
TOP SKIN s.r.o.

Motto: "Tam, kde ostatním dochází dech, tam je to pravé 

místo pro nás."



Čistíme, renovujeme, 

ošetřujeme

• Zámkové dlažby, betonové prvky, kámen

• Průmyslové povrchy - podlahy hal, továren, skladů, parkoviště, 

garáže a garážová stání, chodníky, atd. 

• Zdegradované barevné povrchy hal, obchodních center, budov 

obecně

• Aplikace protiskluzových nano nátěrů (welness, bazény, veřejné 

prostory, obchodní centra)

• Aplikace speciálních ochranných hydrofobních vrstev na podlahy s 

požadavkem mimořádné zátěže



Jeden obrázek za 

tisíc slov......

Podívejte se prosím na pár příkladů



15 let stará 

zámková 

dlažba

Zde vidíte velký rozdíl 

nevyčištěného a vyčištěného 

povrchu velmi exponovaného 

místa. Rozdíl je opravdu 

obrovský!!!



Další příklad



Probarvená 

zámková 

dlažba po 

dvaceti letech

Klient zvažoval výměnu, ale 

jak sami vidíte, je to zbytečné. 

Ještě uzavřít póry impregnací 

a dlažba je opět jako nová…



Vzorek hovoří 

za vše…



Zastávky 

DPMO

Značně znečištěný 

povrch. Prach, špína, 

mastnota, skvrny od 

všeho možného a 

samozřejmě stovky 



Neutěšený pohled



Rozdíl mezi původním a vyčištěným 

povrchem



Povrch jako nový, navíc ošetřený hloubkovou 

impregnací na bázi nanotechnologie, která zabrání 

usazování nečistot a usnadní budoucí údržbu



Pěší zóna v blízkosti rychlého 

občerstvení…



Zbaveno nečistot, žvýkaček, mastných 

skvrn a zaimpregnováno…



Renovace 

povrchu tramvaje 

pro DPMO. 

Dokážeme povrch 

vozu zrenovovat 

a v tomto stavu 

jej udržet 



Renovace betonových prvků pro 

CTPark Brno



Výsledek…
Následuje nátěr v požadované barvě dle RAL a impregnace 

nanotechnologií….



Impregnace udrží povrch v kondici 

mnoho let a usnadní údržbu…



Žulový povrch 

fontány před 

prezidentským 

palácem v 

Bratislavě…



Před renovací…



Po renovaci…



Vypadá Vaše garážové stání takto?

Fleky od oleje, phm, zašlá špína, sůl po zimě a podobně? 



Stejné místo po vyčištění.



Povrch obkladu ve 

welness po mnoha 

letech. Na dlažbě 

usazen vodní kámen 

a vysrážená 

bazénová chemie



Vyčištěno, 

naimpregnováno



Povrch betonové haly našeho klienta v 

CTParku Brno

Olej, chladící emulze, špína, prach 



Vzorek čištění ohraničeného obdélníku

Rozdíl je opravdu znatelný



Průmyslová podlaha
Vzorek podlahy výrobní haly firmy Siemens 



Lakovna a 

odmašťovna.

10 let nikdo neviděl původní 

podklad na podlaze….

Firma Rathgeber



Lakovna o 

několik hodin 

později….



Silná vrstva 

průmyslového 

lepidla?

Žádný problém, díky speciální 

chemii a technologii je možné 

povrch uvést do původního 

stavu



Špinavý beton?

Žádný problém! Fotografie dokazují, že i betonové povrchy 

se dají krásně vyčistit. 



Špinavá hala, sklad, budova?

Ano správně. Bílá je původní barva haly….



CBRE Karviná
Povrch obchodního centra  našeho významného 

zákazníka…



Průmyslová vrata od svařovny
Dle zákazníkových informací nejdou vyčistit. Velmi mile 

jsme jej překvapili…..



Renovace povrchu haly Brembo 

Ostrava. 

Ostranění nečistot a sprášené barvy



Povrch čistý, ale designově 

nevyhovující



Nátěr haly dle zadání RAL



Hala opět jako nová…



Povrch haly na odpis?

Takto vypadala hala našeho významného klienta společnosti CTP 

invest, spol. s.r.o. Dole vidíte vysoce zdegradovaný povrch 

panelu. Nahoře je panel zbaven špíny, uvolněné barvy a 

připraven na malý zázrak..... 



Finální výsledek

Panel je ošetřen speciálním nátěrem, který má velmi vysoký 

UV filtr, takže barva již dále nedegraduje. 



Finální výsledek

Vytvoří se tvrdá vrstva, která je nejen odolná vůči 

mechanickému poškození, ale hlavně je vysoce hydrofobní a 

celkově zvýrazňuje sytost barvy původního povrchu.  Úžasná 

změna, viďte!?



I s takovouto 

mazutovou 

katastrofou si 

poradíme.



Povrch jako 

nový? Ne. 

Lepší!

Tvrdá lesklá nebo matná 

vrstva, odolná na chemikálie, 

vysoce hydrofobní, odolná 

vůči mechanickému 

poškození (např. pohyb 

vysokozdvižných vozíků), 

velmi snadno udržovatelná. 

To je D 1000. 



Stará, časem 

zašlá 

podlaha?



Zvažujete 

výměnu?

Spočítejte si dobře kolik Vás to bude stát 

!!!

Odstranit starý povrch, připravit, tedy 

vybetonovat nový podklad, koupit novou 

dlažbu, koupit lepidlo, zaplatit pokládku 

a spárování, nechat umýt a vyčistit. 

Spousta prachu, špíny, hluk a uzavřená 

plocha. Problémy a ušlý zisk. 

Je tady námi nabízené řešení !!!



Pozor, úprava 

povrchu je v 

přípravě…

….. a následuje finální 

výsledek



Podlahu 

měnit netřeba

Zrenovujeme a 

naimpregnujeme povrch s 

fantastickým výsledkem. 

Podlaha jako nová!!! Možná 

ještě hezčí a to za podstatně 

nižší cenu, než kdyby došlo k 

výměně. 



Obrázky 

hovoří za vše.



Marmoleum

Dlouhá léta namáhaný povrch 

Marmolea. Klient uvažuje o 

výměně. 



Zašlá špína, šmouhy, fleky 

různého původu. Nic z toho 

podlaze z MARMOLEA 

nepřidá na vzhledu. Avšak 

netřeba zoufat. 



Toto je 

výsledek po 

renovaci



Opět zářivé 

barvy

Čistý povrch, podlaha téměř 

jako nová. Zbývá jen 

naimpregnovat vhodnout 

impregnaci pro prodloužení 

životnosti současného 

výsledku 



Zde je vidět patrný 

rozdíl mezi vyčištěným 

a zašpiněným 

povrchem

Povrch chodby 

našeho klienta IMI 

Brno Slatina po 

cca 5 letech 

používání



Servisní 

zázemí v 

autosalónu

Olej, špína, únik kapalin jsou 

na denním pořádku….



Stěna myčky 

aut po mnoha 

letech 

používání

Podle slov majitele 

nevyčistitelná…..

Podle nás to není ale úplně 

pravdivá informace….



Problémy s grafiti?



Vyřešíme i tyto…



Renovace kamenných povrchů
V tomto případě schody jedné administrativní budovy, které 

15 let nikdo nečistil…



Historické mramorové schody
Zadní vchod do restaurace. Schody totalně pokryté černou směsí olejů, 

mastnoty a nečistoty. Velmi těžko odstranitelné. Ale  vpravo vidíte výsledek.



Terrazzo. 

Velmi častý 

povrch. 

Podlahy, 

schody.

Vrátíme 40 let starému 

schodu jeho lesk a ztracenou 

slávu….



Renovace podlahy
Terrazzo, dvoubarevný povrch starší administrativní budovy, vše 

po kompletní rekonstrukci. Podlaha na svůj čas teprve čeká…



Velmi znečištěná 

podlaha našeho 

významného klienta, 

Globus ČR. Budova je 

stará cca 18 let, 

dlažba původní…



Zde je stejná část 

Hypermarketu, 

avšak o pár hodin 

později…



Fleky od octa, kečupu, melounu či červeného vína. 

S tím vším zákazníkovi dokážeme pomoci. Podlaha 

bude opět jako nová…



Renovace 

historické 

podlahy

Po 50 ti letech bylo strženo 

linoleum. Na povrchu se 

nachází ztvrdlé lepidlo. 

Dlažba je ve zuboženém 

stavu.



Výsledek 

renovace …



Renovace pískovcových schodů pro 

městský úřad Brno…



Vnitřní 

cihlová dlažba

Velmi špinavý a exponovaný 

povrch. Dům Pánů z Lipé 

Brno. 



Vidíte rozdíl…

Dokážeme dostat povrch do 

původního stavu. Navíc 

ochraníme profesionální 

NANO impregnací, která 

zabrání nasákávání tekutin. 



Čištění pískovcové dlažby.



Impregnace pískovce
Aplikujeme profesionální NANO impregnaci. Zabraňujeme 

vsaku tekutin a usazování nečistot…



Ošetření 

pískovce

Dosahujeme užasných 

výsledků a chráníme 

dlouhodobě jakýkoli povrch



Wellness, spa, bazény, 

lázně…

• usazeniny 

• vodní kámen

• špína hluboko v pórech dlažby

• výrazně klouzající povrch 



• odstraníme veškeré 

usazeniny

• odstraníme vodní kámen

• odstraníme veškerou 

špínu hluboko v pórech 

• vytvoříme špičkovou 

protiskluzovou vrstvu 

Wellness, spa, bazény, lázně…



Renovace dlažby okolo 

bazénu



Dlažba v zázemí bazénu



Stejná dlažba po renovaci…



Řešíme různé problémy…



Kachle opět jako nové 



Dlažba ve welness centru po 9 letech

Běžný úklid na tento problém nestačí…



My však dokážeme problém vyřešit



Povrch vyčistíme, vytvoříme 

protiskluzovou vrstvu a naimpregnujeme...



Toto je výsledek !!!



Welness centrum opět jako nové!!!



Povrch bazénu v 

Ostravě. Nahoře 

před renovací, 

dole první fáze 

renovace…



Zde již po kompletní 

renovaci včetně 

impregnace. Aplikace 

protiskluzové vrstvy 

včetně měření a 

certifikace 

protiskluzu…



Takto vypadala 

podlaha jednoho 

našeho 

významného klienta 

před renovací…



Odstraníme 

starý vosk, 

špínu, lehké 

rýhy a šrámy…



Vyčištěná 

podlaha je 

připravena na 

impregnaci…

Zvýrazníme barvu podlahy, 

ochraníme ji před tekutinami, 

špínou a ošlapáním. To vše 

na dlouhou dobu….



Výsledek …

stojí za to !!!



Restaurace opět 

připravena k 

provozu pro 

náročnou 

klientelu…



Nejvyšší 

bronzová socha 

koně na světě. 

Hotel Kempinsky, 

Doha, Qatar



Před a po…

Vosk, špína, prach, písek, sůl, 

exkrementy ptáků. To vše 

bylo odstraněno….

Povrch je ošetřen vysoce 

hydrofobní impregnací, která 

výrazně zpomalí oxidaci, 

zachová barvu bronzu a 

pomuže sochu udržet v tomto 

stavu po mnoho let…



Světově známý 

sochař Ahmed 

Albahrani je 

pyšný, že zase 

může ukázat 

světu své 

mistrovské dílo v 

celé své kráse. 

Včetné struktury, 

reliéfu a barvy 

sochy…



Jeho 

přání 

bylo 

splněno



Úžasná socha 

před 

renovací…



A nyní po 

renovaci ….



Pozor kluzká podlaha!!!

Určitě ten nápis dobře znáte! To ale není náš případ! Dokážeme 

ošetřit jakýkoli povrch speciální nanotechnologií, která vytvoří 

perfektní dlouhodobou protiskluzovou ochranu! Konec pádům, 

zlomeným nohám a následným potížím!



Vyčistíme a ochráníme
Odstraňujeme z povrchů skvrny jakéhokoliv hrubého 

zašpinění. Povrchy umíme následně ošetřit tak, aby jejich 

údržba byla snadnější a efekt čištění nebyl krátkodobý. 

Nejmodernější použitá chemie, nanotechnologie a technika 

šetří Vaše peníze. Nechte si od nás udělat vzorek a 

nezávaznou nabídku. 

BUDETE SPOKOJENI!



TOP SKIN s.r.o.
kontakt

RICHARD PREISSLER

Mail: preissler@topskinclean.com

Tel.: +420 602 734 122 

Ing. IGOR  KOVÁČ

Mail: kovac@topskinclean.com

Tel.: +420 608 771 067

Na spolupráci se těší Váš profesionální

TOP SKIN CLEAN TEAM

www.topskinclean.com
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