
Maloobchodní ceník divize stavební chemie pro ČR na rok 2019                                                                           

Platnost od 18.2.2019 - verze 1 



Způsob objednání:
e-mailem:                  chemie@topstone.cz

Platební podmínky:
Platba v hotovosti:  na prodejně TOPSTONE s.r.o.
Platba na dobírku:  při převzetí zboží od smluvního přepravce.
Platba kartou:  platební terminál na prodejně TOPSTONE s.r.o.
Platba předem:  zálohová faktura - zboží je odesláno po uhrazení faktury

Osobní odběr:  provozovny a sklady TopStone
Smluvní přepravce:  doručení na Vámi uvedenou dodací adresu dle dohody

Po obdržení objednávky bude objednateli zaslán potvrzující e-mail o přijetí objednávky.

info@topstone.cz

Způsob odběru:

Odběratel je povinen provést kontrolu odebíraného materiálu, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Trvanlivost – naše produkty vynikají dlouhou trvanlivostí a životností dosahující desítek let.
Originalita – kamenný koberec je za všech okolností vždy originální a jedinečný.
Profesionalita – vše řešíme profesionálně, ale s lidským přístupem.
Systém – vyvinuli jsme několik jedinečných systémů pokládky kamenných koberců.
Tvarovatelnost – naše materiály vynikají snadnou tvarovatelností a přizpůsobivostí.
Odolnost – kamenné koberce jsou odolné vůči počasí, chemikáliím i fyzickému opotřebení.
Nezávadnost – kamenný koberec je zdravotně nezávadný pro děti i čtyřnohé miláčky.
Ekologie – produkty neobsahují nonylfenoly a neškodí životnímu prostředí.                                                                    

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

Firma TOPSTONE s.r.o. se sídlem v Hranicích a pobočkou v Praze disponuje sítí obchodních partnerů po celé České republice. Na 
Slovensku je zastoupena dceřinnou společností TOPSTONE Slovensko s.r.o.

Divize stavební chemie se zabývá výrobou stavební a nátěrové chemie (penetrace, epoxidové podlahy, stěrky, laky, tmely, 
plastbetony, polyuretanové hydroizolace …) jejich distribucí a prodejem včetně kalkulací, technickým poradenstvím, zajištění 
realizací.

TOPSTONE s.r.o. si vyhrazuje možnost změny cen uvedených v tomto ceníku. Cena dodávky je stanovena dle ceníku platného v době doručení objednávky. Vztahy vzniklé mezi 
prodávajícím a kupujícím na základě objednávky dle tohoto ceníku, se řídí Všeobecnými dodacími podmínkami prodávajícího. Potvrzením objednávky dochází k uzavření smluvního 
vztahu mezi kupujícím a společností TOPSTONE s.r.o.



Značení Popis MJ
MOC vč. 
DPH/MJ

MOC bez 
DPH/MJ

Foto produktu

279,5 Kč 231,0 Kč

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

243,6 Kč 201,3 Kč

xxx xxx

xxx xxx

519,1 Kč 429,0 Kč

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

467,2 Kč 386,1 Kč

xxx xxx

xxx xxx

559,0 Kč 462,0 Kč

xxx xxx

559,0 Kč 462,0 Kč

xxx xxx

465,9 Kč 385,0 Kč

251,6 Kč 207,9 Kč

xxx xxx

544,5 Kč 450,0 Kč

399,3 Kč 330,0 Kč

419,9 Kč 347,0 Kč

376,3 Kč 311,0 Kč

TopStone Filler

Epoxidový 2 složkový bezrozpouštědlový 
vysprávkový tmel  s rychlým vytvrzením; lepení, 
tmelení, sponkování betonu,  oprava jemných 
výtluků, tmelení prasklin, apod

kg 315,8 Kč 261,0 Kč

Tekutý pigment
Pigment pro barvení epoxidových penetrací a laků.
Dodáváno v barvách RAL. Baleno po kg. Nejmenší
množství 1kg. Obal nafakturován vždy zvlášť.

kg dle RAL dle RAL

701,8 Kč 580 Kč

xxx xxx

30 kg (cca 60 m²)

20 kg (cca 67 m²)

5 kg (cca 17 m²)

560 kg (cca 1867 m²)

EP02

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová čirá
bezbarvá penetrace s nízkou viskozitou na vlhké a
nové betony s výbornou přilnavostí na nesavé
podklady; penetrování, zpevňování, injektování,
lepení, plastbetony, apod.

EP01 EKO

EP02 I

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová čirá
bezbarvá hloubková impregnace s velmi nízkou
viskozitou 5x menší než klasická penetrace
EP02(cca 170mPa.s) na savé podklady, zpevňování,
injektování, apod.

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová penetrace
s příměsí speciálních plniv a aditiv určených pro
zamaštěné betony ke kterým má výbornou přilnavost.

EP02 O kg

5 kg (cca 10 m²)

752 kg (cca 1450 m²)

kg

EP02 EKO

30 kg (cca 100 m²)

* v prodeji v roce 2019, xxx v prodeji pouze pro velkoobchod

EP03 W

EP03 AS *

PA01

Polyaspartátová 2 složková bezrozpouštědlová
penetrace s příměsí speciálních mikroplniv s rychlým
vytvrzením při nižších teplotách, na vlhké betony do
8%, i pro venkovní použití, UV odolnost.

kg

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová penetrace
s příměsí speciálních miroplniv do vlhkosti podkladu
4% s výbornou vlastností utěsnění pórů v betonu;
penetrování, zpevňování, injektování, apod.

3 kg

kg

640 kg (cca 2133 m²)

20 kg (cca 67m²)

30 kg (cca 100 m²)

Penetrace

Balení (vydatnost)

5 kg (cca 17 m²)

EP01

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová čirá
bezbarvá penetrace s nízkou viskozitou do vlhkosti
podkladu 4% s výbornou možností plnění;
penetrování, zpevňování, injektování, lepení,
plastbetony apod.

786 kg (cca 1572 m²)

Ekologická epoxidová 2 složková vodouředitelná 
penetrace na minerální podklady, dřevo, korek, 
zpevňování a napouštění povrchů, bez zápachu, 
vhodná i do interiérů

TopStone 
Akcelerátor

25kg

kg

Přísada pro řadu penetrací TopStone EP01 a EP02,
která zrychlí vytvrzení v řádu hodin; ušetření nákladů
na prostoje, rychlé přetmelení apod.

kg

1 kg

5kg

25 kg (cca 125 m²)

1 kg

kg

Epoxidový 2 složkový vodouředitelný vodivý nátěr v 
systému antistatické podlahy TopStone EP11 AS 

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová penetrace
s příměsí speciálních miroplniv na vlhké a nové
betony s výbornou vlastností utěsnění pórů v betonu;
penetrování, zpevňování, injektování,  apod.

kg

5 kg (cca 10 m²)

kg

1kg(cca 6m2)

5kg(cca 30m2)

30 kg (cca 60 m²)

5 kg (cca 10 m²)

5 kg (cca 25 m²)

kg

5 kg (cca 10 m²)

30 kg (cca 60 m²)

30 kg (cca 60 m²)

5 kg

1 kg



Značení Popis MJ
MOC vč. 
DPH/MJ

MOC bez 
DPH/MJ

Foto produktu

652,2 Kč 539,0 Kč

386,0 Kč 319,0 Kč
 

xxx xxx

678,8 Kč 561,0 Kč

398,0 Kč 328,9 Kč

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

786,5 Kč 650,0 Kč

471,9 Kč 390,0 Kč
 

xxx xxx

1 040,6 Kč 860,0 Kč

713,9 Kč 590,0 Kč

xxx xxx

660,7 Kč 546,0 Kč

444,7 Kč 367,5 Kč

xxx xxx

520,3 Kč 430,0 Kč

330,3 Kč 273,0 Kč

xxx xxx

EP13 Garážový 
nátěr

Garážový nátěr TopStone EP13 RAL 7032 (6kg 
balení) a EP13 RAL 7001 (6kg balení), 2-
komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi, 
finální povrchová úprava s ideálním přilnutím přímo 
na beton, potěry, cementové stěrky a cementové 
omítky
   

kg 330,3 Kč 273,0 Kč

 EP22 Granucol

Epoxidová 3 složková bezrozpouštědlová litá hmota
ve 12barvách, pro vytváření dekorativních
bezesparých interiérových podlah, má vyšší UV
stabilitu, vysoká životnost a odolnost vůči poškrábání.    

kg xxx xxx

610,9 Kč 504,9 Kč

364,1 Kč 300,9 Kč

xxx xxx

654,4 Kč 540,8 Kč

387,6 Kč 320,3 Kč

xxx xxx

1kg

 EP31

 EP11

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová barevná 
náťerová hmota, litá stěrka s výbornou odolností vůči 
vlhkosti a vodě při vytvrzení, použití do interiéru; 
průmyslové podlahy a stěny, jímky, garáže, 
designové podlahy, nátěry apod.(cena za RAL 7001, 
7004, 7032, 7035, černá....viz. příplatky za RAL) 

1kg

kg

25 kg (cca 85 - 165m²)

27 kg (cca 8m²)

5 kg (cca 2,5 - 8m²)

kg

6 kg 

 EP12

Epoxidový 2 složkový bezrozpouštědlový barevný 
tixotropní nátěr s výbornou odolností vůči vlhkosti a 
vodě při vytvrzení,  použití do interiéru, vysoká 
kryvost a malá spotřeba tento materiál předurčuje k 
ekonomickému řešení povrchu podlah a stěn, 
výsledný povrch je vzhled pomerančové kůry; 
průmyslové podlahy a stěny, jímky, garáže, technické 
místnosti,  apod.(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 
7035, černá...viz. příplatky za RAL) 

 EP13

 PA11 

1kg

kg

5 kg (cca 2,5 - 8m²)

kg

1kg

25 kg (cca 12,5 - 42m²)

1kg

25 kg (cca 12,5 - 42m²)

Nátěry a stěrky

5 kg (cca 2,5 - 8m²)

25 kg (cca 12,5 - 42m²)

Polyuretano epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová 
barevná nátěrová hmota, litá stěrka s trvalou 
flexibilitou(pružností) a s výbornou odolností vůči 
vlhkosti a vodě při vytvrzení, použití do interiéru; 
průmyslové podlahy a stěny, jímky, garáže, 
designové podlahy, nátěry apod.(cena za RAL 7001, 
7004, 7032, 7035, černá.....viz. příplatky za RAL) 

kg

 EP11 EKO

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová barevná litá
stěrka s výbornou odolností vůči vlhkosti a vodě při
vytvrzení, použití do interiéru; průmyslové podlahy,
jímky, garáže, designové podlahy, apod.(cena za
RAL 7000, 7001, 7032, 7035, černá). Pro tlouštky od
1mm, na objednání, minimální objednané množství
500kg 

kg

25 kg (cca 12,5 - 42m²)

5 kg (cca 2,5 - 8m²)

1100kg(cca 550-785m²)

1kg

Balení (vydatnost)

kg

1kg

5 kg (cca 17 - 33m²)

5 kg (cca 17 - 33m²)

25 kg (cca 85 - 165m²)

kg

 EP31 PLUS

Polyuretano epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová 
barevná náťerová hmota, litá stěrka s trvalou 
flexibilitou(pružností) a s vyšší UV stabilitou pro 
použití do interiérů; průmyslové podlahy a stěny, 
garáže, designové podlahy, nátěry apod.(cena za 
RAL 7001, 7004, 7032, 7035, černá.....viz. příplatky 
za RAL) 

Polyaspartátová 2 složková bezrozpouštědlová 
barevná litá stěrka s rychlým vytvrzením při nízkých 
teplotách, použití do interiéru a exteriéru, UV odolná; 
(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, černá...viz. 
příplatky za RAL) 

5 kg (cca 2,5 - 8m²)

25 kg (cca 12,5 - 42m²)

 EP11 Plus

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová barevná 
nátěrová hmota, litá stěrka s výbornou odolností vůči 
UV záření, použití do interiérů; průmyslové podlahy a 
stěny, jímky, garáže, designové podlahy, nátěry 
apod.(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, 
černá...viz. příplatky za RAL) 

kg

1kg

5 kg (cca 2,5 - 8m²)

25 kg (cca 12,5 - 42m²)

 EP11 AS *

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová barevná 
antistatická litá stěrka s výbornou odolností vůči 
vlhkosti a vodě při vytvrzení, použití do interiéru, 
průmyslové podlahy, laboratoře, PC učebny, 
servrovny a pod. (cena za RAL 7001, 7004, 7032, 
7035, černá....viz. příplatky za RAL) 

25 kg (cca 12,5 - 42m²)

Epoxidový 2 složkový paropropustný vodouředitelný 
barevný nátěr bez nutnosti penetrace s výbornou 
přilnavosti, vysoká kryvost a malá spotřeba tento 
materiál předurčuje k ekonomickému řešení povrchu 
podlah a stěn, povrch je matný; průmyslové podlahy 
a stěny, jímky, garáže, technické místnosti,  
apod.(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035, 
černá...viz. příplatky za RAL) 



Značení Popis MJ
MOC vč. 
DPH/MJ

MOC bez 
DPH/MJ

Foto produktu

 EP31 EKO

Polyuretano epoxidová 2 složková barevná litá pružná 
stěrka s výbornou odolností vůči vlhkosti a vodě při 
vytvrzení, použití do interiéru; průmyslové podlahy, 
jímky, garáže, designové podlahy, apod.(cena za 
RAL 7000, 7001, 7032, 7035, černá). Pro tlouštky od 
1mm, na objednání, minimální objednané množství 
500kg 

kg xxx xxx

654,4 Kč 540,8 Kč

442,5 Kč 365,7 Kč

xxx xxx

501,9 Kč 414,8 Kč

xxx xxx

* v prodeji v roce 2019, xxx v prodeji pouze pro velkoobchod

Značení Popis MJ
MOC vč. 
DPH/MJ

MOC bez 
DPH/MJ

Foto produktu

392,6 Kč 324,5 Kč

xxx xxx

609,8 Kč 504,0 Kč

400,3 Kč 330,8 Kč

xxx xxx

670,8 Kč 554,4 Kč

440,3 Kč 363,9 Kč

xxx xxx

419,3 Kč 346,5 Kč

xxx xxx

987,4 Kč 816,0 Kč

762,3 Kč 630,0 Kč

1 996,5 Kč 1 650,0 Kč

1 875,5 Kč 1 550,0 Kč

* v prodeji v roce 2019, xxx v prodeji pouze pro velkoobchod

Finální laky

Balení (vydatnost)

25 kg (cca 21 - 83m²)

25 kg (cca 16 - 50m²)

5 kg (cca 100m²)

Polyuretanový 2 složkový matující(saténový)
podlahový nátěr na vodní bazi, UV odolný,
mechanická odolnost, možno i v barvách RAL…pro
matování epoxidových a polyuretanových podlah či
stěn včetně uzavření minerálních podkladů

5 kg (cca 3 - 10m²)

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová barevná
nátěrová hmota s vysokou chemickou odolností 

1 kg (cca 20m²)

 EP21

 EP22 PLUS *

kg

1kg

 EP22

kg

kg

kg

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová čirá
hmota, pro vytváření podlah z barevných písků, čipsů
nebo čirých ochranných laků, použití do interiéru;
průmyslové podlahy a stěny, garáže, designové
podlahy, nátěry apod.    

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová čirá  
hmota, pro zalévání tapet , předmětů apod,  cca do 
2mm; průmyslové podlahy, garáže, designové 
podlahy apod.    

kg

 EP31 Thixo

Polyuretano epoxidový 2 složkový bezrozpouštědlový 
barevný  tixotropní nátěr s výbornou odolností vůči 
vlhkosti a vodě při vytvrzení, použití do interiéru, 
vysoká kryvost a malá spotřeba tento materiál 
předurčuje k ekonomickému řešení povrchu podlah a 
stěn, výsledný povrch je vzhled pomerančové kůry; 
průmyslové podlahy a stěny, jímky, garáže, technické 
místnosti,  apod.(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 
7035, černá...viz. příplatky za RAL) 

25 kg (cca 12,5 - 42m²)

Balení (vydatnost)

1 kg (cca 20m²)

5 kg (cca 4 - 17m²)

1kg

25 kg (cca 16 - 50m²)

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová čirá  
hmota, pro vytváření podlah z barevných písků, čipsů 
nebo čirých ochranných laků,  použití do interiéru, 
oproti EP21 má vyšší UV stabilitu a pomalejší 
vytvrzení, cca do 2mm; průmyslové podlahy a stěny, 
garáže, designové podlahy, nátěry apod.    

kg

1kg

kg

 EP22 Soft

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová čirá
hmota, pro vytváření podlah z barevných písků, čipsů
nebo čirých ochranných laků, použití do interiéru,
oproti EP22 je pružnější a odolává více rázům,
použití k zalévání dekorací cca do 2mm; průmyslové
podlahy a stěny, garáže, designové podlahy, nátěry
apod.    

kg

5 kg (cca 3 - 10m²)

25 kg (cca 16 - 50m²)

5 kg (cca 100m²)

PU22

 EP41

5 kg (cca 12m²)

25 kg (cca 60m²)

5 kg (cca 3 - 10m²)

PU21

Polyuretanový 1 složkový matující(saténový)
podlahový nátěr, UV odolný, vysoká mechanická
odolnost, určen pro matování epoxidových a
polyuretanových podlah či stěn s velkou zátěží.

5 kg (cca 2,5 - 8m²)

25 kg (cca 12,5 - 42m²)



Značení Popis MJ
MOC vč. 
DPH/MJ

MOC bez 
DPH/MJ

Foto produktu

444,7 Kč 367,5 Kč

xxx xxx

330,3 Kč 273,0 Kč

xxx xxx

454,8 Kč 375,9 Kč

xxx xxx

507,0 Kč 419,0 Kč

xxx xxx

665,5 Kč 550 Kč

442,5 Kč 365,7 Kč

xxx xxx

* v prodeji v roce 2019, xxx v prodeji pouze pro velkoobchod

Značení Popis MJ
MOC vč. 
DPH/MJ

MOC bez 
DPH/MJ

Foto produktu

610,9 Kč 504,9 Kč

364,1 Kč 300,9 Kč

xxx xxx

478,0 Kč 395,0 Kč

xxx xxx

387,2 Kč 320,0 Kč

xxx xxx

* v prodeji v roce 2019, xxx v prodeji pouze pro velkoobchod

Membrány

25 kg (cca 25 - 35m²)

EP22 Thixo

kg

5 kg

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová probarvená
pastovitá hmota dle RAL bez křemičitých plniv, s
vysokou UV stabilitou a pomalejším vytvrzení, pro
aplikaci nejen svislých designových ploch, výsledný
povrch je lesklý..(cena za RAL 7001, 7004, 7032,
7035, černá...viz. příplatky za RAL)    

kg

25 kg (cca 12,5 - 42m²)

kg
Polyuretanová 3 složková hydroizolační membrána s
velkou roztažností, není finální vrstvou, barva šedá
RAL 7001

5 kg (cca 5 - 7m²)

Balení (vydatnost)

5 kg (cca 2,5 - 8m²)

1kg

25 kg

EP12

Epoxidový 2 složkový bezrozpouštědlový barevný
tixotropní nátěr s výbornou odolností vůči vlhkosti a
vodě při vytvrzení, použití do interiéru, vysoká
kryvost a malá spotřeba tento materiál předurčuje k
ekonomickému řešení povrchu podlah a stěn,
výsledný povrch je vzhled pomerančové kůry;
průmyslové podlahy a stěny, jímky, garáže, technické
místnosti, apod.(cena za RAL 7001, 7004, 7032,
7035, černá...viz. příplatky za RAL) 

kg

5 kg (cca 17 - 33m²)

EP13 Thixo

Epoxidová 2 složková vodouředitelná probarvená
pastovitá hmota dle RAL , pro aplikaci nejen svislých
designových ploch betonového vzhledu, výsledný
povrch je matný, doporučujeme uzavřít materiálem
PU21 ..(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035,
černá...viz. příplatky za RAL)  

kg

Polyuretano epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová 
barevná náťerová hmota, litá stěrka s trvalou 
flexibilitou(pružností) a s výbornou odolností vůči 
vlhkosti a vodě při vytvrzení pro použití do interiérů; 
průmyslové podlahy a stěny, jímky, garáže, 
designové podlahy, nátěry apod.(cena za RAL  7001, 
7004, 7032, 7035, černá.....viz. příplatky za RAL) 

EP31

Polyuretanová 2 složková hydroizolační membrána s
velkou roztažností, není finální vrstvou, barva šedá
RAL 7001

kg

5 kg (cca 5 - 7m²)

25 kg (cca 25 - 35m²)

PU31

25 kg

5 kg (cca 17 - 33m²)

5 kg

5 kg (cca 2,5 - 8m²)

25 kg (cca 12,5 - 42m²)

25 kg (cca 85 - 165m²)

EP13

Epoxidový 2 složkový paropropustný vodouředitelný
barevný nátěr bez nutnosti penetrace s výbornou
přilnavosti, vysoká kryvost a malá spotřeba tento
materiál předurčuje k ekonomickému řešení povrchu
podlah a stěn, povrch je matný; průmyslové podlahy
a stěny, jímky, garáže, technické místnosti,
apod.(cena za RAL 7001, 7004, 7032, 7035,
černá...viz. příplatky za RAL) 

kg

25 kg (cca 85 - 165m²)

 EP31 Thixo

Polyuretano epoxidový 2 složkový bezrozpouštědlový 
barevný  tixotropní nátěr s výbornou odolností vůči 
vlhkosti a vodě při vytvrzení  pro použití do interiérů, 
vysoká kryvost a malá spotřeba tento materiál 
předurčuje k ekonomickému řešení povrchu podlah a 
stěn, výsledný povrch je vzhled pomerančové kůry; 
průmyslové podlahy a stěny, jímky, garáže, technické 
místnosti,  apod.(cena za RAL  7001, 7004, 7032, 
7035, černá...viz. příplatky za RAL) 

kg

1kg

Stěnové systémy

Balení (vydatnost)

PU31 N *



Značení Popis MJ
MOC vč. 
DPH/MJ

MOC bez 
DPH/MJ

Foto produktu

502,2 Kč 415,0 Kč

xxx xxx

538,5 Kč 445,0 Kč

xxx xxx

TopStone 
Plastbeton

Epoxidová 3 složková bezrozpouštědlová pigmentová
opravná hmota a penetrace v setu 2 v 1 včetně
aplikačních a ochraných pomůcek, rychlé vytvrdnutí
tl.1cm = 1,5hodina při 23°C, vysoká pevnost a
otěruvzdornost, tl. 1 - 100mm; oprava výtluků,
srovnávání nerovností, oprava dilatací apod.(cena za
aplikační set)

sada 1 144,7 Kč 946,0 Kč

* v prodeji v roce 2019, xxx v prodeji pouze pro velkoobchod

Značení Popis MJ
MOC vč. 
DPH/MJ

MOC bez 
DPH/MJ

Nerezové lišty 
2mm

Nerezové lišty výška vnitřní 2mm ….celková výška
cca 3mm, délka 2,5bm

ks 392,0 Kč 324,0 Kč

ks 105,3 Kč 87,0 Kč

ks xxx xxx

kg 225,1 Kč 186,0 Kč

ks 1 056,3 Kč 873,0 Kč

set 399,3 Kč 330,0 Kč

kg 786,5 Kč 650,0 Kč

TopThix BL200

Tixotropující přísada hlavně do penetrací pro
vytváření tmelů a vysprávkových hmot, hlavní
výhodou je jemnost výsledného tmele, vyšší
prášivost při zapracování. 

kg 660,2 Kč 545,6 Kč

TopStop Interiér
Jemné speciální plnivo pro vytváření protismykového
povrchu v laku, dobře se čistí, pochůzí pro bosou
nohu

kg 1 052,7 Kč 870,0 Kč

TopMesh - role 
200 m²

Skelná rohož s velkými oky(cca 1x1cm) pro armování
plastbetonu, vysprávek apod., výhoda, že nepodléhá
korozi jako například kari síť, role 200bm

m 89,5 Kč 74,0 Kč

Barevné chipsy 
Bílá 1/50 3mm

Kvalitní Holandské dekorativní chipsy, pro vsyp do
litých stěrek či nátěrů nebo pro zásyp do plna a
následně přelakováním lakem.

kg 592,3 Kč 489,5 Kč

Barevné chipsy 
Černá 2/49 3mm

Kvalitní Holandské dekorativní chipsy, pro vsyp do
litých stěrek či nátěrů nebo pro zásyp do plna a
následně přelakováním lakem.

kg 592,3 Kč 489,5 Kč

Barevné chipsy 
Světle šedá 5/45 

3mm

Kvalitní Holandské dekorativní chipsy, pro vsyp do
litých stěrek či nátěrů nebo pro zásyp do plna a
následně přelakováním lakem.

kg 592,3 Kč 489,5 Kč

Barevné chipsy 
Tmavě šedá 
5/64 3mm

Kvalitní Holandské dekorativní chipsy, pro vsyp do
litých stěrek či nátěrů nebo pro zásyp do plna a
následně přelakováním lakem.

kg 592,3 Kč 489,5 Kč

Barevné chipsy 
Modrá 6/02 3mm

Kvalitní Holandské dekorativní chipsy, pro vsyp do
litých stěrek či nátěrů nebo pro zásyp do plna a
následně přelakováním lakem.

kg 592,3 Kč 489,5 Kč

Barevné chipsy 
Žlutá 1/80 3mm

Kvalitní Holandské dekorativní chipsy, pro vsyp do
litých stěrek či nátěrů nebo pro zásyp do plna a
následně přelakováním lakem.

kg 592,3 Kč 489,5 Kč

Barevné chipsy 
Okrová 3/91 

3mm

Kvalitní Holandské dekorativní chipsy, pro vsyp do
litých stěrek či nátěrů nebo pro zásyp do plna a
následně přelakováním lakem.

kg 592,3 Kč 489,5 Kč

Barevné chipsy 
Hnědá 8/80 

3mm

Kvalitní Holandské dekorativní chipsy, pro vsyp do
litých stěrek či nátěrů nebo pro zásyp do plna a
následně přelakováním lakem.

kg 592,3 Kč 489,5 Kč

RALkovník RAL K7 ks 578,4 Kč 478,0 Kč

Dilatační pás 
samolepící 5/40

Dilatační pás 5/40 šedý samolepící, role 25bm bm 23,0 Kč 19 Kč

1 kg

1bm

1 kg

1 kg

1 m²

10 kg

l(sud 190l)

10 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 ks

TopCleaner Bezzápachový čistič nářadí, neodpařuje se.

10 kg

EP22 Crystal 
Hard

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová čirá hmota
s velmi nízkou vyskozitou a dobrou UV stabilitou a
má pomalé vytvrzení = pro použití k zalívání dekorací
od 2mm, čirost i v 1cm, výsledný povrch je tvrdý,
výborné odvzdušnění

5 kg

5 kg

30 kg

0,5 kg

TopThix

1 ks (700ml)

kg

Epoxidová 2 složková bezrozpouštědlová čirá hmota
s velmi nízkou vyskozitou s vysokou UV stabilitou a
má pomalé vytvrzení = pro použití k zalívání dekorací
od 2mm, čirost i v 1cm, výsledný povrch je průžný,
pomalé vytvrzení , výborné odvzdušnění

Speciální materiály

Pro čištění nářadí

0,2 kg
TopThix "peří" je tixotropující přísada hlavně do 
penetrací pro vytváření tmelů a vysprávkových hmot, 
hlavní výhodou je minimální prášivost při zapracování 
do hmoty. 

Aceton 

EP22 Crystal 
Soft

Příslušenství - Produkty systémů TopStone

Balení

1ks

kg

Balení

5 kg

30 kg



Značení Popis MJ
MOC vč. 
DPH/MJ

MOC bez 
DPH/MJ

Těsnící šňůra 
6mm

Těsnící šňůra šedá 6mm, balení 500bm bm 10,9 Kč 9 Kč

Hydroizolační 
bandáž

Hydroizolační bandážní páska samolepící a na druhé
straně kašírování pro vytváření pružného spoje,
například vodotěsný spoj podlaha a stěna, zároveň
slouží jako sokl.

bm 76,2 Kč 63 Kč

Spona vlnová 
120x6

Ocelová spona vlnová pro sešívání trhlin ks 24,2 Kč 20 Kč

Lepidlo T-Rex 
Gold Power 

Tekutý hřebík kartuš 290ml ks 197,2 Kč 163 Kč

Tmel 
polyuretanový

Kartuš označení 50FC - šedý - 310ml ks 225,1 Kč 186 Kč

Písek plastbeton
Křemičitý písek skládaný 0-1,5mm pro plastbeton tl.
od 3mm (25kg pytel)

kg 23,0 Kč 19 Kč

Křemičitý písek 
0,1 - 0,3 mm

Křemičitý písek 0,1 - 0,3 mm (25kg pytel) kg 15,4 Kč 12,76 Kč

Křemičitý písek 
0,1 - 0,5 mm

Křemičitý písek 0,1 - 0,5 mm (25kg pytel) kg 15,4 Kč 12,76 Kč

Křemičitý písek 
0,4 - 0,8 mm

Křemičitý písek 0,4 - 0,8 mm (25kg pytel) kg 15,4 Kč 12,76 Kč

Křemičitý písek 
0,8 - 1,2 mm

Křemičitý písek 0,8 - 1,2 mm (25kg pytel) kg 15,4 Kč 12,76 Kč

Plnivo do 
Garážového 

nátěru
Protismykové plnivo do Garážového nátěru EP13 ks 89,0 Kč 73,55 Kč

Křemičitá 
moučka

Křemičitá moučka (25kg pytel) kg 32,7 Kč 27 Kč

TopStone plnivo            
0,06 - 0,3mm

Křemičitý písek speciálně skládaný pro plnění
materiálu EP11 v poměru až cca 1,8:1(EP11:písek)
(25kg pytel)

kg 19,4 Kč 16 Kč

MJ
MOC vč. 
DPH / MJ

MOC bez 
DPH / MJ

ks 8,5 Kč 7 Kč

ks 85,9 Kč 71 Kč

ks 269,8 Kč 223 Kč

ks 265,0 Kč 219 Kč

ks 182,7 Kč 151 Kč

ks 176,7 Kč 146 Kč

ks 182,7 Kč 151 Kč

ks 468,3 Kč 387 Kč

ks 217,8 Kč 180 Kč

ks 327,9 Kč 271 Kč

ks 200,9 Kč 166 Kč

ks 244,4 Kč 202 Kč

ks 164,6 Kč 136 Kč

ks 144,0 Kč 119 Kč

ks 146,4 Kč 121 Kč

ks 56,9 Kč 47 Kč

ks 440,4 Kč 364 Kč

ks 159,7 Kč 132 Kč

ks 532,4 Kč 440 Kč

ks 131,9 Kč 109 Kč

ks 209,3 Kč 173 Kč

ks 73,8 Kč 61 Kč

ks 59,3 Kč 49 Kč

ks 89,5 Kč 74 Kč

ks 137,9 Kč 114 Kč

ks 25,4 Kč 21 Kč

ks 7,3 Kč 6 Kč

ks 61,7 Kč 51 Kč

ks 84,7 Kč 70 Kč

ks 334,0 Kč 276 Kč

MJ
MOC vč. 
DPH / MJ

MOC bez 
DPH / MJ

ks 62,9 Kč 52 Kč

ks 256,5 Kč 212 Kč

1 balení (500 bm)

1 bm

1 ks

1ks

25 kg

25 kg

Balení

Váleček lakovací podlahářský FILC 250 mm

Váleček strukturovací hrubý 250 mm

Držadlo průměr 8 mm, šířka 250 mm

Tyč teleskopická 1520-2740 mm universální hliníková

Metr svinovací 3m KDS 3013

Podešve s hroty - mačky

Vymazávačka nerez 80 mm Softgrif Kaufmann

Hladítko nerez zub S6 280x130x0,75 dřevěná ručka Kaufmann

Hladítko rovné 280x130 mm

Hladítko nerez zub. E3x3x3 280x130x0,75 Alu-dř.Ručka Kaufmann

Hladítko nerez zub. E4x4x4 280x130x0,75 Alu-dř.Ručka Kaufmann

Hladítko nerez zub. E6x6x6 280x130x0,75 Alu-dř.Ručka Kaufmann

Hladítko nerez rovné 280x130x0,75 Alu-softgrif Kaufmann

Váleček lakovací podlahářský NYLON 250 mm

25 kg

25 kg

25 kg

Hladítko nerez benátské 200 x 90 x 0,8 dřevěná ručka

25 kg

25 kg

Název

Dřevěné míchátko TOPSTONE

Štětec plochý 81215 č.4

Hladítko nerez zub S6 Kaufman 280x130mm

1 kg

1ks

Brýle čiré polykarbonát VS 160

Ochrana kolen pro pokladače 37141

Název

Hadry čisticí mix balení 10 kg

Kyblík plastový 5 litrů

Víko plastové pro kyblík 5 litrů

Páska maskovací interiérová 38x50

Antistatická utěrka 80 x 90 cm

Naběračka na sádru 160 UH

Míchadlo s kruhem 90 PZN

Maltovník kruhový 45 litrů PE

Váleček ježek k odvzdušnění - 70x230 mm - jemné ostny -10 mm 

Šavle nerez 500x120x1 Kaufmann

Míchač drátěný s kruhem pozink (pórobeton) 85x500 mm

Hladítko nerez rovné 480x130x0,75 výstuž Kaufmann

Nářadí

Ochranné pracovní pomůcky



TOPSTONE s.r.o. si vyhrazuje právo 
technických změn výrobků bez 

Společnost je vedená u Krajského 
soudu v Ostravě pod spisovou 

značkou C 51661

IČO: 277 82 239
DIČ: CZ 277 82 239

Tel:       +420 580 582 580
E-mail:  info@topstone.cz
                priprava@topstone.cz
Web:     www.stavebnichemie.topstone.cz

TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442
753 01 Hranice
Česká republika


