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Výrobky TOPSTEP
Řešení pro každé schodiště
Schodiště hraje v interiéru podstatnou roli - nejde jen
o prostředek spojení dvou pater. V případě kvalitního
zpracování a originálního designu se stává působivou
dominantou v interiéru.
Schodišťový systém TOPSTEP je optimální pro
obložení nových schodů i pro rychlé renovace
bez bourání starého schodiště. Naše schodové
profily lze použít na přímé i točité schodiště a na
jakýkoliv podklad: betonové schody, dřevěné schody
i kovové schodiště nebo na schody z kamene či teraca.
Montáž bez stavebních úprav je jednoduchá a rychlá.

Nášlap se skládá z HDF materiálu - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY. HDF (High Density Fibreboard)
je nejtvrdší dřevovláknitá deska vyrobená z vláken
většinou jehličnatých dřevin, pojených lepidlem za
vysokého tlaku a teploty.
Vykazuje výborné mechanické vlastnosti jako
například vynikající tvarová stálost a mimořádná
pevnost. Na horní vrstvu je použit dekorační papír
a postformovatelný laminát v zátěžové třídě
AC3-4.

K výhodám patří široká nabídka dekorů (možnost
sladění schodů a dalších interiérových prvků), snadná
údržba, odolnost proti oděru, nárazu a UV záření.

Obchodní informace
		Dodací termíny jsou 2-3 týdny od potvrzení
objednávky dle typu produktu
		Možnost dopravy přímo na místo realizace

Schodišťový systém TOPSTEP se vyrábí
v materiálových provedeních laminát a vinyl,
a v těchto profilových řadách:

Výrobky TOPSTEP

Laminát |
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 rofi
P
Style
Design
Flex
www.topstep.cz

Vinyl |

Sharp 4
Sharp 6
Level

		Objednávky je možné provést také online
na www.topstep.cz

Technické parametry
Parametr

Hodnota

nosná deska

HDF green, 930 kg/m3

lepidlo (plocha)

třída D - vlhkuodolné

lepidlo (nos)

kontaktní, vlhkuodolné

vrchní strana

dekorativní laminát dle normy EN 438

odolnost proti oděru

AC3, AC4 - vhodné pro veřejné budovy

třída podlahovin

Až 33 dle ČSN EN 13 329

Klientský servis
		Pro vytvoření cenové nabídky nás
kontaktujte na +420 777 717 112
		Zaměření přímo na stavbě
		Zajištění proškolení o montáži
		Odborná konzultace atypických
řešení přímo na stavbě

Výrobky TOPSTEP

Krásným doplňkem
každého schodiště
bude jistě elegantní
nerezové
nebo
hliníkové zábradlí
TOPSTEP a LED
osvětlení.
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Přehled produktových řad TOPSTEP

Přehled základních vlastností

Provedení a dostupnost příslušenství

Veškeré naše produkty splňují nejvyšší mezinárodní
standardy kvality
Dlouhodobá životnost a odolnost při každodenním
používání
Absolutní bezpečnost, naše schodišťové systémy
nekloužou a jsou tak bezpečné i pro vaše potomky či
zvířecí mazlíčky
Ke všem druhům schodišť nabízíme i podlahy ve
stejném dekoru
Garantujeme, že veškeré naše
produkty jsou ze 100 % vyráběny
pouze ve výrobních závodech v České
republice (Velká Bíteš)

PRODUKTOVÁ ŘADA

Obsah formaldehydu
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Odolnost vůči bobtnání



Protiskluznost
NPD
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Vlastnosti produktů TOPSTEP

Hliník

Rozměrová stálost

HCHO
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Příslušenství

Odolnost vůči chemikáliím

Útlum kročejového a akustického hluku

Odolnost vůči světlu

Zátežová třída 33
33

FLEX
str. 66



Přehled produktových řad TOPSTEP

E1

Nerez
str. 56

str. 50

<10 Ω

Vinyl
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Stále používané schodiště

Zábradlí
Laminát

PROFI

Stoprocentně česká rodinná firma
s dlouholetou tradicí, vlastněná
výhradně českými majiteli

Antistatická úprava

PROVEDENÍ

T O P S T E P

Vlastnosti produktů TOPSTEP
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Napojení schodů a podlahy

T O P S T E P

T O P S T E P

Bočnice

Laminátová podlaha TOPSTEP

Typy bočnic v dekoru schodů

L A M I N ÁT
Bočnice

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

V případě uzavřeného schodiště je řešen obklad stěn bočnicí TOPSTEP, která je vyráběna
z materiálu DTD/HDF ve stejném
dekoru laminátu, nebo vinylu.
Speciální PN hrana slouží k estetickému ukončení u stěny a zároveň jako ochrana zdi při úklidu.
Její optimální výška je 25 cm. Je
možné zvolit ze dvou typů bočnice a to průběžné a kaskádovité.

Rozměry bočnic |

Laminát |

80 x 3630 x 17 mm
(dle přání možná úprava výšky
bočnice)

250 x 3630 x 17 mm

Vinyl |

38

250 x 2000 x 10 mm
Bočnice

Laminátová podlaha TOPSTEP

80 x 2000 x 10 mm
(dle přání možná úprava výšky
bočnice)
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Aplikace na dřevěný podklad

Schodišťový systém TOPSTEP nabízí kompletní řešení pro
obklad a renovaci dřevěných schodišť bez bourání a velkých
stavebních úprav.

Schodišťový systém TOPSTEP

Použitím hliníkové lišty řeší systém TOPSTEP problém
s vyrovnáním hrany schodu. Vyrovnání výškových nerovností
řeší nízkoroztažná polyuretanová pěna, která zabraňuje
vrzání a jiným nepříjemným zvukům. Celý podklad je zpevněn
vruty, lepidlem a pěnou.
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T O P S T E P

Řešení pro různé typy podkladů

Před a po
aplikaci

Aplikace na betonový podklad

Betonové monolity jsou velmi oblíbené pro svoji stabilitu
a představují univerzální podklad pro schodiště.
Díky vysoké kvalitě materiálu a zpracování je systém
TOPSTEP nejvhodnějším materiálem pro obklad betonových
schodišť. Schodiště se stává dominantním prvkem interiéru.
Při aplikaci na betonový podklad se hliníková lišta upevňuje
pomocí hmoždinek do podkladu.

Před a po
aplikaci

Aplikace na kovový podklad

Využití systému TOPSTEP pro obklad kovových konstrukcí
přináší větší variabilitu řešení schodiště a možnost použití
schodového profilu bez podstupnice. Schodiště se opticky
provzdušní a získá tím elegantní vzhled.
Při aplikaci se hliníková lišta upevňuje pomocí metrických
šroubů, případně matic. K fixaci schodového profilu se
používá speciální lepicí tmel.

Před a po
aplikaci

Aplikace na ostatní materiály

Schodišťový systém TOPSTEP nabízí kompletní řešení
pro obklad a renovaci schodišť z teraca, kamene, a to bez
bourání a velkých stavebních úprav.
Použitím hliníkové lišty řeší systém TOPSTEP problém s vyrovnáním hrany schodu. Vyrovnání výškových nerovností
řeší nízkoroztažná polyuretanová pěna, která také snižuje
kročejovou hlučnost. Hliníková lišta je uchycena pomoci
hmoždinek a vrutů.

Před a po
aplikaci

Schodišťový systém TOPSTEP

T O P S T E P

Schodišťový systém TOPSTEP
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Řešení pro různé typy podkladů

L A M I N ÁT

T O P S T E P

T O P S T E P

TOPSTEP Profi

Použití pro jakýkoliv typ podkladu
Vysoká odolnost proti oděru
Široká nabídka příslušenství
Možnost sladění s plovoucí podlahou
Toto jsou základní požadavky kladené na
schody. Tyto vysoké nároky na obkladový
materiál schodiště optimálně splňuje
schodišťový systém TOPSTEP.

TOPSTEP Profi
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Parametr

Hodnota

délka

1210, 2420, 3630 mm

šířka

340, 500, 700, 1070 mm

tloušťka desky

11 mm

výška nosu

63 mm

tloušťka nosu

20 mm

rádius nosu

6 mm (horní), 10 mm (spodní)

nosná deska

HDF-green

vrchní strana

dekorativní laminát dle normy EN 438

spodní strana

vlhkuodolný impregnovaný potah

odolnost proti oděru

AC3, AC4 - vhodné pro veřejné budovy

třída podlahovin

Až 33 dle ČSN EN 13 329

www.topstep.cz

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

TOPSTEP Profi

Detail řezu schodišťového systému

Technické parametry
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Nový profil s velkým rustikálním nosem

L A M I N ÁT

T O P S T E P

T O P S T E P

TOPSTEP Style

Je schodišťový systém, který se vyznačuje výrazným rustikálním nosem, a díky
vynikajícím vlastnostem se často využívá k rekonstrukci starých dřevěných
schodišť. Velkou výhodou je stálobarevnost a estetický vzhled.

TOPSTEP Style
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Parametr

Hodnota

délka

1210, 2420, 3630 mm

šířka

340, 500, 700, 1070 mm

tloušťka desky

11 mm

výška nosu

73 mm

tloušťka nosu

horní část 20 mm, spodní část 16 mm

rádius nosu

6 mm, 10 mm

nosná deska

HDF-green, 930 kg/m3

vrchní strana

dekorativní laminát dle normy EN 438

spodní strana

vlhkuodolný impregnovaný potah

odolnost proti oděru

AC3, AC4 - vhodné pro veřejné budovy

třída podlahovin

Až 33 dle ČSN EN 13 329

TOPSTEP Style

Detail řezu TOPSTEP Style

Technické parametry
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Schodový profil s menším radiusem

L A M I N ÁT

T O P S T E P

T O P S T E P

TOPSTEP Design

Ostré hrany nosu dodávají schodům
nový design, nový futuristiský vzhled,
který se hodí do moderních interiérů.
Společně s množstvím dekorů vytváří
novou dimenzi luxusně vypadajících
schodišť. Je určeno pro všechny typy
interiérů. Široká kolekce moderních
dekorů umožňuje vytvořit dekorativní
prvek v interiéru.

TOPSTEP Design
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Parametr

Hodnota

délka

1210, 2420, 3630 mm

šířka

340, 500, 700, 1070 mm

tloušťka desky

11 mm

výška nosu

40 mm

tloušťka nosu

20 mm

rádius nosu

6 mm

nosná deska

HDF-green, 930 kg/m3

vrchní strana

dekorativní laminát dle normy EN 438

spodní strana

vlhkuodolný impregnovaný potah

odolnost proti oděru

AC3, AC4 - vhodné pro veřejné budovy

třída podlahovin

Až 33 dle ČSN EN 13 329

www.topstep.cz

TOPSTEP Design

Detail řezu TOPSTEP Design

Technické parametry
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Díky širokému sortimentu výrobků TOPSTEP lze najít
řešení pro jakýkoliv tvar schodiště.

Bočnice
oboustranná

Podstupnice

Vyrovnávací
hliníková lišta

šířka

délka

HDF

šířka

délka

HDF

šířka

délka

DTD

délka

340 mm

1210, 2420, 3630 mm

11 mm

200 mm

1210 mm

11 mm

200 mm

3630 mm

17 mm

4000 mm (1000 mm pro použití LED osvětlení)

500 mm

1210, 2420, 3630 mm

11 mm

200 mm

2420 mm

11 mm

300 mm

3630 mm

17 mm

700 mm

1210, 2420, 3630 mm

11 mm

400 mm

3630 mm

17 mm

1070 mm

1210, 2420 mm

11 mm

Standardní schodový profil pro aplikaci na přímé schodiště.
Shodový profil lze použít i jako podesta a nosem.

Podesta
(bez nosu)

Sortiment výrobků TOPSTEP

T O P S T E P

Přehled doplňků pro laminátové řady

Schodový profil
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L A M I N ÁT

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

Oboustranná bočnice slouží k obkladu zdi mezi dvěma
rameny (zrcadlo). Radius na obou stranách, výroba na zakázku, výroba 3 týdny.

Boční hrana

Bočnice

Pěny, tmely

šířka

délka

HDF

šířka

délka

DTD

šířka

délka

500 mm

3630 mm

11 mm

80 mm

3630 mm

17 mm

65 mm

3630 mm

700 mm

3630 mm

11 mm

250 mm

3630 mm

17 mm

75 mm

3630 mm

1070 mm

3630 mm

11 mm

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

V případě uzavřeného schodiště je řešen obklad stěn bočnicí
TOPSTEP, která je vyráběna z materiálu DTD ve stejném
dekoru laminátu. Speciální PN hrana slouží k estetickému
ukončení u stěny a zároveň jako ochrana zdi při úklidu. Její
optimální výška je 250 mm.

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.

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 laminátové pásky dodávané v šířce dle
velikosti schodové hrany (65 mm).

Při montáži jsou používány nízkoexpanzní pěny a tmely
TOPSTEP v barevných odstínech, které odpovídají dekorům
TOPSTEP.

Sortiment výrobků TOPSTEP

T O P S T E P

Sortiment výrobků TOPSTEP
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Schodový profil s malým ostrým radiusem

T O P S T E P

T O P S T E P

TOPSTEP Sharp 4

VINYL

Představuje moderní schodišťovou
koncepci
s
výrazně
hranatým
decentním nosem dle současných
architektonických trendů. Přináší
design, který z Vašeho schodiště vytvoří
prvek nábytku.

Detail řezu TOPSTEP Sharp 4
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Parametr

Hodnota

délka

1210, 2420 mm

šířka

340, 500, 700 mm

tloušťka desky

10 mm

výška nosu

40 mm

tloušťka nosu

20 mm

rádius nosu

2 mm

nosná deska

HDF-green, 930 kg/m3

vrchní strana

dekorativní vinyl dle normy EN 438

spodní strana

vlhkuodolný impregnovaný potah

www.topstep.cz

vinyl

TOPSTEP Sharp 4

TOPSTEP Sharp 4

Technické parametry
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Schodový profil s velkým ostrým radiusem

T O P S T E P

T O P S T E P

TOPSTEP Sharp 6

VINYL

Schodišťový profil se středně velkým
ostrým nosem je dominantou interieru,
která je v harmonické kombinaci
s ostatními prvky schodiště.
Neomezená kolekce vinylových dekorů
Vám dovoluje sladit váš interiér do
posledního detailu.

Detail řezu TOPSTEP Sharp 6

Technické parametry
délka

1210, 2420 mm

šířka

340, 500, 700 mm

tloušťka desky

10 mm

výška nosu

63 mm

tloušťka nosu

20 mm

rádius nosu

2 mm

nosná deska

HDF-green, 930 kg/m3

vrchní strana

dekorativní vinyl dle normy EN 438

spodní strana

vlhkuodolný impregnovaný potah

vinyl

TOPSTEP Sharp 6

Hodnota

TOPSTEP Sharp 6

Parametr

52
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Schodový profil včetně podstupnice

VINYL

T O P S T E P

T O P S T E P

TOPSTEP Level

Čistý a moderní vzhled schodového
profilu je velice elegantní a žádáný
v moderních prostorech. Hrana schodu
je propojena s podstupnicí bez nosu.

TOPSTEP Level
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Parametr

Hodnota

délka

1210, 2420 mm

šířka

340, 500 mm

tloušťka desky

10, 20 mm

výška nosu

bez nosu

tloušťka nosu

bez nosu

rádius

10 mm

nosná deska

HDF-green, 930 kg/m3

vrchní strana

dekorativní vinyl dle normy EN 438

spodní strana

vlhkuodolný impregnovaný potah

www.topstep.cz

TOPSTEP Level

Detail řezu TOPSTEP Level

Technické parametry
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Zábradlí

V současné době se nerezové zábradlí
stále více používá v moderních novostavbách. Ve schodišťovém systému
TOPSTEP naleznete celou řadu variant
včetně kombinací s dřevěným madlem.
Nerezové zábradlí se vyrábí z kvalitního
nerez materiálu třídy 17.240 vhodného
do interiérů, který zajišťuje jeho výborné
užitné vlastnosti. Standardní úpravou povrchu je kartáčování nebo leštění.

TZ-10

TZ-16

Zábradlí nerezové

TZ-23
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T O P S T E P

Využití pro vnitřní i exteriérový prostor

TZ-11

TZ-17

TZ-24

TZ-12

TZ-18

TZ-25

TZ-13

TZ-19

TZ-26

TZ-14

TZ-20

TZ-28

TZ-21

TZ-15

Název

Technická specifikace

Obj. číslo

Sloupek – horní kotvení

D 32 x 2 x 900 mm; otvory na 4 a 5 výplní

TZ-10

Sloupek – boční kotvení

D 32 x 2 x 1120 mm; otvory na 4 a 5 výplní

TZ-11

Sloupek – horní kotvení s kloubem

D 32 x 2 x 790 mm / M8; otvory na 4 a 8 výplní

TZ-12

Úchyt výplně

D 27,5 x 18 mm

TZ-13

Výplň průběžná dutá

D 10 x 1,5 mm; 3000 mm

TZ-14

Výplň průběžná plná

D 10 mm; 3000 m

TZ-28

Ukončení výplně

D 12 x 1 x 15 mm

TZ-15

Madlo – dřevo

D 40 mm; 3000 mm; 2000 mm

TZ-16

Madlo – nerez

D 40 x 1,5 mm; dle požadavku

TZ-17

Ukončení madla do zdi

D 40 x 10 mm

TZ-18

Ukončení madla do zdi D 60

D 40–60 mm

TZ-19

Ukončení madla rádiusové

D 40 x 1,5 x 32 mm

TZ-20

Kloub pevný 90°

D 40 x 1,5 mm

TZ-21

Kloub otočný 180°

dřevěná spojka; 20, 30, 40, 50 mm / R60

TZ-22

Úchyt madla svařovaný

D 10 mm / M10

TZ-23

Úchyt madla skládaný

D 16 x 55 mm / M8

TZ-24

Madlová spojka – kloub malý

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

TZ-25

Madlová spojka – kloub velký

D 40/37 mm

TZ-26

Kloub výplně ø 10 mm

D 12 x 1 x 35 mm – R 6 mm

TZ-27

TZ-22

TZ-27

Zábradlí nerezové

T O P S T E P

Zábradlí nerezové
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T O P S T E P

T O P S T E P

Zábradlí hliníkové
Systém montováného zábradlí

Materiál, který používáme, je z vysoce
kvalitních hliníkových příměsí. Za pomocí elektro -oxidace (eloxování) se na
materiálu vytváří povrch 18-20 mikronů,
který chrání před škodlivými vlivy počasí v interiéru i exteriéru. Takto upravený
hliník nešpiní, neohmatá se, nepodléhá
sluneční erozi, je tepelně stabilní, nerozpíná se, odvádí dokonale teplo i chladí,
kapky deště nezanechají stopy. Nemusí
se leštit, ani jinak ošetřovat.

Zábradlí hliníkové

Zábradlí hliníkové

Rozměry se upravují podle potřeby a umístění z 6m profilů. Nejedná se
o smontované metrové celky, ale vše se staví na místě, postupně. Všechny rozměry se tak dají upravit pro dané místo. Konstrukce hliníkového
zábradlí je velmi pevná a široká škála zábradlí dodávaná naší firmou,
dává velké možnosti různých variací dle přání zákazníka.
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Osvětlení
Funkční doplněk Vašeho schodiště

Schodišťový systém TOPSTEP Vám nabízí unikátní systém osvětlení schodiště. Jde
o miniaturní pás LED diod, aplikovaných přímo pod hranu schodu. Příprava je v podobě
vyfrézování drážky do hrany hliníkové vyrovnávací lišty. Schodiště se tímto stává bezpečnějším a přehlednějším v málo osvětlených
prostorech a zejména v noci, kdy lze využít
i spínacího čidla.
Barevnost osvětlení
Studená bílá

Elektroschema schodového osvětlení TOPSTEP

Komponenty osvětlení
Název

Rozměr

LED modul (1,8 W, 12 V, 24 LED, 5000 K - barva bílá)

délka 250 mm

Napájecí kabel (LED pásek – trafo)

délka 4000 mm

Propojovací kabel (mezi LED moduly)

délka 300 mm

Propojovací kabel (mezi LED moduly)

délka 1500 mm

Trafo (napájení 20 W, připojení max. 1-10 LED modulů)
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Kompletní 2D a 3D výkresy ke stažení na www.topstep.cz

Osvětlení

Osvětlení

Trafo (napájení 30 W, připojení max. 11-16 LED modulů)
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…kvalita krok
za krokem

Fotky dalších realizací naleznete
na našem facebookovém profilu
www.facebook.com/topstepcz/

Ukázky realizací TOPSTEP

L A M I N ÁT

Ukázky realizací TOPSTEP
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Ukázky realizací TOPSTEP
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Ukázky realizací TOPSTEP

Ukázky realizací TOPSTEP
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Ukázky realizací TOPSTEP
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Ukázky realizací TOPSTEP

Ukázky realizací TOPSTEP
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L A M I N ÁT

T O P S T E P

Ukázky realizací TOPSTEP
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Ukázky realizací TOPSTEP

Ukázky realizací TOPSTEP
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L A M I N ÁT
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Ukázky realizací TOPSTEP
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Fotky dalších realizací naleznete
na našem facebookovém profilu
www.facebook.com/topstepcz/

T O P S T E P

VINYL

Ukázky realizací TOPSTEP

T O P S T E P
Ukázky realizací TOPSTEP
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Ukázky realizací TOPSTEP
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Dodání do 5 prac. dnů
Pro bližší informace nás
kontaktujte na +420 777 717 112
Poptávky a dotazy můžete
posílat na e-mail:
info@topset.cz

Jednoduchá montáž, kterou zvládnete
sami, bez stavebních úprav a zbytečného
nepořádku.

TOPSTEP Flex

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.

BOČNICE

SCHODOVÁ
PODSTUPNICE

PODESTA

Schodový
nášlap

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

Rychlá montáž

SCHODOVÝ
NÁŠLAP

SCHODOVÁ
PÁSKA

Představujeme Vám unikátní
schodišťový systém, který usnadní
práci při realizaci schodišť dle vašich
představ.
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Unikátní
schodišťová
stavebnice
FLEX

Popis jednotlivých
produktů

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

Schodová
páska

Balení obsahuje kompletní sadu na dva
schodové stupně. Schodový nášlap lze
krátit na potřebný rozměr.

Perfektní doplněk pro schodový nášlap.
Balení obsahuje kompletní sadu na dva
schodové stupně.

Vhodné k začištění bočních hran schodového nášlapu a podstupnice.
Balení obsahuje 4 ks.

Rozměr | 11 × 340/500 × 1200 mm
Použití | Určený k instalaci
na schodový stupeň

Rozměr | 11 × 200 × 1 200 mm
Použití | Vhodný doplněk mezi 
schodové nášlapy

Rozměr | 41 × 550 mm
Použití | Zalaminování otevřené
části schodů

Bočnice
Design

Schodová
podstupnice

Podesta

Balení obsahuje 1 ks.

Balení obsahuje 1 ks.

Rozměr | 11 × 80 × 2400 mm
Použití | K instalaci na stěnu
v celé délce schodiště

Rozměr | 11 × 1 070 × 2 420 mm
Použití | Vhodná zejména 
na mezipodlaží

Jednoduchá údržba

Oproti dřevěným obkladům lze povrch díky
složení materiálu snadno udržovat.

Dekory

Aktuální dekory TOPSTEP FLEX najdete na webových stránkách:

www.topstep.cz/eshop/

TOPSTEP Flex

T O P S T E P

TOPSTEP Flex
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Dekory TOPSTEP

L A M I N ÁT

Vinylové schody

Laminátové schody

0409 WASHINGTON

0410 CASABLANCA

0411 AVALON

2071 NERO

VINYL

T O P S T E P

T O P S T E P

Dekory TOPSTEP

Chcete sladit design schodiště s dekorem podlahové krytiny? Pak zvolte variantu

TOPSTEP Vinyl.
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2262 BIANCO

5006 CONDOTTI

5026 NAVONNA

5029 DUB TMAVÝ

5036 STAMPERIA

7680 OŘECH RUSTIKÁLNÍ

7358 BUK

0504 DUB PŘÍRODNÍ

2207 ICELAND

2315 DUB SVĚTLÝ

0126 BÍLÁ

4026 STŘÍBRNÁ

PODSTUPNICE

PODSTUPNICE

Dekory TOPSTEP

Dekory TOPSTEP

Vinylovou podlahu v lepené verzi dle vašeho výběru lze aplikovat na profily TOPSTEP Level,
TOPSTEP Sharp 4, či TOPSTEP Sharp 6. Ve stejném dekoru Vám také nabízíme obvodové lišty
ke schodišti i samotné podlaze.
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CEMVIN STEP
Desky pro konstrukci schodišť

Vlastnosti a komponenty systému CEMVIN STEP
Ploché cementovláknité desky CEMVIN STEP
Doplňky

Provedení

Typ

Tloušťka

Počet stupňů

Systémová stavebnice z cementovláknitých plochých desek CEMVIN STEP,
s kvalitním jádrem třídy reakce na oheň A1, s neobyčejně dlouhou životností
a vysokými pevnostními charakteristikami. Stavebnice schodišťového
ramene překoná výšku 9 běžných stupňů a vyrábí se na míru každému
projektu.

CV S

10/20 mm

1 rameno
(maximálně
9 schodišťových
stupňů)

Systémová stavebnice z cementovláknitých plochých desek CEMVIN STEP,
s kvalitním jádrem třídy reakce na oheň A1, s neobyčejně dlouhou životností
a vysokými pevnostními charakteristikami. Stavebnice schodišťového
ramene překoná výšku 9 běžných stupňů a vyrábí se na míru každému
projektu.

CV S

10/20 mm

1 rameno
(maximálně
9 schodišťových
stupňů)

Systémová stavebnice z cementovláknitých plochých desek CEMVIN STEP,
s kvalitním jádrem třídy reakce na oheň A1, s neobyčejně dlouhou životností
a vysokými pevnostními charakteristikami. Stavebnice schodišťového
ramene překoná výšku 9 běžných stupňů a vyrábí se na míru každému
projektu.

CV S

10/20 mm

1 rameno
(maximálně
9 schodišťových
stupňů)

Poptávkový formulář schodiště

	Jednoduchá a rychlá montáž
CEMVIN STEP se dodává jako kompletní systémová stavebnice
schodišťového ramene včetně všech potřebných spojovacích
prvků. Jedná se o šroubovanou konstrukci s možností výroby
na míru jakémukoliv projektu. Typizované schodišťové rameno
je sestavené přibližně během dvou hodin.
Základem stavebnice jsou cementovláknité desky s nehořlavým
jádrem, které splňuje podmínky reakce na oheň A1, a ochrání
tak stavbu před šířením požáru. Desky jsou dlouhodobě pevné
a odolné, a jsou proto vhodné pro vytvoření i silně namáhaného
schodiště. Výrazným benefitem je snadná a rychlá montáž za
sucha bez potřeby technologických prostojů. Systém je proto
vhodný jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce.

Řešení na míru každěmu schodišti
Systémová stavebnice
Pochůzné ihned po montáži
Ideální jako podklad pro nášlapný systém TOPSTEP

Vzdálenost nosných konstrukcí

Nacenit včetně potřebných
spojovacích prvků?
ANO / NE

mm

Podlaha
Nosná
konstrukce

Nacenit včetně schodišťového
systému TOPSTEP?

mm

Základní vlastnosti

Výškový rozdíl čistých podlah

Konstrukční deska CEMVIN STEP
Pochůzné schodiště během několika hodin

ANO / NE
Nechat návrh počtu stupňů na
technicích firmy CEMVIN?
ANO / NE
- pokud ne, počet
stupňů z projektu:

Podlaha
Nosná konstrukce
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CEMVIN STEP

CEMVIN STEP

GSPublisherEngine 0.63.100.100

Vyplněný poptávkový formulář vyfoťte, nebo oskenujte a odešlete na e-mail podpora@cemvin.eu
a my Vám zdarma zpracujeme cenovou nabídku.
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Konstrukční detaily

Strop - výstup

Systém CEMVIN
Nášlapný systém TOPSTEP
Podstupnice CEMVIN tl.10 mm
Schodnice CEMVIN tl. 20 mm

Podesta - nástup
Schodnicové panely jsou kotveny přímo do
konstrukce podesty přes ocelové úhelníky
100 × 100 mm. Otvory pro připevnění
úhelníků
jsou
předvrtány,
montáž
schodnicových panelů je pak usnadněna.

T O P S T E P

T O P S T E P

Konstrukční detaily

Podesta - výstup
Systém CEMVIN

Vrut se zápustnou
hlavou Ø 4,5 mm
předvrtáno

Podesta - nástup

Kotevní profil
L 100/100

Schodnicové panely Cemvin vždy tvoří
předposlední stupeň schodiště. Výstupní
stupeň (poslední stupeň schodiště) tvoří buď
konstrukce podesty, stropu nebo samotné
podlahy v dalším podlaží.

Nášlapný systém TOPSTEP
Podstupnice CEMVIN tl.10 mm
Schodnice CEMVIN tl. 20 mm
Kotevní profil
L 100/100

Kotevní vruty
se zatloukací
hmoždinkou

Kotevní vruty
se zatloukací
hmoždinkou
Systém CEMVIN

Systém CEMVIN

Nášlapná vrstva - laminátová krytina
Pružná pěnová podložka tl. 3 mm
Deska Cemvin, volně ložena
Pružná pěnová podložka tl. 3 mm
Deska Cemvin, volně ložena
Minerální vata do podlah tl. 35 mm
Stropní konstrukce

Nášlapný systém TOPSTEP
Stupnice CEMVIN tl.20 mm
Schodnice CEMVIN tl. 20 mm
Záklop CEMVIN tl. 10 mm

Vrut se zápustnou
hlavou Ø 4,5 mm
předvrtáno

001.001.36.0 enign

GSPublisherEngine 0.63.100.100

Podesta - výstup

Podlaha - nástup

Strop - výstup

Pro upevnění schodnice do podkladní
konstrukce je vhodné použít ocelový
úhelník min. 100 × 200 mm. Schodnice
je možné dodat i se zarovnaným ostrým
konce, dle navržené tloušťky podlahy.

Systém CEMVIN

Jako nášlapní vrstvu schodiště doporučujeme
použít
schodišťový
systém
TOPSTEP, který tvoří se schodišťovými
panely ucelený systém. TOPSTEP se
k nosné části schodiště připevňuje pomocí
lepení.

Nášlapný systém TOPSTEP
Podstupnice CEMVIN tl.10 mm
Schodnice CEMVIN tl. 20 mm

Podlaha - nástup

Systém CEMVIN
Nášlapný systém TOPSTEP
Stupnice CEMVIN tl.20 mm
Schodnice CEMVIN tl. 20 mm
Záklop CEMVIN tl. 10 mm

Systém CEMVIN
Nášlapný systém TOPSTEP
Podstupnice CEMVIN tl.10 mm
Schodnice CEMVIN tl. 20 mm
Kotevní profil
L 100/100

Kotevní vruty
se zatloukací
hmoždinkou

Kotevní profil
L 100/100
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Vrut se zápustnou
hlavou Ø 4,5 mm
předvrtáno

Nášlapný systém TOPSTEP
Stupnice CEMVIN tl.20 mm
Schodnice CEMVIN tl. 20 mm
Záklop CEMVIN tl. 10 mm

Konstrukční detaily

Konstrukční detaily

Systém CEMVIN
Kotevní vruty
se zatloukací
hmoždinkou
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1. Popis schodiště

4. Zpracování desek

Schodišťové panely CEMVIN umožnují montáž schodiště do délky ramena 3 m. Schodišťová konstrukce se vyrábí pro šířky
ramen od 0,9 m až 2,5 m. Schodišťová stavebnice se skládá ze systému schodnic, stupnic, podstupnic a kotevních profilů L
a spojovacích prvků. Schodnice jsou již od výroby vybaveny předvrtanými otvory umožňujícími přesné a rychle osazení schodiště.

Do připravených L - úhelníků se osadí schodnice,
u výstupního ramene vrchní část schodnice zalícujeme
s vrchní částí ocelového L – úhelníku. Úhelník se ke
schodnicím upevní do předvrtaných otvorů ve schodnicích
vruty se zápustnou hlavou. Schodnice se osazují
v maximální vzdálenosti 600 mm. Předvrtává se otvor
Ø 4,5 mm. Úhelník ve spodní části kotvíme do předvrtaných
otvorů ve schodnicích pomocí vrutů se zápustnou hlavou
až po vyrovnání schodnice pomocí vodováhy do vodorovné
roviny.

Schodišťové panely je možné řezat běžnou ruční kotoučovou pilou s vodicí lištou. Pro dosažení přesně lícovaných řezů s ostrými
hranami doporučujeme použít pilové kotouče na dřevo z tvrdokovu. U kotoučových pil by mělo být zajištěno odsávání řezného
prachu. Množství prachu omezíte použitím pilových kotoučů s malým počtem zubů a snížením počtu otáček. Na oblá a jinak
tvarovaná místa použijte děrovku nebo vrták.

2. Manipulace a úprava schodišťové stavebnice CEMVIN
Schodišťové panely je možné řezat běžnou ruční kotoučovou pilou s vodicí lištou. Pro dosažení přesně lícovaných řezů
s ostrými hranami doporučujeme použít pilové kotouče na dřevo z tvrdokovu. U kotoučových pil by mělo být zajištěno
odsávání řezného prachu. Množství prachu omezíte použitím pilových kotoučů s malým počtem zubů a snížením počtu
otáček. Na oblá a jinak tvarovaná místa použijte děrovku nebo vrták.

Návod k montáži

Po rozměření schodišťového prostoru se jako první osadí
ocelové úhelníky L, které se nakotví do podkladních
konstrukcí. Kotvící vruty a zatloukací hmoždinky se volí dle
podklad konstrukce. Do osazených L úhelníků se osadí
schodnice, ty se upevní do předem předvrtaných otvorů
ve schodnicích šrouby. Schodnice se osazují v maximální
vzdálenosti 600 mm. Na takto osazené schodnice se
uloží stupnice, které se po předvrtání upevní do schodnic
vruty se zápustnými hlavami. Předvrtává se stupnice
i schodnice, Ø 4,5 mm. Stupnice se kotví dvěma vruty
do každé schodnice. Dále se osadí podstupnice, které se
kotví jedním vrutem do předvrtaného otvoru se zápustnou
hlavou. Následně je možné schodišťovou konstrukci doplnit
o systém povrchové úpravy schodišť TOPSTEP. Konstrukce
schodiště musí být posouzená statickým výpočtem.

Na takto osazené schodnice se uloží stupnice, které se po
předvrtání upevní do schodnic vruty se zápustnými hlavami.
Předvrtává se stupnice (schodnice je předvrtána již z výroby)
vrtákem Ø 4,5 mm. Stupnice se kotví dvěma vruty do každé
schodnice.

2. Detail konstrukce schodů
CEMVIN STEP

Dále se na osazené schodnice se osadí podstupnice, které se po předvrtání upevní do schodnic vruty se zápustnými hlavami.
Předvrtává se postupnice (schodnice je předvrtána již z výroby), Ø 4,5 mm. Podstupnice se kotví jedním vrutem do každé
schodnice.

3. Montáž schodiště CEMVIN
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Montážní postup schodišťového
systému Cemvin.

5. Povrchová úprava
Stavebnice slouží pouze jako nosný podklad. Jako povrchovou úpravu lze aplikovat běžné povrchové úpravy schodišť.
Doporučujeme však konstrukci doplnit o systém povrchové úpravy schodišť TOPSTEP, viz. www.topstep.cz.

1. Konstrukce schodů
CEMVIN STEP

Návod k montáži

T O P S T E P

Návod k montáži
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