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O firmie
Historia firmy

Produkcję postformowanych wyrobów
rozpoczęto w miejscowości Velká Bíteš w połowie lat dziewięćdziesiątych.
Od 1999 głównym asortymentem są
wewnętrzne parapety okienne, znane
na rynku pod nazwą PF Postforming.
Od 2006 roku są sprzedawane pod
marką TOPSET.
Od 2001 roku produkowany jest
również system schodowy TOPSTEP
i dalszy atypowy postforming.
W 2004 roku firma została włączona
do grupy PF Group a.s. W tym samym
roku rozpoczęła eksport za granicę.
W chwili obecnej dostarczamy produkty do ponad 11 krajów UE.

O firmie

W 2017 roku doszło do zmiany nazwy
spółki na TOPSET s.r.o.
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Produkcja

Jakość, rozwój
i środowisko naturalne

Produkcja wysokiej jakości postformowanych produktów to wymagający
proces, który odbywa się na specjalistycznych maszynach wykonanych na
zamówienie do tej technologii.
W produkcji wykorzystywanych jest
5 postformujących maszyn różnych
typów, 2 wielkoformatowe prasy
i wielkoformatowe centrum tnące.

Produkty PF Postforming – TOPSET,
TOPSTEP i inne postformowane
półprodukty -   charakteryzują się wysoką jakością materiału, ponadstandardowym poziomem obróbki, wieloma wariantami dekorów i kształtów.
Produkcja jest certyfikowana przez
TÜV, a produkty mają wiele świadectw
i certyfikatów w Czechach i UE.

Procesy produkcyjne i logistyczne
odbywają się na powierzchni ponad
5000 m². Zakład produkcyjny TOPSET
s.r.o. ma do dyspozycji nowoczesne
urządzenia techniczne.

Aktualny przegląd znajdziesz na
www.topset.cz. Dzięki reakcji klientów
na rosnącą jakość i szerokość asortymentu, każdego roku odnotowujemy
wyraźny wzrost obrotów.
Jesteśmy świadomi znaczenia przyrody
dla ludzkości. Używamy wyłącznie
regulowanych i nieszkodliwych
materiałów, które spełniają potrzeby
ochrony środowiska naturalnego.

Serwis dla klientów

Dzięki szerokiemu asortymentowi
produktów oferujemy całą gamę
rozwiązań:
indywidualne podejście działu
handlowego
dostarczamy od 1 szt. aż po palety
formatowanie na zamówienie
zgodnie z życzeniem klienta
specjalistyczne konsultacje bez
pośrednio na budowie włącznie
z realizacją
rozwiązania projektowe

Obserwuj promocyjne oferty
cenowe na www.topset.cz

magazyny

Wystarczające zapasy magazynowe
różnych typów produktów umożliwiają
szybką reakcję na podstawie życzenia
klienta.
Dzięki ewidencji magazynowej mamy
szczegółowy
przegląd
dotyczący
pozycji magazynowych i w ten sposób
jesteśmy w stanie elastycznie reagować na żądania.
Produkty są składowane w trzech
halach na powierzchni ponad 3000 m2.

marketing

W razie zainteresowania zapewniamy
naszym partnerom kompletny serwis
promocyjny, który obejmuje wypożyczenie stojaka z wzorami parapetów
lub systemowego modelu budowy
schodów, druk prospektów i ulotek
dla klientów końcowych oraz pomoc
przy realizacji miejscowych wystaw,
szkoleń lub prezentacji itd.
Jeśli jesteś zainteresowany zostaniem naszym partnerem w jakimkolwiek obszarze, napisz na e-mail
martin.cerny@pfgroup.cz lub zadzwoń
na infolinię +420 777 717 114.

O firmie

certyfikaty
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Informacje techniczne
Płyta nośna

Laminat

Wszystkie produkty TOPSET są wykonane ze specjalnego
materiału, który jest kombinacją wodoszczelnej płyty wiórowej
P5 i P3. Jest to najlepsze połączenie do produkcji parapetów
okiennych.

Na górnej stronie płyty używamy laminatu CPL i HPL
w standardowej jakości, stosowane po aplikacji postformingu z potrzebnymi cechami (odporne na promieniowanie UV,
porysowanie i z różnymi strukturami na powierzchni).

Zastosowana kombinacja gwarantuje najlepsze właściwości
bez pęcznienia, łatwą obsługę i przetwarzanie przy zachowaniu
nacisku na ochronę środowiska.

Materiały są dostarczane na podstawie wyboru od czołowych
europejskich producentów.

Wyroby TOPSTEP są produkowane z materiału HDF
– odporność na działanie wilgoci S 24.

Materiały do produkcji systemu schodowego mają zwiększoną jakość odporności na ścieranie zgodnie z klasą
AC3, AC4.

Rozszerzalność grubościowa (24 h) na podstawie EN 317
P5

> 13-32 mm

10%

P3

> 13–20 mm

14%

Dolna strona

Informacje techniczne

Na dolnej stronie użyta jest powłoka z wewnętrzną impregnacją, która zapewnia wysokiej jakości obróbkę. Materiał ten
chroni przed wilgocią i wyrównuje naprężenie. Od dołu jest
oznaczony logiem TOPSTEP i TOPSET.
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Klej
Przy produkcji wyrobów TOPSET i TOPSTEP używamy
wyłącznie testowanych i certyfikowanych klejów. Wszystkie rodzaje klejów są ekologiczne i nie mają wpływu na
środowisko naturalne. Do górnej powierzchni używamy
technologii białego kleju.

Informacje handlowe
Dekory
grupa A

biały, Srebrny, Szary marmur, Złoty dąb

grupa B

Szary, Onyks, Kraket, Klon, mahoń, ciemny orzech, buk, Olcha, Wiśnia, Jasny dąb, ciemny dąb, antracyt

grupa C

Washington, Orzech rustykalny, condotti

Wymiary
długość (mm)

5350, 4050, 3650 (dekory grupa C), 3630 (tylko profil Style), 3000 (tylko profil Exclusive)

szerokość (mm)

150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000

grubość (mm)

17

Opakowanie
opakowanie

na miarę

zdjęcie

dekory / długość

liczba szt.

terminy dostaw

opakowanie

A / 5350*, 4050 mm
B / 4050 mm
C / 3650 mm

1 szt. formatowana
na szerokość / długość

3–5 dni roboczych
od potwierdzenia
zamówienia

– karton do ochrony
krawędzi
– folia termokurczliwa

1 szt. długości produkcyjnej

3–5 dni roboczych
od potwierdzenia
zamówienia

– karton do ochrony
krawędzi
– folia termokurczliwa
– karton

szerokość 150–600 mm 20 szt.
szerokość 650–1000 mm 10 szt.

10-15 dni roboczych
od potwierdzenia
zamówienia

– paleta eksportowa
– przełożona taśmami

szerokość 150–250 mm
szerokość 300–450 mm
szerokość 500–600 mm
szerokość 650–1000 mm

10-15 dni roboczych
od potwierdzenia
zamówienia

– paleta eksportowa
– przełożona taśmami

* sprzedaż paletowa

po 1 szt.

A / 5350*, 4050 mm
B / 4050 mm
C / 3650 mm
* sprzedaż paletowa

mała paleta

A / 5350*, 4050 mm
B / 4050 mm
C / 3650 mm

duża paleta

A / 5350*, 4050 mm
B / 4050 mm
C / 3650 mm
* sprzedaż paletowa

90 szt.
60 szt.
30 szt.
10 szt.

Informacje handlowe

* sprzedaż paletowa
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NOWOŚCI

TOPSET Design
Nowy profil z masywniejszym wyglądem
i mniejszym promieniem
Atrakcyjny wygląd
Przestrzeń na indywidualne rozwiązania

TOPSET Style
Nowy profil z małym promieniem
Parapet z masywnym wyglądem
Zakrycie pierwotnego parapetu przy rekonstrukcji
Wysokość kapinosa 73 mm

TOPSTEP Design
Nowy profil schodowy z małym promieniem

NOWOścI

Nowy futurystyczny wygląd
Szeroka kolekcja nowoczesnych dekorów
Można łączyć z dekorami parapetów TOPSET

8
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T O P S E T

cechy parapetów TOPSET
Dlaczego warto wybrać parapety TOPSET?

cechy parapetów TOPSET

Pełny i stabilny materiał - bez pustych komór.
Dzięki temu nie ma ryzyka zrobienia wgłębienia
w parapecie i pofałdowania powierzchni.
Wysoka wytrzymałość i sztywność materiału
nośnego również przy większym obciążeniu
(np. mycie okien)
Odporność mechaniczna wierzchniego laminatu
Mała rozszerzalność cieplna
Łatwy montaż dzięki wytrzymałości materiału
bazowego (nie skręca się, nie porusza)
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certyfikowany produkt
Długa żywotność
Odporność na środki
chemiczne zwykle używane
w gospodarstwie domowym
Masywny wygląd
Przyjemne w dotyku

Kolekcja więcej niż 22 dekorów – doskonałe
dopasowanie parapetu do wnętrza |
16 Standard – zawiera dekory drewno, kamień
3 Trendy – takie same jak profile schodowe
3 Natur – okleina, naturalny materiał
Więcej niż 20 dekorów na zamówienie

Doskonała konsystencja koloru

Zwiększona odporność na wilgoć dzięki zastosowaniu
wysokiej jakości materiału na bazie drewna, płyty
wiórowej P3/P5 zgodnie z EN 312 od renomowanych
producentów z certyfikatami jakości
Wysokiej jakości laminat HPL/CPL od wiodących
światowych producentów
Na dolnej części parapetu użyty jest wysokiej jakości
papier antypoślizgowy z nadrukiem TOPSET

T O P S E T

Możliwość przedłużenia parapetu w pomieszczeniu |
zwiększenie powierzchni, na której można postawić kwiaty
utworzenie półki

Jakość na pierwszym miejscu...
Jakość

P2

Podstawowa stolarska płyta wiórowa
- bez odporności na pęcznienie
- mniejsza gęstość wiórów drewnianych

Jakość

P3
Jakość

P5

Płyta wiórowa odporna na działanie
wilgotności - barwiona na zielono

Wsporna (stabilizująca) płyta wiórowa
odporna na wilgoć - barwiona
na czerwono lub na zielono

cechy parapetów TOPSET

zakrycie obecnego grzejnika, włącznie z zasłonięciem grzejnika
z przodu – aplikacja kratek wentylacyjnych, konsoli, oświetleń
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T O P S E T

Przegląd parapetów TOPSET
Łatwy wybór na podstawie profilu

TOPSET Slim

TOPSET Design

TOPSET Exclusive

TOPSET Long

TOPSET Style

TOPSET Linear

TOPSET Standard

Największy wybór profili w Europie |
dwa bez kapinosa – Slim i Linear

Parapety z kapinosem większym niż 60 mm |
pokrycie obecnych parapetów bez wyburzania

kapinos 40 mm – Standard, Exclusive i Design
kapinos większy niż 60mm – Long i Style

Największy asortyment szerokości
parapetów w Europie |

Przegląd parapetów TOPSET

150 – 1000 mm
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Szeroka oferta wykończenia boków parapetów |
plastikowe osłony boczne (więcej niż 16 dekorów)
taśma na krawędzie
krawędź ABS
laminatem (takim samym, z jakiego jest parapet)

T O P S E T
Przegląd parapetów TOPSET
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T O P S E T

TOPSET Standard
Standardowy profil z kapinosem

Parapety okienne TOPSET są przeznaczone do wszystkich typów wnętrz.
Szeroka kolekcja podstawowych dekorów
pozwala stworzyć z parapetów element
dekoracyjny wnętrza, a wraz z dalszymi,
ponadstandardowymi dekorami, tworzy
przestrzeń dla indywidualnych rozwiązań.

profil

kapinos

Standard
Podstawowe cechy
Dzięki użyciu płyty wiórowej P5 na kapinos,
parapety Topset są wyjątkowo stabilne
Dzięki kapinosowi zakrywają szparę
pomiędzy tynkiem a parapetem

TOPSET Standard

Dekory na stronach 28 - 29
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40 mm

Parametry techniczne
Parametr

Wartość

długość

3650**, 4050, 5350* mm

szerokość (h)

150–1000 mm

grubość płyty (s)

17 mm

wysokość
kapinosa (v)

40 mm

szerokość
kapinosa (t)

25 mm

promień

10 mm

materiał

DTD 16 mm, odporna na działanie wilgoci, P3/P5

laminat

0,6 mm cPL/HPL

dolna strona

impregnowana powłoka

tylna strona

taśma na krawędzie

krawędź boczna

taśma na krawędzie, laminat, osłony boczne,
krawędź abS
* odbiór na paletach

** tylko Trendy dekory

Nowy profil z mniejszym promieniem

N O W O Ś C

T O P S E T

TOPSET Design

Profil DESIGN to nowy profil z mniejszym
promieniem, który jest odpowiedni do wszystkich typów wnętrz. Parapety TOPSET
DESIGN są produkowane z odpornego na
działanie wilgoci rdzenia na bazie drewna.
Są spełnieniem wyobrażeń architektów,
projektantów, firm wnętrzarskich i najbardziej wymagających klientów o wysokiej
jakości nowoczesnym parapecie.
W ofercie występuje we wszystkich dekorach profilu STANDArD.

profil

kapinos

40 mm

Parametry techniczne

cechy i zalety

Parametr

Wartość

długość

4050 mm

Nowoczesny kształt kapinosa z małym promieniem

szerokość (h)

150–1000 mm

Wysokiej jakości produkt z nowym wzornictwem

grubość płyty (s)

17 mm

wysokość
kapinosa (v)

40 mm

szerokość
kapinosa (t)

25 mm

promień

6 mm

materiał

DTD 16 mm, odporna na działanie wilgoci, P3/P5

laminat

0,6 mm cPL/HPL

dolna strona

impregnowana powłoka

tylna strona

taśma na krawędzie

krawędź boczna

taśma na krawędzie, laminat, osłony boczne,
krawędź abS

Dekory na stronach 28 - 29

TOPSET Design

Design
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T O P S E T

TOPSET Exclusive
Ekskluzywny wygląd i kształt

Bez względu na to, czy jest to nowa
budowa, czy renowacja – parapety
muszą spełniać najwyższe standardy.
Nowoczesne wzornictwo i oferowane
dekory są atrakcyjne dla nowoczesnej
architektury.

profil

kapinos

Exclusive
Podstawowe cechy

Parametry techniczne

Nowoczesne i nowatorskie wzornictwo –
odpowiednie do nowocześnie wyposażonego wnętrza
Promień 6 mm
Dekory na stronach 28 - 29

r
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TOPSET Exclusive
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Parametr

Wartość

długość

3000 mm

szerokość (h)

150–1000 mm

grubość płyty (s)

17 mm

wysokość
kapinosa (v)

40 mm

szerokość
kapinosa (t)

20 mm

promień

6 mm

materiał

mDF 16mm / HDF-green, 930 kg/m3

laminat

0,6 mm cPL/HPL

dolna strona

impregnowana powłoka

tylna strona

taśma na krawędzie

krawędź boczna

taśma na krawędzie, laminat, osłony boczne,
krawędź abS

T O P S E T

TOPSET Natur
Okleina w profilu Standard

Pokryte okleiną parapety TOPSET Natur
spełniają wyobrażenia architektów,
firm wnętrzarskich i najbardziej
wymagających klientów o naturalnym
wyglądzie parapetów. Dzięki wysokiej
jakości wykonaniu i zastosowaniu
naturalnej okleiny parapet staje
się przyciągającym uwagę pięknym
elementem otoczenia.

profil

kapinos

40 mm

Parametry techniczne
Parametr

Wartość

długość

max. 2500 mm

szerokość (h)

150–550 mm

grubość płyty (s)

17 mm

wysokość
kapinosa (v)

40 mm

szerokość
kapinosa (t)

25 mm

promień

10 mm

materiał

DTD 16 mm, odporna na działanie wilgoci, P3/P5

fornir

0,6 mm

dolna strona

impregnowana powłoka

tylna strona

taśma na krawędzie

krawędź boczna

taśma na krawędzie, fornir, osłony boczne

obróbka
powierzchni

wykończenie powierzchni lakier poliuretanowy
(czas dostawy 6 tygodni)
* odbiór na paletach

Podstawowe cechy
Wyjątkowe właściwości estetyczne
uzyskane poprzez użycie naturalnej
okleiny na parapetach okiennych
Stabilność kształtu dzięki wysokiej
wytrzymałości materiału nośnego
Minimalne przycinanie dzięki produkcji na miarę
Prosta obróbka

TOPSET Natur

Natur
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T O P S E T

TOPSET Long
Przedłużony masywny kapinos

Zaletą tych parapetów jest wysokość
kapinosa, która nadaje parapetowi
masywny wygląd i umożliwia również
zakrycie pierwotnego parapetu przy
rekonstrukcjach.

profil

kapinos

Long
Przykłady wykorzystania
Zamierzenia architektoniczne
rekonstrukcje – możliwość zakrycia obecnego
parapetu

cechy
Wysoka wytrzymałość i sztywność materiału
nośnego
masywny wygląd

TOPSET Long

Dekory na stronach 28 - 29
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66 mm

Parametry techniczne
Parametr

Wartość

długość

4050, 5350* mm

szerokość (h)

150–1000 mm

grubość płyty (s)

17 mm

wysokość
kapinosa (v)

66 mm

szerokość
kapinosa (t)

25 mm

promień

10 mm

materiał

DTD 16, odporna na działanie wilgoci, P3/P5

laminat

0,6 mm cPL/HPL

dolna strona

impregnowana powłoka

tylna strona

taśma na krawędzie

krawędź boczna

taśma na krawędzie, laminat, osłony boczne,
krawędź abS
* odbiór na paletach

Parapet z masywnym wyglądem

T O P S E T

TOPSET Style

N O W O Ś C

Zaletą parapetu Style jest wysokość
i kształt kapinosa, który nadaje parapetowi
masywny wygląd. Dlatego jest odpowiedni
również do rustykalnie urządzonych
wnętrz. TOPSET Style jest interesującym
rozwiązaniem dla obiektów, w których
nie ma możliwości usunięcia starego
parapetu.

profil

kapinos

73 mm

Parametry techniczne

cechy i zalety

Parametr

Wartość

długość

3630 mm

Wysokość kapinosa 73 mm

szerokość (h)

150–1000 mm

rustykalny wygląd

grubość płyty (s)

17 mm

wysokość
kapinosa (v)

73 mm

szerokość
kapinosa (t)

20 mm

promień

6 mm

materiał

DTD 16 mm, odporna na działanie wilgoci,
P3/P5 HDF-green, 930 kg/m3

laminat

0,6 mm cPL/HPL

dolna strona

impregnowana powłoka

tylna strona

taśma na krawędzie

krawędź boczna

taśma na krawędzie, laminat, krawędź abS

Dekory na stronach 28 - 29
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TOPSET Style

Style
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T O P S E T

TOPSET Slim
Bez kapinosa z elegancją

Parapet okienny Slim oferuje Ci wąską
wersję tam, gdzie wymaga tego
projekt architektoniczny lub możliwości
techniczne budowy.

profil

kapinos

Slim

bez kapinosa

Przykłady wykorzystania
Parapetów tych można użyć w miejscach, w których
na przykład jest nisko położone okno lub gdy
chcemy osiągnąć delikatne, eleganckie wrażenie.
Można go użyć również do innych celów, jak na
przykład okładziny, półki – półeczki lub listwa
przypodłogowa w komercyjnych pomieszczeniach

TOPSET Slim

Dekory na stronach 28 - 29
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Parametry techniczne
Parametr

Wartość

długość

4050, 5350* mm

szerokość (h)

150–1000 mm

grubość płyty (s)

17 mm

promień

10 mm

materiał

DTD 16, odporna na działanie wilgoci, P3/P5

laminat

0,6 mm cPL/HPL

dolna strona

impregnowana powłoka

tylna strona

taśma na krawędzie

krawędź boczna

taśma na krawędzie, laminat, osłony boczne,
krawędź abS
* odbiór na paletach

T O P S E T

TOPSET Linear
Parapet z krawędzią w innym kolorze

Parapety Linear są z rdzenia odpornego
na działanie wilgoci, są stabilne,
odpowiednie do nowoczesnych wnętrz.
Dzięki kombinacji kolorów powierzchni
i krawędzi znajdziesz ekskluzywne
i modne rozwiązanie do wnętrza.

profil

kapinos

Linear

bez kapinosa
Podstawowe cechy

Parametr

Wartość

długość

formatowane na miarę

szerokość (h)

150–1000 mm

grubość płyty (s)

17 mm

promień

2 mm

materiał

DTD 16 mm, odporna na działanie wilgoci,
P3/P5, krawędź abS

laminat

0,6 mm cPL/HPL

dolna strona

impregnowana powłoka

tylna strona

taśma na krawędzie

krawędź boczna

taśma na krawędzie, laminat, krawędź abS

Możliwość kombinacji kolorów korpusu
parapetu i kolorów krawędzi ABS
Dostarczane na miarę, zgodnie
z życzeniem klienta
Dekory na stronach 28 - 29

TOPSET Linear

Parametry techniczne
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T O P S E T

TOPSET Flex

NOWOŚC

Unikalne
rozwiązanie
do wymiany parapetu
okiennego FLEX
Płyta parapetowa jest częścią wnętrza i z tego
powodu kolor/dekor powinny być wybierane
tak, aby do niego pasowały. Ten unikalny system
pozwala przy każdej zmianie wnętrza zmienić wraz z
nim parapet okienny. Ogromną zaletą tego systemu
jest to, że za pomocą prostych czynności wyjmiesz
obecny parapet i zastąpisz go nowym.

W celu uzysk
ania bardzie
j
szczegółow
ych informa
c
ji
prosimy o k
ontakt
+420 777 7 pod nr.
17 114
Zapytania o
fertowe i pyt
ania
można wys
yłać na e-m
ail:
martin.cern
y@pfgroup
.cz

TOPSET Flex

A wszystko to na sucho, bez burzenia i tynkowania!
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Szybki montaż

Wszechstronne zastosowanie

Wzornictwo

Prosty montaż, z którym poradzisz
sobie samodzielnie, bez modyfikacji
budowlanych i niepotrzebnego
nieporządku.

System oferuje możliwość szybkiej zmiany
na parapet o innym kształcie lub z innym
dekorem. W ten sposób możesz go
łatwo dostosować, zgodnie z przemianą
Twojego wnętrza.

Szeroka oferta profili i dekorów daje
ogromne możliwości kombinacji
wzornictwa.

Długa żywotność

Prosta konserwacja

Materiał nie pracuje i nie wysycha,
dlatego gwarantuje długą żywotność
i trwałość materiału. Jednocześnie jest
odporny na ścieranie, uderzenia
i promieniowanie UV.

Bardzo odporna powierzchnia parapetów
TOPSET gwarantuje praktycznie brak
potrzeby konserwacji.

Łatwa i szybka
wymiana parapetów
okiennych!

Nowy parapet
TOPSET

T O P S E T

Opis
poszczególnych
produktów

Łatwe zamówienie
on-line

Adapter
FLEX

Zamów nowy parapet TOPSET FLEX

Wkręty

z e-sklepu.

Kołek
zabezpieczający
FLEX

Demontaż starego
parapetu
Usuń obecny parapet.

Montaż adapterów
FLEX
Za pomocą 8 wkrętów
adapter FLEX

przymocuj

do parapetu

i ościeży.

Montaż adapterów
FLEX
Nałóż parapet
FLEX

i zabezpiecz adapter

.

Dekory

Aktualne dekory TOPSET FLEX znajdziesz na stronach
internetowych | www.topset.cz/eshop/

A następna wymiana będzie jeszcze
prostsza!

TOPSET Flex

GOTOWE!
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T O P S E T

System przedłużonego parapetu okiennego
Zakrycie ogrzewania i utworzenie większej powierzchni do odkładania przy oknie lub do siedzenia

Zakrycie ogrzewania w pomieszczeniu za
pomocą parapetów okiennych z odpornej
na działanie wilgoci płyty wiórowej P3/P5.
Prezentacje rozwiązań zastosowanych we
wnętrzach przy użyciu konsoli, rusztów
i kratek wentylacyjnych.
Wszystkie te projekty są opracowywane
indywidualnie,
na
miarę,
zgodnie
z oczekiwaniami klienta.

Przykłady wykorzystania
Płyta parapetowa zamiast półki z powierzchnią
do siedzenia
Z odpornej na działanie wilgoci płyty parapetowej P3/P5
stworzyliśmy piękne miejsce do relaksu i praktyczną półkę do
sypialni. Tu użyta jest kratka wentylacyjna i wysokiej jakości ruszt
pod powierzchnię do siedzenia.

System przedłużonego parapetu okiennego

Zakrycie ogrzewania, możliwość posiedzenia i relaksu
przy oknie
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Tu stworzono unikatowe połączenie zastosowania parapetu
z odpornej na działanie wilgoci płyty wiórowej P3/P5 jako miejsca
do siedzenia i stworzenia regału, na przykład na książki. Tu użyta
jest kratka wentylacyjna i ruszt pod powierzchnię do siedzenia.

Biurko z płyty parapetowej
Płytę parapetową z odpornej na działanie wilgoci płyty wiórowej
P3/P5 możesz użyć jako biurka. Po wydłużeniu na boki zwiększy
się przestrzeń na odkładanie książek i pomocy naukowych.
Tu użyta jest kratka wentylacyjna nad ogrzewaniem i konsola
do zamocowania parapetu.

Stół jadalniany dla dwóch osób z płyty parapetowej
Płytę parapetową z odpornej na działanie wilgoci płyty wiórowej
P3/P5 możesz użyć jako stołu jadalnianego przy oknie. Tu użyta
jest kratka wentylacyjna i noga meblowa.

T O P S E T

Zakrycie ogrzewania, możliwość posiedzenia i relaksu

Biurko z płyty parapetowej

Stół jadalniany dla dwóch osób z płyty parapetowej.

System przedłużonego parapetu okiennego

Płyta parapetowa zamiast półki z powierzchnią do siedzenia
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T O P S E T

Osłony boczne i dylatacyjne
Kształty i dekory

Osłony boczne

Osłony
dylatacyjne
Standard

Standard
Design
Exclusive
01

biała

08

wiśnia

01

biała

08

wiśnia

02

szara, szary marmur

09

mahoń

02

szara

09

mahoń

03

onyks, kraket

10

ciemny dąb

03

onyks / kraket

10

ciemny dąb

04

klon

11

złoty dąb

04

klon

11

złoty dąb

05

buk

12

ciemny orzech

05

buk

12

ciemny orzech

06

olcha

17

antracyt

06

olcha

17

antracyt

07

jasny dąb

18

srebrna

07

jasny dąb

18

srebrna

13

antracyt

Osłony boczne
Long

01

biała

02

szara

Osłony boczne
Slim

13

antracyt

01

biała

02

szara

Osłony boczne i dylatacyjne

Osłony są dostarczane w różnych kolorach zgodnych ze wszystkimi dekoracyjnymi
laminatami z naszej kolekcji i są odporne na promieniowanie UV
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Szybko i łatwo gotowe do użycia
Boczne osłony do Standard, Long i Slim o długości 630 mm są obustronne
Osłony dylatacyjne do połączeń wzdłużnych i narożnych mają długość 600 mm

Wskazówki dotyczące profesjonalnego wykonania szczegółów

Dokładne wymierzenie

Przy wymierzaniu długości parapetu
dbamy o precyzyjne mierzenie i liczymy
się z typem zakończenia parapetu.
Jeśli parapet będziemy zakańczać
krawędzią z laminatu, użyjemy dokładnie zmierzonej długości. W przypadku
użycia plastikowych osłon TOPSET
musimy odjąć od łącznej długości po
3 mm z każdej strony. W przypadku
wpuszczenia w ścianę doliczamy do
każdej strony 10–15 mm w zależności
od głębokości wgłębienia, w które będzie wpuszczony parapet. Szerokości
parapetów podane są z kapinosami.

Przygotowanie krawędzi

Wszystkie krawędzie cięcia muszą być
kompleksowo chronione przed wnikaniem wilgoci resztkowej z murów. Tylna
strona parapetu musi być obciosana,
krawędzie boczne są wyposażone
w najlepiej kolorystycznie dopasowaną, plastikową osłonę TOPSET (aby
zapewnić prawidłowe działanie w razie
potrzeby należy skrócić osłonę, a od
wewnętrznej strony zalecamy naniesienie warstwy silikonu, następnie należy
docisnąć osłonę do boku parapetu).

T O P S E T

Zalecany montaż

Właściwy montaż

Po skróceniu parapetu do potrzebnych
wymiarów i wykończeniu krawędzi
przyklejamy parapet niskorozprężną
pianką TOPSET PU750, która znajduje
się w naszej ofercie.
Parapet trzeba wsunąć pod ramę
okienną i pilnować, aby w żadnym
wypadku nie pochylał się w stronę
okna (spad od okna musi wynosić
1–2 %).

Dalszą alternatywą jest użycie krawędzi z laminatu, którą naklejamy i oczyszczamy zgodnie z profilem parapetu
lub użycie taśmy zaprasowywanej.

Aplikacja przed tynkowaniem

Aplikacja po tynkowaniu z osłoną

Aplikacja po tynkowaniu z krawędzią

Zalecany montaż

Rodzaje wykończenia
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T O P S E T
Dekory TOPSET

28

Dekory TOPSET
Standard

0126 biała

r

1032 szara

5038 Onyks

5032 Kraket

3055 klon

3053 Mahoń

3080 ciemny orzech

3066 Buk

3045 olcha

3061 wiśnia

3072 jasny dąb

3052 ciemny dąb

3095 złoty dąb

4026 srebrna

4109 Antracyt

T O P S E T

Dekory TOPSET
Trendy a Natur

7680 ORZEcH RuSTyKaLNy

5006 cONDOTTI

9102 buK

9103 Dąb

9107 śWIERK

Aktualną ofertę dekorów, włącznie z ofertami promocyjnymi, znajdziesz na

www.topset.cz

Dekory TOPSET

Natur

Trendy

0409 WaSHINGTON

29

30
www.topset.cz

T O P S E T

T O P S E T

Dalsza aplikacja produktów TOPSET
Meble i ich akcesoria

Obustronna
płyta robocza

Drzwi

długość

3000, 4050 mm

długość

3000, 4000 mm

grubość

17, 26 mm

grubość

32 mm

szerokość

300 , 400, 600, 800 mm

szerokość

max. 1000 mm

promień

10 mm

promień

10 mm

materiał

DTD odporna na działanie wilgoci P3

materiał

DTD odporna na działanie wilgoci P3

laminat

0,6 mm cPL/HPL

laminat

0,6 mm cPL/HPL

Płyta robocza

długość

3500 - 4050 mm

długość

3650 mm

grubość

26, 36 mm

grubość

11 mm

szerokość

600 - 1000 mm

szerokość

max. 1050 mm

promień

6, 10 mm

materiał

HDF

materiał

DTD odporna na działanie wilgoci P3

laminat

0,6 mm cPL/HPL

laminat

0,6 mm cPL/HPL

Dalsza aplikacja produktów TOPSET

Zasłona
za płytą
roboczą
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T O P S E T

Zalety produktów TOPSET
Przewagi konkurencyjne

Czołowy czeski
producent
bezpośredni kontakt z producentem
elastyczność
dostępność  
gwarancja jakości

Doradztwo projektowe
i techniczne
Zachęcamy do kontaktu z nami
w każdej sytuacji, w której będziesz
pod presją czasu przy przygotowywaniu projektu lub bezpośrednio
na budowie oraz w której będziesz szukał nietypowych rozwiązań.
Zawsze jesteśmy gotowi zaoferować
Ci szybkie i niezawodne rozwiązanie! Infolinia wsparcia technicznego
+420 777 717 114.

Serwis dla klientów
W ramach naszych usług oferujemy
 możliwość dostaw zgodnie
z życzeniem klienta
formatowanie na miarę
s pecjalistyczne doradztwo
na budowie włącznie
z konsultacjami

Zalety produktów TOPSET Przewagi konkurencyjne

Wy
oknosokiej ja
wys poznaskości
okie
zp
para j jakośc o
peci
i
e
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T O P S T E P

Produkty TOPSTEP
Rozwiązanie dla każdych schodów
Schody odgrywają we wnętrzu znaczącą rolę - nie chodzi tylko o środek
do połączenia dwóch pięter. W przypadku wysokiej jakości wykonania
i oryginalnego wzornictwa, stają się imponującą dominantą we wnętrzu.
System schodowy TOPSTEP jest optymalny do wykonania
okładziny nowych schodów, jak również do szybkiej renowacji
bez wyburzania starych schodów. Naszych proﬁli schodowych można
użyć na prostych i spiralnych schodach, na dowolnym podkładzie: schody
betonowe, schody drewniane, schody metalowe lub schody z kamienia
albo z terakoty. Montaż bez modyﬁkacji budowlanych jest prosty i szybki.
Wśród zalet naszych schodów można wymienić szeroką ofertę
dekorów (możliwość dopasowania schodów do pozostałych elementów
we wnętrzu), łatwą konserwację, odporność na ścieranie, uderzenia
i promieniowanie uV.

Ładnym uzupełnieniem
każdych schodów będzie
elegancka nierdzewna
lub aluminiowa poręcz
TOPSTEP oraz
oświetlenie LED.

System schodowy TOPSTEP jest produkowany w wersjach z materiałów laminat i
winyl, w następujących seriach profilowych:

Produkty TOPSTEP

Laminat |
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Profi
Style
Design
Flex
www.topstep.cz

Vinyl |

Sharp 4
Sharp 6
Level

Parametry techniczne
Parametr

Wartość

płyta nośna

HDF green, 930kg/m3

klej (płaszczyzna)

klasa D - odporny na działanie wilgoci

klej (kapinos)

kontaktowy, odporny na działanie wilgoci

strona wierzchnia

dekoracyjny laminat zgodny z normą EN 438

odporność na ścieranie

ac3, ac4 - odpowiednia do obiektów użyteczności
publicznej

klasa pokryć podłogowych

33 zgodna z EN 13 329

T O P S T E P

Stopień składa się z materiału HDF - PŁYTY PILŚNIOWE.
HDF (High Density Fibreboard) to najtwardsza płyta pilśniowa wyprodukowana z włókien przede wszystkim drzew
liściastych, połączonych klejem przy wysokim ciśnieniu
i w wysokiej temperaturze.
Wykazuje doskonałe właściwości mechaniczne jak na przykład wyjątkowa stabilność wymiarowa i świetna sztywność. Na górną warstwę użyty jest papier dekoracyjny
i postformowalny laminat w klasie obciążenia AC3-4.

Serwis dla klientów

Terminy dostaw wynoszą 2-3 tygodnie od
potwierdzenia zamówienia, w zależności
od typu produktu

W celu otrzymania oferty cenowej prosimy
o kontakt pod numerem +420 777 717 114

Możliwość transportu bezpośrednio
na miejsce realizacji

Zapewnienie przeszkolenia i montażu

Zamówienia można składać również online
na www.topstep.cz na www.topstep.cz

Zmierzenie bezpośrednio na budowie
Specjalistyczne konsultacje dotyczące
nietypowych rozwiązań bezpośrednio
na budowie

Produkty TOPSTEP

Informacje handlowe
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T O P S T E P

Cechy produktów TOPSTEP
Przegląd podstawowych cech

Wszystkie nasze produkty spełniają
najwyższe międzynarodowe
standardy jakości
Długa żywotność i odporność podczas
codziennego użytkowania
Absolutne bezpieczeństwo, nasze
systemy schodowe nie zsuwają się
i dlatego są bezpieczne dla Twoich
dzieci i zwierząt domowych
Do wszystkich rodzajów schodów oferujemy
również podłogi z takim samym dekorem

Wykończenie antystatyczne

Stale użytkowane schody

Zawartość formaldehydu

Stałość wymiarów

Odporność na pęcznienie

Antypoślizgowe

<10 Ω

E1
HCHO

Cechy produktów TOPSTEP

NPD

36

Odporność na chemikalia

Tłumienie odgłosu kroków i hałasu
akustycznego

Odporność na światło

Klasa wytrzymałości
33

Przegląd serii produktów TOPSTEP

Poręcz
Laminat

Vinyl

Nierdzewne
str. 56

SERIA PRODUKTÓW

Akcesoria

Aluminium
str. 58

Profi







DESIGN







STYLE







str. 42

str. 44

str. 46

Wanga str. 39

Oświetlenie
str. 60





Kaskada

Ciągła





















SHARP 4







SHARP 6







LEVEL



















str. 50

str. 52

str. 54

FLEX
str. 66





Przegląd serii produktów TOPSTEP

wersja

Wersje i dostępność akcesoriów
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T O P S T E P

Podłoga laminowana TOPSTEP
Połączenie schodów z podłogą

L A M I N AT

Podłoga laminowana z takim samym dekorem jak schody TOPSTEP!

Podłoga laminowana TOPSTEP

Doskonałe dopasowanie bez jakichkolwiek połączeń również
za pomocą przejściowego profilu schodowego.

38

T O P S T E P

Wangi
Typy wang w dekorach schodów

Wangi
W przypadku zabudowanych
schodów osłona ściany jest
rozwiązana za pomocą wangi
TOPSTEP, która produkowana
jest z materiału DTD/HDF, z takim samym dekorem laminatu
lub winylu. Specjalna krawędź
PN służy do estetycznego zakończenia przy ścianie i jednocześnie jako ochrona ściany
podczas sprzątania. Jej optymalna wysokość to 250 mm.
Można wybrać spośród dwóch
typów wang, czyli ciągłych lub
kaskadowych.

Wymiary wang |
Laminat |

80 x 3630 x 17 mm
(na życzenie możliwość
modyfikacji wysokości wang)

250 x 3630 x 17 mm
Vinyl |

80 x 2000 x 10 mm
(Na życzenie możliwość
modyfikacji wysokości wang)

Wangi

250 x 2000 x 10 mm
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T O P S T E P

System schodowy TOPSTEP
Rozwiązanie dla różnych typów podłóż

aplikacja na podłoże drewniane

System schodowy TOPSTEP oferuje kompleksowe
rozwiązanie do wykonania okładziny i renowacji drewnianych
schodów bez wyburzania i dużych przeróbek budowlanych.

System schodowy TOPSTEP

Poprzez użycie aluminiowej listwy system TOPSTEP
rozwiązuje problem z wyrównaniem krawędzi schodów.
Wyrównanie nierówności wysokości jest rozwiązane
za pomocą niskorozprężnej pianki poliuretanowej, która
zapobiega skrzypieniu i innym nieprzyjemnym dźwiękom.
Całe podłoże jest wzmocnione wkrętami, klejem i pianką.
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Przed i po
aplikacji

aplikacja na podłoże betonowe

Betonowe monolity są bardzo lubiane ze względu na swoją
stabilność i są uniwersalnym podłożem na schody.
Dzięki wysokiej jakości materiałowi i obróbkce system
TOPSTEP jest najbardziej odpowiednim materiałem
do wykonania okładziny betonowych schodów. Schody
stają się dominującym elementem we wnętrzu. Przy aplikacji
na betonowe podłoże aluminiowa listwa jest mocowana
do podłoża za pomocą kołków.

Przed i po
aplikacji

T O P S T E P

Wykorzystanie systemu TOPSTEP do wykonania okładziny
konstrukcji metalowych daje większą elastyczność i możliwość użycia profilu schodowego bez podstopnia. Schody
będą przez to optycznie bardziej przewiewne i uzyskają
elegancki wygląd.
Przy aplikacji aluminiowa listwa jest mocowana za pomocą
śrub metrycznych, ewentualnie nakrętek. Do mocowania
profilu schodowego używa się specjalnego szczeliwa
klejącego.

Przed i po
aplikacji

aplikacja na pozostałe materiały

System schodowy TOPSTEP oferuje kompleksowe rozwiązanie do wykonania okładziny i renowacji schodów z terakoty
i kamienia, bez wyburzania i dużych przeróbek budowlanych.
Poprzez użycie aluminiowej listwy system TOPSTEP
rozwiązuje problem z wyrównaniem krawędzi schodów.
Wyrównanie nierówności wysokości jest rozwiązane
za pomocą niskorozprężnej pianki poliuretanowej, która
redukuje hałas kroków. Aluminiowa listwa jest mocowana
za pomocą kołków i wkrętów.

Przed i po
aplikacji

System schodowy TOPSTEP

aplikacja na podłoże metalowe
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T O P S T E P

TOPSTEP Profi
Rozwiązanie dla różnych typów podłóż

l a m i n at

Użycie na jakimkolwiek typie podłoża
Wysoka odporność na ścieranie
Szeroka oferta akcesoriów
Możliwość dopasowania do podłogi
pływającej
Są to podstawowe oczekiwania względem
schodów. Te wysokie wymagania w stosunku do materiału na okładziny optymalnie spełnia system schodowy TOPSTEP.

Szczegóły przekroju systemu schodowego

TOPSTEP Profi

Parametry techniczne
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Parametr

Wartość

długość

1210, 2420, 3630 mm

szerokość

340, 500, 700, 1070 mm

grubość płyty

11 mm

wysokość kapinosa

63 mm

grubość nosu

20 mm

promień kapinosa

6 mm (górny), 10 mm (dolny)

płyta nośna

HDF green

strona wierzchnia

dekoracyjny laminat zgodny z normą EN 438

dolna strona

impregnowana powłoka odporna
na działanie wilgoci

odporność na ścieranie

ac3, ac4 - odpowiednia do obiektów
użyteczności publicznej

klasa pokryć podłogowych

33 zgodnie z EN 13 329

www.topstep.cz

Kompletne wykresy 2D i 3D do pobrania na www.topstep.cz
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TOPSTEP Style
Nowy profil z dużym rustykalnym kapinosem

Jest to system schodowy, który charakteryzuje się wyraźnym rustykalnym kapinosem i dzięki swoim doskonałym cechom
jest często używany do rekonstrukcji
starych drewnianych schodów. Dużą
zaletą jest stałość kolorystyczna i estetyczny wygląd.

Szczegóły przekroju TOPSTEP Style

TOPSTEP Style

Parametry techniczne
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Parametr

Wartość

długość

1210, 2420, 3630 mm

szerokość

340, 500, 700, 1070 mm

grubość płyty

11 mm

wysokość kapinosa

73 mm

grubość kapinosa

górna część 20 mm, dolna część 16 mm

promień kapinosa

6 mm, 10 mm

płyta nośna

HDF-green, 930 kg/m3

strona wierzchnia

dekoracyjny laminat zgodny z normą EN 438

dolna strona

impregnowana powłoka odporna
na działanie wilgoci

odporność na ścieranie

ac3, ac4 - również do obiektów
użyteczności publicznej

klasa pokryć podłogowych

33 zgodnie z EN 13 329
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TOPSTEP Design
Profil schodowy z mniejszym promieniem

l a m i n at

Ostre krawędzie kapinosów nadają
schodom nowego designu, nowego,
futurystycznego wyglądu, który
pasuje do nowoczesnych wnętrz.
razem z ilością dekorów tworzą
nowy wymiar luksusowo wyglądających schodów. Są przeznaczone
do wszystkich typów wnętrz. Szeroka kolekcja nowoczesnych dekorów pozwala stworzyć element dekoracyjny we wnętrzu.

Szczegóły przekroju TOPSTEP Design

TOPSTEP Design

Parametry techniczne
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Parametr

Wartość

długość

1210, 2420, 3630 mm

szerokość

340, 500, 700, 1070 mm

grubość płyty

11 mm

wysokość kapinosa

40 mm

grubość kapinosa

20 mm

promień kapinosa

6 mm

płyta nośna

HDF-green, 930 kg/m3

strona wierzchnia

dekoracyjny laminat zgodny z normą EN 438

dolna strona

impregnowana powłoka odporna
na działanie wilgoci

odporność na ścieranie

ac3, ac4 - również do obiektów
użyteczności publicznej

klasa pokryć podłogowych

33 zgodnie z EN 13 329

www.topstep.cz
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Asortyment produktów TOPSTEP
Przegląd akcesoriów do serii z laminatu

Profil schodowy

Podstopień

szerokość

długość

HDF

szerokość

długość

HDF

340 mm

1210, 2420, 3630 mm

11 mm

200 mm

1210 mm

11 mm

500 mm

1210, 2420, 3630 mm

11 mm

200 mm

2420 mm

11 mm

700 mm

1210, 2420, 3630 mm

11 mm

1070 mm

1210, 2420 mm

11 mm

Standardowy profil schodowy do aplikacji bezpośrednio
na schody. Profilu schodowego można użyć jako spocznika
z kapinosem.

Asortyment produktów TOPSTEP

Spocznik
(bez kapinosu)
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Podstopnie można łączyć również z innym dekorem oraz
można je zamówić samodzielnie.

Wangi

szerokość

długość

HDF

szerokość

długość

DTD

500 mm

3630 mm

11 mm

80 mm

3630 mm

17 mm

700 mm

3630 mm

11 mm

250 mm

3630 mm

17 mm

1070 mm

3630 mm

11 mm

Podest jest przeznaczony na równe płaszczyzny pomiędzy
ramionami schodów. Zaletą jest dopasowanie stopni
do spocznika.

W przypadku zabudowanych schodów osłona ściany jest
rozwiązana za pomocą wangi TOPSTEP, która produkowana
jest z materiału DTD z takim samym dekorem laminatu.
Specjalna krawędź PN służy do estetycznego zakończenia
przy ścianie i jednocześnie jako ochrona ściany podczas
sprzątania. Jej optymalna wysokość to 250 mm.

T O P S T E P

Dzięki szerokiemu asortymentowi produktów TOPSTEP można
znaleźć rozwiązanie dla każdego kształtu schodów.

Wyrównująca
listwa
aluminiowa

szerokość

długość

DTD

długość

200 mm

3630 mm

17 mm

4000 mm (1000 mm pro Zastosowanie LED Oświetlenie)

300 mm

3630 mm

17 mm

400 mm

3630 mm

17 mm

Wanga obustronna służy do wykonania okładziny ścian
pomiędzy dwoma ramionami (lustro). Promień po obu
stronach, produkcja na zamówienie, produkcja 3 tygodnie.

Krawędź boczna

szerokość

długość

65 mm

3630 mm

75 mm

3630 mm

W celu zapewnienia długiej żywotności schodów trzeba
zakryć wszystkie otwarte krawędzie, aby nie wnikała wilgoć,
a jednocześnie aby schody otwarte na pomieszczenie
były estetycznie wykończone.   Standardowo są do tego
używane taśmy z laminatu dostarczane w szerokości zgodnej
z krawędzią schodów (65 mm).

Wyrównująca listwa aluminiowa służy jako element wyrównujący każdej krawędzi schodów i jest nieodłączną częścią
systemu schodowego TOPSTEP.   Zapewnia stabilność
schodów na wszystkich podłożach (w szczególności
na problematycznych) i nie ma możliwości usunięcia jej
z systemu.

Pianki,
szczeliwa

Podczas montażu używane są pianki niskorozprężne
i szczeliwa TOPSTEP w odcieniach kolorystycznych
odpowiadających dekorom TOPSTEP.
Asortyment produktów TOPSTEP

Wanga
obustronna
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TOPSTEP Sharp 4
Profil schodowy z małym, ostrym promieniem

vinyl

Przedstawiamy nowoczesną koncepcję
schodów z wyraźnie kanciastym
kapinosem, zgodnie z aktualnymi
trendami architektonicznymi. Jest to
wzornictwo, które z Twoich schodów
uczyni element mebli.

Szczegóły przekroju TOPSTEP Sharp 4

TOPSTEP Sharp 4

Parametry techniczne
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Parametr

Wartość

długość

1210, 2420 mm

szerokość

340, 500, 700 mm

grubość płyty

10 mm

wysokość kapinosa

40 mm

grubość kapinosa

20 mm

promień kapinosa

2 mm

płyta nośna

HDF-green, 930 kg/m3

strona wierzchnia

dekoracyjny vinyl zgodny z normą EN 438

dolna strona

impregnowana powłoka odporna
na działanie wilgoci

www.topstep.cz

vinyl
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TOPSTEP Sharp 6
Profil schodowy z dużym, ostrym promieniem

vinyl

Profil schodowy ze średnio dużym, ostrym
kapinosem jest elementem dominującym
wnętrza, który jest harmonijnie połączony
z pozostałymi elementami schodów.
Nieograniczona kolekcja winylowych
dekorów pozwoli Ci skomponować
wnętrze w najdrobniejszych szczegółach.

Szczegóły przekroju TOPSTEP Sharp 6

TOPSTEP Sharp 6

Parametry techniczne
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Parametr

Wartość

długość

1210, 2420 mm

szerokość

340, 500, 700 mm

grubość płyty

10 mm

wysokość kapinosa

63 mm

grubość kapinosa

20 mm

promień kapinosa

2 mm

płyta nośna

HDF-green, 930 kg/m3

strona wierzchnia

dekoracyjny vinyl zgodny z normą EN 438

dolna strona

impregnowana powłoka odporna
na działanie wilgoci

vinyl
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TOPSTEP Level
Profil schodowy z podstopniem

vinyl

Czysty i nowoczesny wygląd profilu
schodowego jest bardzo elegancki
i pożądany w nowoczesnych
pomieszczeniach. Krawędź stopnia
jest połączona z podstopniem bez
kapinosa.

Szczegóły przekroju TOPSTEP Level

TOPSTEP Level

Parametry techniczne
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Parametr

Wartość

długość

1210, 2420 mm

szerokość

340, 500 mm

grubość płyty

10, 20 mm

wysokość kapinosa

bez kapinosa

grubość kapinosa

bez kapinosa

promień

10 mm

płyta nośna

HDF-green, 930 kg/m3

strona wierzchnia

dekoracyjny vinyl zgodny z normą EN 438

dolna strona

impregnowana powłoka odporna
na działanie wilgoci

www.topstep.cz
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balustrada ze stali nierdzewnej
Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz
W obecnych czasach balustrady ze stali nierdzewnej są coraz częściej wykorzystywane w nowoczesnych, nowych budowach.
W systemie schodowym TOPSTEP znajdziesz całą serię wariantów, włącznie z kombinacjami z drewnianą poręczą.

balustrada ze stali nierdzewnej

Balustrady ze stali nierdzewnej produkuje się
z wysokiej jakości nierdzewnego materiału
klasy 17.240 odpowiedniego do wnętrz,
który zapewnia ich doskonałe właściwości
użytkowe. Standardową obróbką powierzchni jest szczotkowanie lub polerowanie.
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TZ-10

TZ-11

TZ-12

TZ-13

TZ-14

TZ-28

TZ-15

TZ-16

TZ-17

TZ-18

TZ-19

TZ-20

TZ-21

TZ-22

TZ-23

TZ-24

TZ-25

TZ-26

TZ-27
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Balustrana
Specyfikacja technicznace

Nr zamówienia

Słupek – mocowanie górne

D 32 x 2 x 900 mm; otwory na 4 i 5 wypełnień

TZ-10

Słupek – mocowanie boczne

D 32 x 2 x 1120 mm; otwory na 4 i 5 wypełnień

TZ-11

Słupek – mocowanie górne z przegubem

D 32 x 2 x 790 mm / M8; otwory na 4 i 8 wypełnień

TZ-12

Mocowanie wypełnienia

D 27,5 x 18 mm

TZ-13

Wypełnienie ciągłe wydrążone

D 10 x 1,5 mm; 3000 mm

TZ-14

Wypełnienie ciągłe pełne

D 10 mm; 3000 m

TZ-28

Zakończenie wypełnienia

D 12 x 1 x 15 mm

TZ-15

Poręcz – drewno

D 40 mm; 3000 mm; 2000 mm

TZ-16

Poręcz – stal nierdzewna

D 40 x 1,5 mm; w zależności od zamówienia

TZ-17

Zakończenie poręczy do ściany

D 40 x 10 mm

TZ-18

Zakończenie poręczy do ściany D 60

D 40–60 mm

TZ-19

Zakończenie poręczy kątowe

D 40 x 1,5 x 32 mm

TZ-20

Przegub stały 90°

D 40 x 1,5 mm

TZ-21

Przegub obrotowy 180°

drewniana złączka; 20, 30, 40, 50 mm / R60

TZ-22

Uchwyt poręczy spawany

D 10 mm / M10

TZ-23

Uchwyt poręczy składany

D 16 x 55 mm / M8

TZ-24

Złączka poręczowa – przegub mały

D 40 x 1,5 x 32 mm (2x) – przegub d 15 mm

TZ-25

Złączka poręczowa – przegub duży

D 40/37 mm

TZ-26

Przegub wypełnienia ø 10mm

D 12 x 1 x 35 mm – R 6 mm

TZ-27

Balustrada ze stali nierdzewnej

Nazwa
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balustrada aluminiowa
System montowanej poręczy
Materiał, którego używamy, jest z wysokiej jakości mieszanek aluminiowych.
Za
pomocą elektroutleniania (oksydacji) na materiale wytwarza się powierzchnię
18-20 mikronów, która chroni przed szkodliwymi wpływami pogody wewnątrz i na
zewnątrz. Tak wykończone aluminium nie
brudzi się, nie zostają na nim ślady po dotknięciu, nie podlega erozji słonecznej,
jest stabilne termicznie, nie rozszerza się,
doskonale odprowadza ciepło i chłodzi. Krople deszczu nie zostawiają śladów. Nie trzeba
go polerować ani w inny sposób pielęgnować.

balustrada aluminiowa

rozmiary są dostosowywane, w zależności od potrzeb i umieszczenia,
z 6 m profili. Nie są to zmontowane razem metrowe elementy, wszystko buduje się na miejscu, stopniowo. Wszystkie wymiary można w ten sposób
dopasować do danego miejsca. Konstrukcja aluminiowej balustrady jest
bardzo silna, a szeroka gama balustrad dostarczanych przez naszą firmę
daje duże możliwości różnych wariantów w zależności od życzenia klienta.
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Oświetlenie
Funkcjonalne uzupełnienie Twoich schodów

System schodowy TOPSTEP oferuje Ci unikalny system oświetlenia schodów. Chodzi
o miniaturowy pas diod LED montowanych
bezpośrednio pod krawędzią stopnia. Przygotowanie polega na wyfrezowaniu rowka
do krawędzi aluminiowej listwy wyrównującej. Schody stają się w ten sposób bezpieczniejsze i lepiej widoczne w słabo oświetlonych pomieszczeniach, szczególnie w nocy,
gdy można również użyć czujnika ruchu.
Kolor oświetlenia
Zimny biały

Oświetlenie

Schemat elektryczny oświetlenia schodowego TOPSTEP
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Kabel łączący
Kabel zasilający
Kabel 220 V
Moduł LED
Gniazdo 220 V
Transformator
Przełącznik

Kabel łączący
Kabel zasilający
Kabel 220 V
Moduł LED
Gniazdo 220 V
Transformator
Przełącznik

Kompletne wykresy 2D i 3D do pobrania na www.topstep.cz

T O P S T E P

Komponenty oświetlenia
Nazwa

Wymiar

Moduł LED (1,8 W, 12 V, 24 LED, 5000 K - kolor biały)

długość 250 mm

Kabel zasilający (LED taśma – transformator)

długość 4000 mm

Kabel łączący (pomiędzy modułami LED)

długość 300 mm

Kabel łączący (pomiędzy modułami LED)

długość 1500 mm

Transformator (zasilanie 20 W, podłączenie max. 1-10 LED modułów)

Oświetlenie

Transformator (zasilanie 30 W, podłączenie max. 11-16 LED modułów)
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62

Przykład realizacji TOPSTEP
l a m i n at

T O P S T E P

Zdjęcia kolejnych realizacji znajdziesz
na naszym facebookowym profilu
www.facebook.com/topstepcz/

Przykład realizacji TOPSTEP

…jakość krok
za krokiem
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Przykład realizacji TOPSTEP
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Przykład realizacji TOPSTEP
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Przykład realizacji TOPSTEP
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Przykład realizacji TOPSTEP
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Przykład realizacji TOPSTEP
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Przykład realizacji TOPSTEP
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Przykład realizacji TOPSTEP
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Przykład realizacji TOPSTEP
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Przykład realizacji TOPSTEP
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Przykład realizacji TOPSTEP
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Przykład realizacji TOPSTEP
vinyl

Zdjęcia kolejnych realizacji znajdziesz
na naszym facebookowym profilu
www.facebook.com/topstepcz/
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TOPSTEP Flex

Unikalne
schody
modułowe
FLEX

W celu otrzymania bardziej
szczegółowych informacji prosimy
o kontakt na +420 777 717 114
Zapytania ofertowe i pytania
można wysyłać na e-mail
martin.cerny@pfgroup.cz

Przedstawiamy unikalny system
schodowy, który ułatwi pracę przy
realizacji schodów zgodnie z Twoimi
wyobrażeniami.

TOPSTEP Flex

Ten system schodowy posiada wiele zalet, które
pozwolą Ci nie tylko oszczędzić czas i pieniądze,
ale również osiągnąć z nim doskonałe efekty.
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Szybki montaż

Wszechstronne zastosowanie

Wzornictwo

Prosty montaż, z którym poradzisz
sobie samodzielnie, bez modyfikacji
budowlanych i niepotrzebnego
nieporządku.

Do wykonania okładziny nowych schodów
i renowacji starych schodów. Dzięki
zastosowanej technologii jesteś w stanie
wyrównać ewentualne nierówności pod
względem wysokości.

Masz wyjątkową możliwość
dopasowania swojego wnętrza
dokładnie do swoich upodobań.
Dodatkowo osiągniesz nowoczesny
i elegancki design.

Długa żywotność

Prosta pielęgnacja

Materiał nie pracuje i nie wysycha, dlatego
gwarantuje długą żywotność i trwałość.
Jednocześnie jest odporny na ścieranie,
uderzenia i promieniowanie UV.

W porównaniu do okładzin drewnianych,
powierzchnia jest łatwa w pielęgnacji
dzięki składowi materiału.

T O P S T E P

Opis poszczególnych
produktów
STOPIEŃ
SCHODOWY

Wangi

PODSTOPIEŃ
SCHODOWY

Spocznik

TAŚMA
SCHODOWA

Opakowanie zawiera kompletny zestaw
na dwa stopnie schodów. Stopień schodowy można skrócić do potrzebnego
rozmiaru.
Wymiar: 11 × 340/500 × 1200 mm
Zastosowanie: Przeznaczony
do instalacji na stopień schodowy

Wanga

Podstopień
schodowy
Perfekcyjny dodatek do stopnia schodowego. Opakowanie zawiera kompletny
zestaw na dwa stopnie schodów.

Odpowiednia do zakrycia bocznych
krawędzi stopnia schodowego i podstopnia. Opakowanie zawiera 4 szt.

Wymiar: 11 × 200 × 1 200 mm
Zastosowanie: Odpowiedni dodatek
pomiędzy stopnie schodowe

Wymiar: 41 × 550 mm
Zastosowanie: Zalaminowanie otwartej
części schodów

Spocznik

Opakowanie zawiera 1 szt.

Opakowanie zawiera 1 szt.

Wymiar: 11 × 80 × 2400 mm
Zastosowanie: Do instalacji na ścianę
na całej długości schodów

Wymiar: 11 × 1 070 × 2 420 mm
Zastosowanie: Odpowiedni przede
wszystkim na półpiętrze

Dekory

Aktualne dekory TOPSTEP FLEX znajdziesz na stronach internetowych:

www.topstep.cz/eshop/

Taśma schodowa

TOPSTEP Flex

Schodový
nášlap
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Dekory TOPSTEP
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Laminatové schody

0409 washington

0410 casablanca

0411 avalon

2071 nero

2262 bianco

5006 condotti

5026 navonna

5029 DĄB CIEMNY

5036 stamperia

7680 ORZECH RUSTYKALNY 7358 buk

0504 DĄB NATURALNY

2207 iceland

2315 DĄB JASNY

4026 srebrny

0126 biała

Podstopień

Podstopień

4671-9 french nut

5451-3 summer oak

5451-7 winter oak

6126-A Classic maple

6328-e tuscan oak

6398-a Bleached chestnut

6398-B Natural oak

6411-6 Natural rural oak

6431-5 Vintage oak

6500-A Light oak

7301-1 Lebanese oak

7301-5 Cerris brown oak

7301-6 Cerris blue oak

7301-23 Cerris grey oak

7311-2 Cappuccino oak

8058-6 Black oak

8063-8 Caribbean pine

9531-19 Roman sycamore

T O P S T E P

Winylowe schody

vinyl

Dekory TOPSTEP

Dekory TOPSTEP
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CEMVIN STEP
Płyty do konstrukcji schodów

CEMVIN STEP

Płyta konstrukcyjna CEMVIN STEP
Schody, po których można chodzić
w ciągu kilku godzin
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Podstawowe cechy
Prosty i szybki montaż

CEMVIN STEP są dostarczane jako kompletne systemowe
moduły biegu schodowego włącznie ze wszystkimi elementami
łączącymi.   Jest to skręcana konstrukcja z możliwością
produkcji na miarę, do dowolnego projektu. Standardowy bieg
schodowy jest stawiany średnio w ciągu dwóch godzin.

Rozwiązanie na miarę dla każdych schodów

Podstawą modułów są płyty włókno-cementowe z niepalnym
rdzeniem, które spełniają warunki reakcji na ogień A1 i chronią
w ten sposób budowę przed rozprzestrzenianiem się pożaru.
Płyty są przez długi okres mocne i odporne, i dlatego są
odpowiednie do utworzenia nawet mocno eksploatowanych
schodów.   Wyraźną korzyścią jest łatwy i szybki montaż na
sucho   bez   potrzeby przestojów technologicznych.   Dlatego
system jest odpowiedni zarówno na nowe budowy jak i  przy
rekonstrukcjach.

Idealny jako podkład pod system TOPSTEP,
po którym się chodzi

Systemowe schody modułowe
Można po nich chodzić natychmiast po montażu

T O P S T E P

cechy i komponenty systemu cEmVIN STEP
Płaskie płyty włókno-cementowe cEmVIN STEP
Akcesoria

Wersja

Typ

Schody modułowe z płaskich płyt włókno-cementowych CEMVIN STEP,
z wysokiej jakości rdzeniem klasy reakcji na ogień A1, nietypowo długą
żywotnością i wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi. Moduł biegu
schodowego pokonuje wysokość 9 typowych stopni i jest produkowany na
miarę do każdego projektu.

CV S

Schody modułowe z płaskich płyt włókno-cementowych CEMVIN STEP,
z wysokiej jakości rdzeniem klasy reakcji na ogień A1, nietypowo długą
żywotnością i wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi. Moduł biegu
schodowego pokonuje wysokość 9 typowych stopni i jest produkowany na
miarę do każdego projektu.

CV S

Schody modułowe z płaskich płyt włókno-cementowych CEMVIN STEP,
z wysokiej jakości rdzeniem klasy reakcji na ogień A1, nietypowo długą
żywotnością i wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi. Moduł biegu
schodowego pokonuje wysokość 9 typowych stopni i jest produkowany na
miarę do każdego projektu.

CV S

Grubość

Liczba stopni

10/20 mm
1 bieg
(maksymalnie 9 stopni
schodów)

10/20 mm
1 bieg
(maksymalnie 9 stopni
schodów)

10/20 mm
1 bieg
(maksymalnie 9 stopni
schodów)

Formularz zapytania o schody

elementami łączącymi?

TaK / NIE

Podłoga
Konstrukcja
nośna

Różnica wysokości czystych podłóg

Wycenić włącznie z potrzebnymi

mm

Wycenić włącznie z systemem
schodowym TOPSTEP?

mm

Odległość konstrukcji nośnych

TaK / NIE

Pozostawić kwestię projektu liczby
stopni w gestii pracowników
technicznych firmy CEMVIN? TaK / NIE
- jeśli nie, liczba
stopni z projektu:

Podłoga
Konstrukcja nośna

cEmVIN STEP

GSPublisherEngine 0.63.100.100

Wypełniony formularz zapytania proszę sfotografować lub zeskanować i przesłać na e-mail
podpora@cemvin.eu a my bezpłatnie przygotujemy dla Ciebie ofertę cenową
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Szczegóły konstrukcyjne
System cemvin
System TOPSTEP szczytu
Podstopień CEMVIN gr.10 mm
Schod CEMVIN gr. 20 mm

Spocznik - wejście
Panele stopnic są mocowane bezpośrednio do konstrukcji spocznika kątownikami
stalowymi 100 × 100 mm. Otwory do przymocowania kątowników są już wstępnie wywiercone, montaż paneli wang jest
dzięki temu ułatwiony.

Wkręt z łbem stożkowym
Ø głowicy 4,5 mm
wywiercony

Spocznik wejście

Profil zakotwiczenia
L 100/100

Śruby kotwiące
z młotkiem
kotwica
System cemvin
Warstwa skrzydeł - laminowane podłogi
Elastyczna mata z pianki gr. 3 mm
Płyta Cemvin, swobodnie ułożone
Elastyczna mata z pianki gr. 3 mm
Płyta Cemvin, swobodnie ułożone
Wełna mineralna w podłodze gr. 35 mm
Konstrukcje sufitowe

GSPublisherEngine 0.63.100.100

Podłoga - wejście
Do zamocowania stopnicy do konstrukcji podłogowej zalecane jest użycie
kątownika stalowego min. 100×200 mm.
Stopnice
można
dostarczyć
również z wyrównanym ostrym końcem,
w zależności od zaprojektowanej grubości
podłogi.

System cemvin
System TOPSTEP szczytu
Podstopień CEMVIN gr.10 mm
Schod CEMVIN gr. 20 mm

Podłoga - wejście

System cemvin

Szczegóły konstrukcyjne

System TOPSTEP szczytu
Stopnice CEMVIN gr.20 mm
Schod CEMVIN gr. 20 mm
Zamknięcie CEMVIN gr. 10 mm
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Profil zakotwiczenia
L 100/100

Śruby kotwiące
z młotkiem
kotwica

GSPublisherEngine 0.63.100.100

Strop - zejście
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Szczegóły konstrukcyjne
Spocznik - zejście
System cemvin

Panele stopnic Cemvin zawsze tworzą przedostatni stopień schodów. Stopień zejściowy (ostatni stopień schodów) tworzą
konstrukcje spocznika, sufitu lub podłogi
na kolejnym piętrze.

System TOPSTEP szczytu
Podstopień CEMVIN gr.10 mm
Schod CEMVIN gr. 20 mm
Profil zakotwiczenia
L 100/100

Śruby kotwiące
z młotkiem
kotwica

System cemvin
System TOPSTEP szczytu
Stopnice CEMVIN gr.20 mm
Schod CEMVIN gr. 20 mm
Zamknięcie CEMVIN gr. 10 mm

Wkręt z łbem stożkowym
Ø głowicy 4,5 mm
wywiercony

001.001.36.0 enignErehsilbuPSG

Spocznik - zejście

Sufit - wyjście

System cemvin
System TOPSTEP szczytu
Podstopień CEMVIN gr.10 mm
Schod CEMVIN gr. 20 mm
Profil zakotwiczenia
L 100/100

Śruby kotwiące
z młotkiem
kotwica

System cemvin
Wkręt z łbem stożkowym
Ø głowicy 4,5 mm
wywiercony

System TOPSTEP szczytu
Stopnice CEMVIN gr.20 mm
Schod CEMVIN gr. 20 mm
Zamknięcie CEMVIN gr. 10 mm

Szczegóły konstrukcyjne

Jako warstwę schodów, na której się staje,
zalecamy użyć systemu schodowego TOPSTEP, który razem z panelami schodowymi
tworzy kompleksowy system. TOPSTEP
mocuje się do części nośnej schodów za
pomocą klejenia
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Instrukcja montażu

Procedura montażu systemu
schodowego CEMVIN

1. Opis schodów
Panele schodowe CEMVIN umożliwiają montaż schodów do długości biegu 3 m. Konstrukcja schodowa jest produkowana dla
szerokości biegu od 0,9 m do 2,5 m. Schody modułowe składają się z systemu stopnic, stopni, podstopni i profili kotwiących
oraz elementów łączących. Stopnice są już od momentu produkcji wyposażone we wcześniej wywiercone otwory, umożliwiające
precyzyjne i szybkie osadzenie schodów.
Panele schodowe można ciąć zwykłą ręczną piłą tarczową z prowadnicą. Aby uzyskać precyzyjnie wyrównane ostre krawędzie,
zalecamy użycie pilarki tarczowej do drewna z  twardego stopu. W przypadku pił tarczowych należy zapewnić odsysanie pyłu
powstającego podczas cięcia. Ilość pyłu można ograniczyć używając pił tarczowych z małą liczbą zębów i obniżając liczbę
obrotów. W zakrzywionych lub w inny sposób uformowanych miejscach należy użyć otwornicy lub wiertła.

2. Przygotowanie i obróbka schodów modułowych CEMVIN
Panele schodowe można ciąć zwykłą ręczną piłą tarczową z prowadnicą. Aby uzyskać precyzyjnie wyrównane ostre
krawędzie, zalecamy użycie pilarki tarczowej do drewna z  twardego stopu. W przypadku pił tarczowych należy zapewnić
odsysanie pyłu powstającego podczas cięcia. Ilość pyłu można ograniczyć używając pił tarczowych z małą liczbą zębów
i obniżając liczbę obrotów. W zakrzywionych lub w inny sposób uformowanych miejscach należy użyć otwornicy lub wiertła.

Instrukcja montażu

3. Montaż schodów CEMVIN
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Po zwymiarowaniu przestrzeni klatki schodowej jako pierwsze
osadza się kątowniki w kształcie litery L, które kotwi się do
konstrukcji. Wkręty do kotwienia i gwoździe do klinowania
wybiera się w zależności od podłoża konstrukcji. Na osadzonych
kątownikach w kształcie litery L osadza się stopnice, które
mocuje się śrubami do wcześniej wywierconych w stopnicach
otworach. Stopnice osadza się w maksymalnej odległości 600
mm. Na tak osadzonych stopnicach układa się stopnie, które po
wcześniejszym wywierceniu otworów mocuje się do stopnic za
pomocą wkrętów z łbem wpuszczanym. Wcześniej w stopnicach
i stopniach wierci się otwory o średnicy ø4,5 mm. Stopnie kotwi
się za pomocą dwóch wkrętów do każdej stopnicy. Następnie
osadza się podstopnie, które kotwi się do wcześniej wywierconego
otworu jednym wkrętem z łbem wpuszczonym. Następnie można
uzupełnić konstrukcję o system wykończenia powierzchni
schodów TOPSTEP, zobacz www.topstep.cz. Konstrukcja
schodów musi być oceniona za pomocą obliczeń statycznych.

1. Budowa schodów
CEMVIN STEP

T O P S T E P

4. Obróbka płyt
Na przygotowanych kątownikach w kształcie litery L osadza
się stopnice, przy biegu wyjściowym górną część stopnicy
wyrównujemy z górną częścią stalowego kątownika w kształcie
litery L. Kątownik mocuje się do stopnicy we wcześniej
wywierconych otworach w stopnicach za pomocą wkrętów z łbem
wpuszczonym. Stopnice osadza się w maksymalnej odległości
600 mm. Wstępnie wierci się otwór o ø4,5 mm. Kątownik w dolnej
części kotwimy do wcześniej wywierconych otworów za pomocą
wkrętów z łbem wpuszczonym dopiero po wyrównaniu stopnicy
w płaszczyźnie poziomej za pomocą poziomicy.
Na tak osadzonych stopnicach układa się stopnie, które
po wcześniejszym wywierceniu otworów mocuje się do stopnic
za pomocą wkrętów z łbem wpuszczanym. Wstępnie przewierca
się stopnie (stopnice są już przewiercone fabrycznie) wiertłem
ø4,5 mm. Stopnie kotwi się za pomocą dwóch wkrętów do każdej
stopnicy.

2. Szczegóły konstrukcji
schodów CEMVIN STEP

Następnie na osadzonych stopnicach osadza się podstopnie, które po wcześniejszym wywierceniu otworów mocuje się
do stopnic za pomocą wkrętów z łbem wpuszczanym. Wstępnie przewierca się podstopnie (stopnice są już przewiercone
fabrycznie), ø4,5 mm. Podstopnie kotwi się jednym wkrętem do  każdej stopnicy.

5. Wykończenie powierzchni

Instrukcja montażu

Moduły służą tylko jako podkład nośny. Jako wykończenie powierzchni można zastosować typowe wykończenia
powierzchni schodów. Zalecamy jednak uzupełnienie konstrukcji o system wykończenia powierzchni schodów TOPSTEP,
zobacz www.topstep.cz.
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Prezentacja produktów TOPSTEP
TOPBus albo jeżdżący showroom

Prezentacja produktów TOPSTEP

Z naszym autokarem regularnie podróżujemy po całej Republice Czeskiej, abyśmy mogli zaprezentować Ci
aktualne nowości w świecie TOPSET i TOPSTEP. Obserwuj naszą podróż na portalach społecznościowych.
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