
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.

S unikátním systémem TOPSTEP FLEX 
obložíte nové schody nebo zrenovujete 
staré schodiště. V několika jednoduchých 
krocích a bez bourání.

Využijte přehlednou tabulku (uvnitř letáku) a nové 
schodiště můžete mít ještě dnes. Nákupní rádce 
uvnitř letáku Vám pomůže spočítat, kolik jednotlivých dílů 
schodišťové stavebnice TOPSTEP  FLEX budete pro svůj projekt 
přesně potřebovat. Ušetříte nejen čas a peníze, ale zároveň snadno 
dosáhnete perfektního výsledku.

Unikátní schodišťová 
stavebnice FLEX

Skladem

NÁKUPNÍ RÁDCE



500 mm ×  

Schodový nášlap lze krátit na potřebný rozměr. 
Použití: Určený k instalaci na schodový stupeň

Použití: Vhodný doplněk mezi 
             schodové nášlapy

Vhodné k začištění bočních hran 
scho dového nášlapu a podstupnice. 
Použití: Zalaminování otevřené 
             části schodů

Použití: K instalaci na stěnu v celé délce schodiště

Použití: Vhodná zejména na mezipodlaží 

Unikátní 
schodišťová
stavebnice 
FLEX
 Jednoduchá montáž
 Vysoká otěruvzdornost
 Dlouhá životnost

340 x 1200 x 11 mm
500 x 1200 x 11 mm

200 x 1200 x 11 mm

80 x 1800 x 17 mm
250 x 1800 x 17 mm

1070 x 2400 x 11

V každém balíku najdete 
montážní návod v několika 

jednoduchých krocích.
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i pro komerční prostory

✓ Jednoduchá montáž
✓ Vysoká otěruvzdornost
✓ Dlouhá životnost



Před realizací

Po realizaci

Kolik krabic potřebuji 
pro svůj počet schodů?

Můj 
počet 

schodů

Počet ks:  
A1 nebo  

A2 Nášlap

Počet ks: B 
Podstupnice

Počet ks: C 
Páska

Počet ks: 
D1 nebo D2 

Bočnice

Počet ks: 
E Podesta

  1 1 krabice 1 krabice

Schodová 
páska 
je vždy 
součástí 
balení A1 
nebo A2

1 krabice

Pro jednu 
podestu 
vždy jedna 
krabice E

  2 1 krabice 1 krabice 1 krabice

  3 2 krabice 2 krabice 2 krabice

  4 2 krabice 2 krabice 2 krabice

  5 3 krabice 3 krabice 3 krabice

  6 3 krabice 3 krabice 3 krabice

  7 4 krabice 4 krabice 4 krabice

  8 4 krabice 4 krabice 4 krabice

  9 5 krabic 5 krabic 5 krabic

10 5 krabic 5 krabic 5 krabic

11 6 krabic 6 krabic 6 krabic

12 6 krabic 6 krabic 6 krabic

13 7 krabic 7 krabic 7 krabic

14 7 krabic 7 krabic 7 krabic

15 8 krabic 8 krabic 8 krabic

16 8 krabic 8 krabic 8 krabic



Na které typy schodů se systém TOPSTEP hodí? 

Co potřebujete vědět o kolekci TOPSTEP FLEX? 

Na všechny typy podkladů: dřevo, beton, kov, teraco 
Na staré schodiště a bez bourání
Na nové schodiště

Stavebnice s typizovanými rozměry
Výběr ze 4 dekorů a 1 tvaru profilu nosu

Na které typy schodů se systém TOPSTEP hodí? 

Co potřebujete vědět o kolekci TOPSTEP FLEX? 

Na všechny typy podkladů: dřevo, beton, kov, teraco 
Na staré schodiště a bez bourání
Na nové schodiště
Možnost dodání i s montáží

Stavebnice s typizovanými rozměry
Výběr ze 4 dekorů a 1 tvaru profilu nosu

16-stupňové  

schodiště již od

17.920,- 
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Na které typy schodů se systém TOPSTEP hodí? 

Co potřebujete vědět o kolekci TOPSTEP LAMINÁT? 

Co potřebujete vědět o kolekci TOPSTEP FLEX? 

Na všechny typy podkladů: dřevo, beton, kov, teraco 
Na staré schodiště a bez bourání
Na nové schodiště
Možnost dodání i s montáží

Obložíme jakékoliv schodiště, rovné i točené, v jakémkoliv rozměru 
Výběr z 15 dekorů a 3 tvarů profilů nosu
Podsvícení nášlapů
Schodiště u Vás posoudíme a zaměříme, nabídka na míru 
Nabídka pro Vás na míru

Stavebnice s typizovanými rozměry
Výběr ze 4 dekorů a 1 tvaru profilu nosu

Na objednávku

Dodání za 3 týdny
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