
Kvalitní české schody 
pro váš domov
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TECHNICKÉ 
PARAMETRY TOPSTEP PROFI TOPSTEP STYLE

délka 1210, 2420, 3630 mm 

šířka 345, 500, 700, 1070 mm

tloušťka desky 11 mm

výška nosu 63 mm 73 mm

tloušťka nosu 20 mm 20 mm, 
16 mm – spodní část

rádius nosu 6 mm – horní radius, 10 mm – spodní radius

nosná deska HDF – green, 930 kg/m3

vrchní strana dekorativní laminát dle normy EN 438

spodní strana vlhkuodolný impregnovaný potah

odolnost proti oděru AC 4 – i pro veřejné budovy

třída podlahovin dle ČSN EN 13 329 – 24, 33

Schodišťový systém TOPSTEP

• snadná údržba oproti dřevěným obkladům
• materiál nepracuje a nesesychá
• jednoduchá montáž bez stavebních úprav
• dlouhá životnost a stálobarevnost
• odolnost proti oděru, nárazu, UV záření
• možnost sladění celého interiéru
• vyrovnání výškových nerovností schodišť

Kompletní 2D a 3D výkresy ke stažení na www.topstep.cz

DETAIL ŘEZU 
SCHODIŠŤOVÉHO 
SYSTÉMU
PROFI

DETAIL ŘEZU 
SCHODIŠŤOVÉHO 
SYSTÉMU
STYLE
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•  jednoduché řešení pro renovaci 
starých schodišť bez broušení  
a lakování

• bez bourání starého schodiště

www.topstep.cz
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Aplikace na 
dřevěný podklad

Aplikace na 
betonový podklad

Aplikace na 
kovový podklad

Aplikace na 
ostatní materiály

•  ideální varianta pro obklad  
kovových konstrukcí

•  větší variabilita řešení schodiště
•  možnost použití schodového  

profilu bez podstupnice

•  kompletní řešení pro obklad  
a renovaci schodišť z teracca, 
kamene

•  bez bourání a velkých  
stavebních úprav

•  optimální systém pro obklad  
nových schodů

•  možnost použití pro veškeré 
podklady: beton, kámen, teracco, 
dřevo, ocel

• pro přímé i točité schody

Aplikace
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Sortiment produktů TOPSTEP

Vyrovnávací hliníková lišta slouží jako vyrovnávací prvek každé 
hrany schodu a je nedílnou součástí schodišťového systému 
TOPSTEP. Zajišťuje stabilitu schodu na všech podkladech (zejména 
na problematických) a není možné ji ze systému vynechat.

Standardní schodový profil pro aplikaci na přímé schodiště. 
Schodový profil lze použít i jako podesta s nosem.

V případě uzavřeného schodiště je řešen obklad stěn bočnicí 
TOPSTEP, která je vyráběna z materiálu HDF ve stejném dekoru 
laminátu. 
Oboustranná bočnice slouží k obkladu zdi mezi dvěma rameny.

Podesta je určena na rovné plochy mezi rameny schodiště. 
Výhodou je sladění schodových nášlapů s podestou.

Podstupnici lze kombinovat i s jiným dekorem  
a lze ji objednat samostatně. 

Schodišťový systém TOPSTEP dále nabízí unikátní systém 
osvětlení schodiště. Jedná se o LED diody, aplikované přímo pod 
hranou schodu. Schodiště se stává bezpečnějším a přehlednějším 
zejména v málo osvětlených prostorech a v noci.

Pro dlouhou životnost schodů je třeba zakrýt všechny otevřené 
hrany proti pronikání vlhkosti a zároveň esteticky uzavřít schodiště 
otevřené do prostoru. Standardně jsou k tomu používány lamináto-
vé pásky dodávané v šířce dle velikosti schodové hrany (65 mm).

Laminátová podlaha ve stejných dekorech jako schody TOPSTEP! 
Dokonalé sladění bez žádných spojů i za pomocí přechodového 
schodového profilu.

Schodový profil 

Bočnice

LED osvětlení 

Podesta (bez nosu)

Podstupnice

Vyrovnávací 
hliníková lišta

Boční hrana 

Laminátová 
podlaha TOPSTEP

Díky širokému sortimentu výrobků TOPSTEP  
lze najít řešení pro jakýkoliv tvar schodiště. 
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www.topstep.cz

  objednejte na www.topstep.cz/eshop/ a registrací získejte  

pravidelné informace o slevách a akcích
  pro vytvoření cenové nabídky nás kontaktujte  

na čísle + 420 777 717 133  

e-mailem – info@topstep.cz, nebo na Facebooku 

  na www.topstep.cz najdete zaměřovací formulář,  

na základě kterého Vám vytvoříme cenovou kalkulaci

  zaměření a konzultaci zajistíme přímo na stavbě

  doprava přímo na stavbu
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•  kvalitní nerezový materiál určený  
pro interiéry

•  povrchová úprava leštěním (lesklý vzhled), 
nebo broušením (matný vzhled)

•  madla dřevěná – mořená do dekoru 
schodiště

• madla celonerezová
• další příslušenství na www.topstep.cz

Jak objednat schody TOPSTEP:
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Rychlá montáž
Jednoduchá montáž,  kterou zvládnete 
sami, bez stavebních  úprav a zbytečného 
nepořádku.

Dlouhá životnost
Materiál nepracuje a nesesychá, proto 
zaručuje dlouhou životnost a stálost 
materiálu. Zároveň je odolný proti oděru, 
nárazu a UV záření.

Všestranné použití
Pro obložení nových schodů i renovaci 
starých schodišť. Díky použité technologii 
docílíte vyrovnání případných výškových 
nerovností.

Jednoduchá údržba
Oproti dřevěným obkladům lze povrch díky 
složení materiálu snadno udržovat.

Design
Máte jedinečnou možnost sladit 
svůj interiér přesně podle vašich 
představ. Navíc dosáhnete 
moderního a elegantního designu.

Unikátní 
schodišťová 
stavebnice 
FLEX

Představujeme vám unikátní  
schodišťový systém, který usnadní  
práci při realizaci schodišť dle vašich 
představ.

Tento schodišťový systém představuje řadu 
výhod, které vám ušetří nejen čas a peníze, 
ale dosáhnete s ním i perfektních výsledků.

Pro bližší informace  
nás kontaktujte na 
+420 777 717 133

Poptávky a dotazy můžete  
posílat na e-mail:  
info@topstep.cz

IDEÁLNÍ 
ŘEŠENÍ 
PRO KUTILY
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SCHODOVÝ  
NÁŠLAP

SCHODOVÁ 
PODSTUPNICE

SCHODOVÁ  
PÁSKA

BOČNICE

PODESTA

PodestaBočnice

Balení obsahuje 1 ks.
Rozměr:  16 × 250 × 2400 mm 

16 × 80 × 2400 mm
Použití:  K instalaci na stěnu  

v celé délce schodiště

Balení obsahuje 1 ks.

Rozměr: 11 × 1 070 × 2 400 mm
Použití:  Vhodná zejména   

na mezipodlaží

Schodová  
páska

Vhodné k začištění bočních hran scho-
dového nášlapu a podstupnice.
Balení obsahuje 4 ks.

Rozměr: 41 × 550 mm
Použití:  Zalaminování otevřené  

části schodů

Popis jednotlivých 
produktů

Schodový  
nášlap

Balení obsahuje kompletní sadu na dva 
schodové stupně. Schodový nášlap lze 
krátit na potřebný rozměr.
Rozměr:  11 × 345 × 1200 mm 

11 × 500 × 1200 mm
Použití:  Určený k instalaci  

na  schodový stupeň

Schodová  
podstupnice

Perfektní doplněk pro schodový nášlap.
Balení obsahuje kompletní sadu na dva 
schodové stupně.
Rozměr: 11 × 200 × 1 200 mm
Použití:  Vhodný doplněk mezi  scho-

dové nášlapy. Možnost dekoru 
bílá a metal.
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délky 1210 mm

šířky 345, 500 mm

tloušťka 12 mm

podstupnice 200 mm

délky 1210, 2420 mm

šířky 345, 500, 700 mm

tloušťka 12 mm

výška nosu 63 mm

podstupnice 200 mm

Vinylové schody 
TOPSTEP

Schodový 
profil 
s nosem

Schodový 
profil bez 
nosu, včetně 
podstupnice

Čistý a moderní vzhled schodového profilu 
je velice elegantní a žádaný v moderních 
obytných prostorech. Schodová hrana  
je bez napojení nebo lišty, a je v jednom kuse. 

Klasický profil s nosem je elgantní  
a moderní.

Systémové řešení pro nové schodiště 
i pro renovaci. Dokonalé sladění 
s podlahou a to ve stejném materiálu 
a dekoru. Technické řešení a průmyslové 
zpracování zajišťuje vysokou kvalitu.

DETAIL ŘEZU 
TOPSTEP VINYL
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Profil velmi snadno a efektně řeší přechod 
na podlahu. Bez použití přechodové lišty 
rovnou pokládáme vinylové pásy. Lze 
dodávat jak ve variantě lepeného vinylu, 
tak se zámkem.

Schodový 
profil 
pro napojení 
na podlahu

délky 2000 mm

šířky 80, 250 mm

délky 1210 mm

šířky 345 mm

Lištu lze použít na olepení hrany schodiště 
u zavřené stěny. Pevné jádro je vlhkuodol-
ná HDF, v tloušťce 11 mm s vyrovnávacím 
materiálem na zadní straně.

Bočnice/
soklová 
lišta
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Ukázka realizací interiérů 
s využitím produktů TOPSTEP



Více ukázek najdete ve fotogalerii na www.topstep.cz



0409   WASHINGTON

7680   OŘECH RUSTIKÁLNÍ

0126   BÍLÁ 6004   METAL 1032   ŠEDÁ7358   BUK 0504   DUB PŘÍRODNÍ

5006   CONDOTTI 5026   NAVONNA 5029   DUB TMAVÝ 5036   STAMPERIA

0410   CASABLANCA 0411   AVALON 2071   NERO 2262   BIANCO

PODSTUPNICE PODSTUPNICE PODSTUPNICE

Dekory TOPSTEP Profi 2017

TOPSET s.r.o.
K Mlýnům 80
595 01 Velká Bíteš

Telefon: +420 777 717 133
E-mail: info@topstep.cz
www.topstep.cz


