0 mm

Využití

Výhody

- zvýšená chemická odolnost, možná realizace v protiskluzné úpravě, nátěr 
vodorovných i svislých ploch, mechanická odolnost, snadná údržba, jednoduchá 
aplikace. Ocelové konstrukce není nutné penetrovat, aplikuje se ihned nátěr.
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Popis

-  na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO) 
smíchanou s křemičitým pískem v maximálním poměru 1 : 1,

-  aplikovat ocelovým hladítkem bez zubů.

Vyrovnání podkladu v menších tloušťkách, 
tam kde není možné realizovat cementové 
vyrovnávací stěrky

DOPORUČUJEME:
TopStone EP 01
vazná a penetrační potěrová 
hmota TopStone

MO Bal. 5/20/30 kg
VO Bal.  640 kg

- celoplošné vyrovnání podkladu v tl. do 2,0 mm, tam kde není možné použít 
vyrovnávací cementové stěrky. Vyrovnání pod epoxidy a polyuretany.

Vyrovnání podkladu tzv. penetračním „záškrabem“

Využití

Výhody

- aplikace v menších tloušťkách, uzavření a vyrovnání mírně nerovného podkladu,
- mechanická odolnost, jednoduchá aplikace.
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Popis

-  na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO),
-  do živé penetrace aplikovat TopStone Plastbeton,

-  důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat složky A, B a C TopStone Plastbeton  
pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,

-  takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou 
technologií, např. hladítkem bez zubů. 

Nastavitelná tloušťka, pevnost v tlaku, rychlé 
obnovení povrchu, možnost spádování

DOPORUČUJEME:
TopStone Plastbeton
epoxidová opravná hmota 
s rychlým vytvrzením

MO Bal. 10 kg

- zapravení děr, vyrovnání podkladu, vyplnění kapes okolo objektové dilatace, opravy 
dilatačních spár, fabiony apod., ideální řešení pro údržbu či správu budovy.

Vyrovnání podkladu plastbetonem

Využití

Výhody

- vysoká mechanická odolnost, nastavitelná tloušťka, pevnost v tlaku, rychlé 
obnovení povrchu, možnost spádování, jednoduchá aplikace.
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Reference

Administrativní budova Aura Hranice
2 kanceláře a chodby 200 m

Tatra Kopřivnice
2provozní plochy 8000 m

Hanon Systems Autopal s.r.o., Nový Jičín
2výrobní haly, komunikace 2700 m

Hasičská zbrojnice, Miškovice u Zlína
2garáž 90 m

STK Tajga, Ostrava Hrabová
2provozní plochy 420 m

Porsche Praha
2výstavní plocha 30 m

Varroc Lighting Systems, s.r.o., Šenov 
u Nového Jičína

2výrobní haly 4000 m
Archiv katastrálního úřadu, Brno

2prostory archivu 200 m
MSM spol.s.r.o., Příbram

2sklady 1200 m
CSMS Hostivice, Praha západ

2centrální spisovna městského soudu 2200 m
Gumárna DNT, Kadaň

2provozní plochy 1500 m
Olma a.s., Olomouc

2technické prostory 250 m

Toray, Prostějov
2tkalcovna 650 m

FarmaPark Soběhrdy u Benešova
2provozní plochy 100 m

Teufelberger spol. s r.o., Veselí nad Lužnicí
2provozní plochy 200 m

FUTURAMA Invalidovna, Praha
2garáže 3000 m , stavba prošla certifikací

BREEAM

Mora Moravia , Hlubočky Mariánské Údolí
2odmašťovna 600 m

Zimní stadion, Čáslav
2technické zázemí 400 m

Divadlo Stará střelnice, Hranice
2chodby, schodiště, vstupní prostory 200 m

Mateřská škola, Brno
2chodby, pokoje 180 m

Papírny Olšany
2zámečnická dílna 200 m

E.ON Česká Republika, s.r.o., Brno
2záchytné vany pro trafostání 230 m

ŠKODA AUTO a.s.. Kvasiny
2vjezdy, chodby 350 m
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DESIGN

Divize stavební chemie
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Popis

-  na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO),
-  na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat TopStone EP11,

-  důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP11  pomocí 
pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,

-  takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut/EP11 a 45-ti minut/EP11 PLUS při 
20°C vhodnou technologií, např. nátěr válečkem, gumovou stěrkou, ocelovým hladítkem 
se zuby nebo bez zubů,

-  provést vsyp barevnými chipsy do "živé" stěrky EP11/ EP11 Plus,
-  cca po 24 hodinách aplikovat uzavírací epoxidový čirý lak TopStone EP21 nebo EP22 (nátěr 

válečkem),
- TopStone EP11, EP21, EP22 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika 

kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

Výjimečný vzhled, volitelná kombinace 
chipsů 

DOPORUČUJEME:
TopStone EP 21
čirý víceúčelový lak, nátěr

MO Bal. 5 kg
VO Bal. 25 kg

- povrchová úprava do skladů, výrobních hal, technických místností, chodeb, 
obytných prostor, garáží, škol, školek a všude kde jsou kladeny vyšší nároky na 
estetiku.

Epoxidová litá hladká stěrka posypaná barevnými chipsy 
a uzavřená epoxidovým čirým lesklým lakem, tl. cca 1,0-3,0 mm

Využití

Výhody

- jednoduchá aplikace, snadná údržba, dobrá chemická odolnost, výborné 
mechanické vlastnosti, barevnost dle RAL, vodotěsnost, nastavitelná spotřeba 
stěrky, výjimečný vzhled-kombinace chipsů.

Epoxidový čirý lak TopStone EP21 nebo EP22

TopStone Chips

Epoxidová stěrka TopStone EP11 nebo TopStone EP11 PLUS

Epoxidová penetrace TopStone EP01 nebo EP02

Nosná konstrukce (strojně hlazený beton, stropní deska...)
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Popis

-  na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO) 
podbarvenou v odstínu barevného písku,

-  do živé penetrační vrstvy provézt celoplošný zásyp suchým barevným křemičitým pískem,
-  po vytvrzení vymést přebytečný písek a plochu vysát,

-  důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP21 nebo EP22  
pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,

-  takto připravený materiál zpracovat do 20-ti minut při 20°C vhodnou technologií, např. 
nátěr válečkem, gumovou stěrkou, ocelovým hladítkem bez zubů,

-  TopStone EP21, EP22 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika 
kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch.

Estetický povrch, mechanická odolnost, 
nastavitelná míra protiskluzu

- povrchová úprava vhodná do: kuchyní ve školních jídelnách, zdravotnických 
zařízení, výrobních závodů, výstavních sálů, muzeí, galerií, chodeb, garáží, 
stavebnin apod.

Epoxidový povrch prosypaný barevným křemičitým 
pískem s nastavitelnou mírou protiskluzu, tl. cca 1,0-3,0 mm

Využití

Výhody

- estetický povrch, mechanická odolnost, nastavitelná míru protiskluzu, teplotní 
odolnost, snadné čištění povrchu, pevnost, dobrá chemická odolnost.

Epoxidový čirý lak TopStone EP21 nebo EP22

Barevný křemičitý písek

Epoxidová podbarvená penetrace TopStone EP01 nebo EP02

(varianty EKO)

Nosná konstrukce (strojně hlazený beton, stropní deska...)

DOPORUČUJEME:
TopStone EP 22
čirý víceúčelový lak, nátěr

MO Bal. 5 kg
VO Bal. 25 kg

D
IV

IZ
E

 S
TA

V
E

B
N

Í C
H

E
M

IE



Popis

- určená do prostor s vyššími nároky na estetiku např. kanceláře, obytné prostory, 
chodby, zasedací místnosti, showroomy, televizní studia, apod. 

Epoxidová litá hladká kreativní stěrka uzavřená 
polyuretanovým matným lakem, tl. cca 2,0-3,0 mm

Využití

Výhody

- jedinečný vzhled imitující mramor, kombinace dvou vybraných odstínů dle RAL, 
dobrá mechanická a chemická odolnost, matný povrch.

22

-  na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO),
-  na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat TopStone EP11 nebo EP11 PLUS,
-  připravený materiál TopStone EP11 zpracovat do 30-ti minut a TopStone EP11 PLUS do 45-ti 

minut při 20°C vhodnou technologií, ocelovým hladítkem bez zubů,
- návod na realizaci kreativního povrchu: (dvě barvy aplikovat ve spotřebě 2-3kg), současně si 

namíchat obě barvy a současně je aplikovat na dokonale vytvrdnutý zapenetrovaný povrch 
TopStone ocelovým hladítkem bez zubů a vytvářet směs barev, dle četnosti tahů hladítkem 
volit kontrast mezi barvami, provádět buď vodorovné tahy nebo tahy do oblouku,

-  cca po 24 hodinách aplikovat uzavírací polyuretanový čirý lak TopStone PU21 (nátěr 
velurovým válečkem),

-  TopStone EP11, EP11 PLUS a PU21 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení rizika 
kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch. 

Vlastní kombinace vybraných odstínů stěrky, 
matný vzhled

Polyuretanová matný lak TopStone PU21

Epoxidová litá stěrka TopStone EP11 nebo EP11 PLUS

Epoxidová penetrace TopStone EP01 nebo EP02

(varianty EKO)

Nosná konstrukce (strojně hlazený beton, stropní deska...)

DOPORUČUJEME:
TopStone PU 21
polyuretanový, čirý, matný 
lak

MO Bal. 1 kg
VO Bal. 5 kg
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Popis

-  na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO),
-  na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat TopStone EP11,

-  důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP11  pomocí 
pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,

-  takto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou technologií, např. 
nátěr válečkem, gumovou stěrkou, ocelovým hladítkem se zuby nebo bez zubů,

-  aplikace, vhodné tapety (doporučujeme vždy otestovat kompatibilitu s hmotami TopStone),
-  cca po 24 hodinách aplikovat uzavírací epoxidový čirý lak TopStone EP21 nebo EP22 (nátěr 

velurovým válečkem nebo aplikovat zubovou stěrkou),
-  TopStone EP11, EP11 PLUS, EP21, EP22 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení 

rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

Jedinečný vzhled dle zvolené tapety, dobrá 
mechanická odolnost

- určená do prostor s vyššími nároky na estetiku, zalití dekorativních prvků jako jsou 
tapety, loga apod. Vhodné pro kanceláře, obytné prostory, obchodní jednotky, 
chodby, showroomy, zasedací místnosti apod. 

Epoxidová litá hladká stěrka překrytá tapetou a uzavřená 
epoxidovým čirým lesklým lakem, tl. cca 2,0-3,0 mm

Využití

Výhody

- jedinečný vzhled podle zvolené tapety, dobrá mechanická a chemická odolnost.

DOPORUČUJEME:
TopStone EP 21
čirý víceúčelový lak, nátěr

MO Bal. 5 kg
VO Bal. 25 kg

Epoxidový čirý lak TopStone EP21 nebo EP22

Aplikace dekoru např. loga, tapety

Epoxidová litá stěrka TopStone EP11 nebo EP11 PLUS

(varianty RAL) 

Epoxidová penetrace TopStone EP01 nebo EP02

(varianty EKO)

Nosná konstrukce (strojně hlazený beton, stropní deska...)
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Popis

-  na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO),
-  na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone aplikovat TopStone EP11 nebo EP11 

PLUS,
-  důkladně, dle návodu na etiketě, promíchat obě složky A a B TopStone EP11  pomocí 

pomalu obrátkového míchadla po dobu 3 minut,
- t akto připravený materiál zpracovat do 30-ti minut při 20°C vhodnou technologií, např. 

nátěr válečkem, gumovou stěrkou, ocelovým hladítkem se zuby nebo bez zubů,
-  cca po 24 hodinách aplikovat uzavírací epoxidový čirý lak TopStone EP21 s 

protiskluzným plnivem TopStop Interiér (nátěr velurovým válečkem),
-  TopStone EP11, EP11 PLUS a EP21 aplikovat při stoupající teplotě, tím dojde ke snížení 

rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

Výběr z odstínů RAL, ekonomická ochranná 
protiskluzná vrstva epoxidové stěrky

DOPORUČUJEME:
TopStop interiér
speciální protismykové plnivo

MO Bal. 0,5 kg
VO Bal. 3 kg

- ideální povrchová úprava do jídelen, chodeb, obchodů, šaten, WC, kancelářských 
prostor, showroomů, autosalonů apod.

Epoxidová litá stěrka uzavřená epoxidovým čirým lesklým 
tenkovrstvým protiskluzným lakem , tl. cca 1,0-3,0 mm

Využití

Výhody

- estetický povrch, mírný protiskluz, dobrá chemická a mechanická odolnost, 
jedinečný vzhled.

Epoxidový čirý lak TopStone EP21 + TopStop Interiér

Epoxidová uzavírací vrstva TopStone EP11 nebo EP11 PLUS

Epoxidová penetrace TopStone EP01 nebo EP02

(varianty EKO)

Nosná konstrukce (strojně hlazený beton, stropní deska...)
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Popis

-  na očištěný podklad aplikovat penetraci TopStone (EP01, EP02 nebo varianty EKO),
-  na vytvrzenou barevnou penetraci TopStone EP01, EP02 a varianty EKO aplikujte níže 

popsanou technologii TopStone EP22 Granucol, 
-  důkladně promíchat obě složky A a B TopStone EP22 Granucol pomocí pomalu 

obrátkového míchadla po dobu 3 minut. Doporučujeme po prvním promísení materiál 
přelít do jiné nádoby a mísení opakovat. Následuje opatrné vmíchání složky C a opakuje 
se promísení celé směsi. Na jedno míchání zpracujte vždy celý pytel plniva (složky C). 
Jelikož jde o ruční aplikaci nemusí dojít k dokonalé dispergaci plniva ve hmotě a na 
výsledném povrchu se mohou vyskytovat místa s vyšší koncentrací jednoho odstínu 
plniva. Pro docílení stejného odstínu povrchu používejte plnivo stejné výrobní šarže. 
Takto připravený materiál ihned zpracovat, nejpozději do 15-ti minut při 20°C ocelovým 
hladítkem s pilovitým zubem. Vyhněte se časovým prodlevám, které mohou způsobit 
sedimentaci plniva a s tím spojený nejednotný povrch. Odvzdušnění stěrky 
odvzdušňovacím válcem s kovovými hroty v polovině doby zpracovatelnosti,

- TopStone EP22 Granucol aplikovat pří stoupající teplotě, snížení rizika kondenzující 
vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

Jedinečný vzhled, mechanická odolnost

- do prostoru se zvýšenými nároky na estetiku a design, televizní studia, zasedací 
místnosti, showroomy, obytné prostory, kanceláře, prodejní plochy, výstavní plochy

Epoxidová vysoce estetická stěrka TopStone
EP22 Granucol, tl. cca 2,0-3,0 mm

Využití

Výhody

DOPORUČUJEME:
TopStone EP 22
Granucol
epoxidová vysoce estetická
stěrka

MO Bal. 27 kg
VO Bal. 27 kg

Epoxidová litá dekorativní stěrka TopStone EP22 - Granucol 

Podbarvená epoxidová penetrace TopStone EP01 nebo EP02

(varianty EKO)

Nosná konstrukce (strojně hlazený beton, stropní deska ...)

- výjimečný vzhled, snadná údržba, dobrá chemická odolnost, výborné mechanické 
vlastnosti, výběr z několika odstínů, vodotěsnost
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Reference

Potravinářský provoz, Žďár nad Sázavou
2výrobní hala 1500 m

Areál Zálesí, Biskupice 
2výrobní hala 3000 m

Ministerstvo obrany, Praha
2garáže 600 m

Ministerstvo obrany, kasárny Olomouc
2sklady 1100 m

Ministerstvo obrany, kasárny Bystřice
2hala 1100 m

Rodinný dům, Praha
2pokoje, chodby, technické zázemí 130 m

DRUID CZ s.r.o., České Budějovice
2výrobní prostor 1200 m

Obchodní dům, Zlín
2pasáže a obchodní jednotky 1500 m

Výroba nábytku, Uničov
2výrobní prostor 200 m

Masarykův onkologický ústav, Brno
2zázemí 350 m

Rádio čas, Ostrava
2chodby, nahrávací studio 250 m

Lindab s.r.o., Praha
2provozní plochy 750 m

Depozitář technického muzea, Brno
2depozitář 1300 m

Nemocnice, Přerov
2zázemí 50 m

AVION Shopping Park, Ostrava
2obchodní jednotka 120 m

Pension Lesanka, Pastviny
pokoje, chodby, sociální zázemí,

2restaurace 900 m

HZS Moravskoslezského kraje, Ostrava 
2hangár pro vrtulníky 400 m

Banes s.r.o., Soběslav
2provozní prostory 3000 m

CTPark, Ostrava
2hala 1500 m

Forschner PTZ, s.r.o., Otrokovice
2výrobní hala 4000 m
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Divize stavební chemie

DETAILY  POVRCHŮ
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- napojení podlahového stěrkového/nátěrového systému na stěnu přes požlábek 
např. hromadné garáže, garáže hasičského záchranného sboru, chodby, sklepy, 
technické místnosti, strojovny, schodiště, výrobní haly, sklady apod.

Ukončení stěrkového/nátěrového systému na stěně 
– cca 5mm pružný požlábek přetřený epoxidovým nátěrem

Využití
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- napojení podlahového stěrkového/nátěrového systému na stěnu přes požlábek 
např. hromadné garáže, garáže hasičského záchranného sboru, prostory 
s každodenním čištěním podlahy apod.

Ukončení stěrkového/nátěrového systému na stěně 
– požlábek z EP

Využití

Nosná konstrukce

Penetrace TopStone EP01, EP02 (varianty EKO)

Požlábek z epoxidové plastmalty TopStone 
EP01, EP02  

Nosná vrstva

Uzavírací vrstva např. TopStone EP11 vytažená 
do požadované výšky

Nosná konstrukce

Penetrace TopStone EP01,EP02 (varianty EKO)

Pružný požlábek

Uzavírací vrstva např. TopStone EP11 vytažená 
do požadované výšky
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- napojení podlahového stěrkového/nátěrového systému u objektové dilatace např. 
hromadné garáže, výrobní haly, sklady apod.

Ukončení stěrkového/nátěrového systému u objektové 
dilatace

Využití
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- napojení podlahového stěrkového/nátěrového systému na stěnu přes bandážní 
pásku např. hromadné garáže, garáže hasičského záchranného sboru, chodby, 
sklepy, technické místnosti, strojovny, schodiště, výrobní haly, sklady apod.

Ukončení stěrkového/nátěrového systému na stěně 
– přes bandážní pásku

Využití

Nosná konstrukce

Penetrace TopStone EP01,EP02 (varianty EKO)

Bandážní páska TopStone

Uzavírací vrstva např. TopStone EP11 vytažená 
do požadované výšky

Nosná konstrukce

Penetrace TopStone EP01,EP02 (varianty EKO)

Vyrovnávací lože z epoxidové plastmalty/ 
zarovnání drážky plastbetonem TopStone

Proříznutí spáry a vytmelení pružným tmelem 

Uzavírací vrstva TopStone

Kotvící prvky

Objektová dilatace
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- úhlovou bruskou se proříznou jednotlivé trhliny 
a provedou se řezy kolmé na směr trhlin po cca 15 cm,

- vysavačem se dokonale odstraní prach a nečistoty 
z celého pracovního prostoru,

- do řezů kolmých k trhlině se vloží ocelové sponky do 
betonu,

- celá trhlina včetně kolmých řezů s vloženými sponkami 
se prolije epoxidovou pryskyřici TopStone EP01 nebo 
TopStone EP02 s křemičitým pískem fr.0,1-0,3 v poměru 
1:1. Poté se vše přetmelí tmelem TopStone Filler.

Sanace vypraskaného podkladu – sanace trhliny

Využití

30

- vytmelení obvodové dilatace epoxidovým tmelem TopStone Filler s rychlím 
vytvrzením nebo pružným tmelem.

Styk podlaha/stěna – obvodová dilatace vyplněna 
tmelem TopStone Filler

Využití

Nosná konstrukce (beton)

Tmel TopStone Filler nebo pružný tmel

Penetrace TopStone EP01,EP02 (varianty EKO)

Malý cca 5mm požlábek z polyuretanového 
tmele

Uzavírací vrstva např. TopStone EP11 vytažená 
do požadované výšky

Anhydritový potěr
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- překrytí obvodové dilatace soklovou lištou ukotvenou ke stěně.

Styk podlaha/stěna – překrytí obvodové dilatace 
soklovou lištou

Využití
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- napojení podlahového stěrkového/nátěrového systému na odvodňovací prvek 
např. hromadné garáže, garáže HZS, výrobní haly, sklady apod.

Napojení stěrkového/nátěrového systému na 
odvodňovací prvek

Využití

Nosná konstrukce

Penetrace TopStone EP01,EP02 (varianty EKO)

Proříznutí spáry a vytmelení pružným tmelem   

Uzavírací protismyková vrstva TopStone

Odvodňovací prvek

Nosná konstrukce

Dvojitá penetrace TopStone EP02

Anhydritový potěr

Uzavírací vrstva TopStone

Obvodová dilatace

Obvodová krycí lišta ukotvená ke stěně
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- celoplošné překrytí trhlin v podkladu rohoží/perlinkou- eliminuje vznik dalších 
trhlin.

Celoplošná sanace vypraskaného podkladu 
– vložení rohože

Využití

32

- překrytí trhlin rohoží/perlinkou- eliminuje vznik dalších trhlin.

Sanace vypraskaného podkladu – překrytí trhliny 
rohoží

Využití

Nosná konstrukce (beton)

Penetrace TopStone EP01,EP02 (varianty EKO)

Celoplošné překrytí trhlin rohoží/perlinkou

Prosyp křemičitým pískem

Záškrab EP01 nebo EP02 + křemičitý písek 
fr.0,25 a  moučka, poměr 1:1

Uzavírací vrstva TopStone

Nosná konstrukce

Vyplnění praskliny tmelem TopStone Filler

Překrytí praskliny rohoží/perlinkou vloženou 
do tmele 

Penetrace TopStone EP01,EP02 (varianty EKO)

Uzavírací vrstva TopStone
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- prostory s vysokou mechanickou zátěží, např. skladovací prostory.

Plastbeton vyztužený armovací mříží TopMesh 
ze skelného vlákna

Využití

33

- lokální vyrovnání výtluků, možnost spádování. 

Vyrovnání výtluků plastbetonem

Využití

Nosná konstrukce (beton)

Penetrace TopStone EP01,EP02 (varianty EKO)

TopStone Plastbeton

Nosná konstrukce (beton)

Penetrace TopStone EP01,EP02 (varianty EKO)

TopStone Plastbeton

Armovací mříž TopMesh

Uzavírací vrstva TopStone např. EP11,EP12
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- tmelení smršťovacích spár.

Tmelení smršťovací spáry, přiznané ve finální stěrce

Využití

34

- tmelení smršťovacích spár.

Tmelení smršťovací spáry, nepřiznané ve finální stěrce

Využití

Nosná konstrukce (beton)

Těsnící šňůra/provazec

Penetrace TopStone EP01,EP02 (varianty EKO)

Tmel TopStone Filler

Uzavírací vrstva TopStone např. EP11,EP12

Nosná konstrukce (beton)

Těsnící šňůra/provazec

Penetrace TopStone EP01,EP02 (varianty EKO)

Polyuretanový pružný tmel

např. tmel PU 50FC

Uzavírací vrstva TopStone např. EP11,EP12
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Divize stavební chemie

NÁVOD  K ÚDRŽBĚ
                 A OŠETŘENÍ 
                 PODLAH 
                 TOPSTONE

ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY
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Údržba a Metody čištění

Údržbu lze nejlépe srovnat s celoplošným čištěním průmyslových podlah, tzn. dle 
potřeby očistit mokrou cestou vlhkým mopem nebo průmyslovým přístrojem na 
čištění podlah. Nečistoty způsobené rozlitím tekutin jakéhokoliv charakteru 
nejlépe očistit teplou vodou a kartáčem, příp. houbou opakovat. V případě 
potřísnění podlahy chemikáliemi nad uvedené chemické zatížení je nutné ihned 
tyto chemikálie odstranit a povrch neutralizovat – i při krátkodobé expozici je 
možná změna barvy.

Pravidelná údržba:
Pro čištění lze použít běžně dostupné neabrazivní čistící prostředky dle doporučení 
jejich výrobců  a neabrazivní čistící stroje, ale současně je vhodné jejich účinnost 
a vliv na podlahu předem na malé skryté ploše odzkoušet. 
K čištění lze použít čistou netlakovou vodu běžné teploty nebo nízko tlakovou vodu 
do teploty + 40 ° C , u které je ale vhodné její účinnost a vliv na podlahu předem na 
malé skryté ploše odzkoušet. Doporučujeme dodržet mechanické, tepelné, 
chemické a další parametry uvedené v materiálových listech.

Ošetření systému TopStone
V případě poškození podlahy jako je např. proražení, trhlina, hluboké rýhy, popálení 
apod. či poškození jiného typu, je vhodné neodkladně o této skutečnosti 
informovat realizátora podlahy a rychlou opravou eliminovat rozsáhlejší defekty.

Záruční podmínky
Povrch musí být používán ke stanovenému účelu. Nesmí být mimořádně 
mechanicky namáhán, úmyslně poškozován a neodborně ošetřován nevhodnými 
přípravky. Při realizaci povrchu musí být dodržen technologický postup stanovený 
výrobcem.
 
Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé nesprávným nebo nevhodným 
užíváním, mechanickým poškozením, neodbornou manipulací a péčí, dále na vady 
mající původ ve skrytých vadách podkladních vrstev, utržení v podkladní vrstvě, 
poklesu (praskání) staveb, nebo jejich částí způsobených vyšší mocí a z jiných 
důvodů, za které není prodávající odpovědný. Záruka se rovněž nevztahuje na 
běžné opotřebení, na mírné změny barevnosti.

 Záruční doba
24 měsíců na dodávku včetně pokládky povrchu firmou TOPSTONE  nebo 
certifikovanou realizační firmou, obchodním partnerem. 

Doba expirace materiálu je vyznačena na obalu.
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Vzorkovník RAL
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Produkty (hmoty) Divize stavební chemie TopStone

EP01

EP01 EKO 

EP02

EP02 EKO

AKCELERÁTOR

TOPTHIX

EP11

EP11 PLUS 

EP12

EP22 GRANUCOL

EP31

EP41

EP21

EP22 

PU21

TopStop Interiér

EP31

PU31

38

Celou nabídku najdete na e-shop.topstone.cz nebo stavebnichemie.topstone.cz

PENETRACE

NÁTĚRY, STĚRKY

FINÁLNÍ LAKY

MEMBRÁNY
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Doplňkový sortiment - Divize stavební chemie TopStone
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Celou nabídku najdete na e-shop.topstone.cz nebo stavebnichemie.topstone.cz

TopStone Plastbeton 

TopStone FILLER

TopCleaner

TopMesh

CHIPSY

HYDROIZOLAČNÍ BANDÁŽ

KŘEMIČITÉ PÍSKY, MOUČKA

ACETON

TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA

VZORKOVNÍK RAL

VÁLEČKY 

HLADÍTKA 

ODMĚRNÉ NÁDOBY 

APLIKAČNÍ NÁDOBY ...

OCHRANNÉ BRÝLE

PRACOVNÍ RUKAVICE 

OCHRANA KOLEN

RESPIRÁTOR ....

PRODUKY SYSTÉMŮ TOPSTONE

NÁŘADÍ

OCHRANNÉ POMŮCKY

PRODUKTY SYSTÉMŮ
TOPSTONE
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Hlavní partneři TOPSTONE

Služby

Odborné poradenství
Zprostředkování 
realizace pokládek

Prodej a závoz materiálu
Prodej doplňkových produktů

Reklamační oddělení
Projektová činnost

TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442, Hranice, 753 01
Česká republika
+420 580 582 580 | podlahy@topstone.cz       
www.stavebnichemie.topstone.cz

Slovenská republika
TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563  |  info@topstone-sk.sk
www.topstone-sk.skISO 9001,  ISO 14001

Verze 02/2017Tiskové chyby a změny vyhrazeny.


