Sleva 15 % na výrobky
produktové řady
PolyaStone®
Zvládněte realizaci ještě letos
nebo se připravte na brzké jarní období
a předzásobte se! Sleva na všechny
výrobky produktové řady PolyaStone®
ve dnech 30. října až 15. prosince 2020.
Sleva se odečte z konečné objednávky

Více informací
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Co děláme

Kamenný koberec

Lité povrchy

Gabionová řešení

Patentovaná technologie

25 let na trhu

Český výrobce

Zdravotní nezávadnost

Jsme tvůrci úžasných
a jedinečných povrchů
Vyvíjíme kamínkové povrchy
již od roku 1996. Naše kamínkové
povrchy můžete znát také pod názvy
jako kamenný koberec, kamínková
podlaha nebo kamínková dlažba.
TopStone je jediný originální povrch
ze směsi přírodních kamínků a unikátního
pojiva s nejdelší tradicí ve svém
segmentu. S naším kamínkovým
povrchem získáte celistvou plochu beze
spár, která má krásný přírodní vzhled,
je mrazuvzdorná, unikátně
vodopropustná, neklouže
a je nenáročná na údržbu.

Videonávody na YouTube
Pokládka

Použití povrchů
TopStone
Využijte našich All inclusive služeb
a budujte s námi. Vaši poptávku
zpracujeme, doporučíme řešení,
vyhodnotíme všechny možnosti
vašeho podkladu. Na přání zpracujeme
vizualizaci, společně zakomponujeme
designové prvky, případně dekory.
Na místě určení zakázku zrealizujeme
a předáme ke spokojenému užívání.
V případě zájmu povrch po 2 letech
zkontrolujeme a zrevitalizujeme.

Ukázky pro inspiraci

Všechny realizace
Detail realizace

Napsali jste o nás

S realizací kamenného
koberce jsme velmi
spokojeni, a to nejen
ve smyslu výsledku Vaší
práce, ale též stran Vašeho
přístupu i přístupu Vašich
pokladačů na místě
realizace. I náš technický
dozor byl spokojen
s průběhem i výsledkem
bez výhrad, což je, v dobrém
slova smyslu, poměrně
neobvyklé.
Hromek K.
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Novinky a aktuality

5. 8. 2020

Mramor z Česka,
to je pecka
Zvažujete renovaci okolí vašeho
domu nebo přímo v něm?
Pak pro vás máme novinku,
která se vám jistě zalíbí a dodá
vašemu domovu šmrnc.
Odpovědí je Český Mramor,
který je nabízen v mnoha
designových provedeních,
a navíc jak je u nás
zvykem - za skvělou cenu.

Další novinky

Nakupujte
v našem e-shopu

Nakupujte veškeré zboží na našem
e-shopu s dopravou zdarma
při objednávkách nad 8 000 Kč.

Kalkulačka

Spočítejte si, kolik materiálu
potřebujete k pokládce kamenného
koberce TopStone.

Zůstaňme v kontaktu
Přejete si dostávat novinky e-mailem
a být stále v obraze? Stačí zadat váš
e-mail a přihlásit se k odběru novinek.

Váš e-mail

Přihlásit se
Odesláním souhlasíte se zpracováním
osobních údajů za účelem nabízení
a zpracování marketingových nabídek.
Více informací: Ochrana osobních údajů
Stránky jsou chráněny službou Google
reCAPTCHA ochrana osobních údajů
a smluvní podmínky.

Kontakt
TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442, 753 01 Hranice
+420 580 582 580
info@topstone.cz
IČO: 27782239
DIČ: CZ27782239

Ke stažení
Rádce nákupem
TopStone
O nákupu
Obchodní podmíky
Chci nakoupit v e-shopu
Sledujte nás na sítích
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