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Budynki mieszkalne
Przegląd produktów

Informacje techniczne, wszelkie dane, zdjęcia i rysunki, zawarte w niniejszej broszurze, należy traktować jedynie jako materiał poglądowy, przedstawiający
podstawowe informacje i zasady funkcjonowania. Wykonawca / klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie kompletności produktów i systemów oraz możliwość
ich zastosowania dla danego obiektu. Prace uzupełniające zostały przedstawione jedynie schematycznie. Przedstawione założenia i dane muszą być skonfrontowane z danymi warunkami obiektowymi i w żadnym wypadku nie stanowią one planu działań inwestycyjnych ani montażowych. Należy bezwzględnie przestrzegać założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów, opisach systemów i dopuszczeniach.
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Sto w budynkach mieszkalnych
Zdrowy i atrakcyjny dom

Dom wielorodzinny, Zurych/Szwajcaria, architekci: Huggen Berger GmbH, Zurych/Szwajcaria 4
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Chyba w żadnym innym przypadku indywidualność nie odgrywa tak dużej roli
jak w przypadku aranżacji i wykończenia budynków mieszkalnych. W ostatnich
latach oprócz kreatywności istotne znaczenie zyskuje też idea zdrowego
i zrównoważonego budownictwa. Produkty do ocieplania elewacji firmy Sto,
będącej liderem na rynku systemów ociepleniowych, są najbardziej oczywistym
wyborem, jeśli chodzi o skuteczność i bezpieczeństwo. Ponadto w przypadku
wyrobów Sto przeznaczonych do wnętrz (na ściany, sufity i podłogi), emisja
szkodliwych substancji jest znacznie niższa od dopuszczalnych wartości, określonych w dyrektywie VOC Unii Europejskiej na rok 2010. Asortyment Sto
cechują doskonałe właściwości funkcjonalne oraz niemal nieograniczona swoboda kształtowania, dzięki czemu każdy, niezależnie od gustu, znajdzie tu
odpowiednie rozwiązanie. Bardzo dobre właściwości, jak na przykład ochrona
przed pleśnią bez chemicznych substancji czynnych w przypadku programu
produktów silikatowych Sto do wnętrz, podkreślają wysoką jakość wyrobów
i ich bezpieczeństwo dla zdrowia.
Dzięki wieloletniemu praktycznemu doświadczeniu zdobytemu na całym świecie, firma Sto oferuje odpowiednie rozwiązania dla każdego projektu i dla
wszelkich wymagań. W każdym projekcie, od fazy planowania po realizację,
można liczyć na wsparcie naszych doradców. Dodatkową usługą jest pomoc
studia StoDesign w projektowaniu elewacji i wnętrz w zakresie kolorystyki
i materiałów.
Wysoka jakość produktów, profesjonalny serwis i doświadczenie gwarantują
udaną realizację każdego projektu. Wszystko to sprawia, że firma Sto jest kompetentnym partnerem w dziedzinie zdrowego, atrakcyjnego i zrównoważonego budownictwa – na całym świecie.

Referencje
Strona tytułowa: Dom studencki Stiftsbogen,
Monachium/Niemcy,
architekci: Spengler+Wischolek,
Hamburg/Niemcy
U góry: Budynek mieszkalno-handlowy, Zurych/
Szwajcaria
Pośrodku: Budynek mieszkalny, Lörrach/Niemcy,
architekt: Steinemann, Zurych/Szwajcaria
Po prawej: Osiedle mieszkaniowe Nordlyset
Plads,
Kopenhaga/Dania,
architekci: C.F. Moller‘s Architects,
Arhus/Dania

Budynki mieszkalne | 5

Produkty Sto na elewacje
Wydajne, trwałe i atrakcyjne

Elewacja nie tylko decyduje o zewnętrznym wyglądzie budynku, ale też jest
jednym z jego najważniejszych elementów. Od jej wykonania zależy bowiem,
czy obiekt będzie mógł sprostać wysokim wymaganiom w zakresie wydajności
energetycznej. A także, czy taka wydajność zostanie zachowana również
w dłuższym okresie czasu. Elewacja ma bardzo istotne znaczenie dla utrzymania wartości budynku oraz dla jego trwałości, gdyż oprócz wpływu warunków
atmosferycznych musi wytrzymywać przede wszystkim znaczne obciążenia
mechaniczne. Sto oferuje odpowiednie produkty opracowane specjalnie
do takich zastosowań, nie ograniczając przy tym kreatywności w kształtowaniu
elewacji. Wręcz przeciwnie: szeroka gama kolorów i rodzajów powierzchni
pozostawia fantazji dużą swobodę.
Budynek mieszkalny Scylla 2, Malmö/Szwecja,
architekt: Witte arkitekter, Malmö/Szwecja

Szczególne wymagania w przypadku
elewacji
A Energooszczędność
•w
 ysokie wymagania dotyczące energooszczędności
• s pełnianie wymogów prawnych w zakresie
budownictwa energooszczędnego
•m
 inimalizacja kosztów ogrzewania i emisji CO2
B Możliwości wykończenia
• dowolność w wyborze kolorów
• dowolność w wyborze materiałów wykończeniowych elewacji (tynk, ceramika, kamień naturalny, szkło, elementy architektoniczne, …)
• swoboda kształtowania faktury powierzchni (od
gładkich po bardzo gruboziarniste)
C Trwałość
• zapewnienie trwałej czystości elewacji
• odporność na obciążenia mechaniczne,
w szczególności na poziomie parteru
(uderzenia)
• odporność na powstawanie rys
• utrzymanie wartości budynku
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B Możliwości
wykończenia

A Energooszczędność

C Trwałość

A Energooszczędność

Polecany produkt: StoTherm Classic
• Organiczny bezspoinowy system ociepleniowy –  
   o wysokiej izolacyjności cieplnej, energooszczędny
   i odporny na uderzenia
B Kształtowanie

Polecany produkt: StoVentec
• Bezspoinowy, podwieszany, wentylowany system
ocieplenia elewacji zapewniający maksymalną
swobodę kształtowania.
C Trwałość

Polecane produkty: Tynk StoLotusan Putz
Farba StoColor Lotusan/StoColor Lotusan G
• Powoki elewacyjne z efektem samooczyszczania
umożliwiające zachowanie czystości elewacji przez
długi czas.

StoTherm Classic
Najwyższa trwałość i odporność na uderzenia oraz znakomite właściwości izolacyjne to cechy wyróżniające ten system
ociepleniowy z izolacją termiczną ze
styropianu. StoTherm Classic zmniejsza
zużycie energii i doskonale nadaje się do
stosowania w domach pasywnych. Duży
wybór powłok końcowych, takich jak np.
tynk, kamień naturalny czy dekoracyjne
elementy architektoniczne, pozwala na
indywidualne wykańczanie elewacji.
Powłoka końcowa:
kamień naturalny StoFossil SKL

StoVentec
Podwieszany, wentylowany system
ocieplenia stanowi rozwiązanie nawet
dla trudnych przypadków, oferując
jednocześnie zalety powierzchni bezspoinowej. Bardzo ciemne powłoki końcowe, okładziny z mozaiki szklanej czy
zaokrąglone elewacje – ten geniusz
w dziedzinie kształtowania elewacji
pozwala zrealizować każdą wizję,
a dodatkowo bez trudu niweluje nawet
największe nierówności podłoża.
Tynk StoLotusan Putz
Farba StoColor Lotusan/StoColor
Lotusan G
Jednym z najbardziej znanych rezultatów
innowacyjnych prac rozwojowych firmy
Sto AG jest opatentowany Efekt
Lotosu®. Samooczyszczające się w kontakcie z wodą tynk i farby elewacyjne
posiadają mikrostrukturę, minimalizującą
powierzchnię, do której przywiera brud,
spływający następnie wraz z deszczem.
Elewacja pozostaje więc na dłużej czysta
i piękna. StoColor Lotusan G zapewnia
zaś zwiększoną odporność na działanie
alg i grzybów.

Powłoka końcowa:
Sto-Glass Mosaic

StoLotusan K

Profesjonalista
w dziedzinie elewacji
Innowacyjne, wysokogatunkowe produkty
oraz ciągły rozwój naszych systemów i usług
sprawiają, że firma Sto zdobyła w świecie
pozycję wiodącego oferenta systemów ociepleniowych i powłok elewacyjnych. Szeroka paleta produktów i usług pozwala nam zaproponować odpowiednie rozwiązanie w każdej

sytuacji. Szczegółowy przegląd oferty,
począwszy od zwykłych powłok podkładowych, aż po ekstrawaganckie
powłoki końcowe, zawiera broszura
„Elewacje. Przegląd produktów“.

Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych danych i wytycznych technicznych dotyczących produktów, zawartych w instrukcjach technicznych i aprobatach.
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Sto. Produkty Sto do salonu i jadalni
Przyjemny klimat

Centrum życia rodzinnego – oprócz kuchni – stanowi salon z jadalnią. Wspólne
obiady i kolacje, odrabianie zadań domowych, zabawy dzieci, oglądanie telewizji, czytanie, słuchanie muzyki na kanapie – wszystko to odbywa się w tych
pomieszczeniach. Jednocześnie salon wraz z jadalnią stanowią reprezentacyjną
część domu lub mieszkania. Tutaj przyjmujemy gości, tutaj spędzamy miło czas
z przyjaciółmi i znajomymi. Aby zarówno domownicy jak i goście czuli się równie komfortowo, ważny jest nie tylko gustowny wystrój, ale też przyjemny
klimat pomieszczenia i wolne od szkodliwych substancji powietrze. Naturalne
powłoki do wnętrz firmy Sto zachwycają różnorodnością wariantów kolorystycznych i bogactwem struktur, zapewniając jednocześnie przyjemny i zdrowy
klimat w pomieszczeniach.
Dom mieszkalny, Lörrach/Niemcy, architekt: Steinemann,
Zurych/Szwajcaria

Szczególne wymagania w przypadku
salonu z jadalnią

B Jakość powietrza

A Możliwości wykończenia
• ekskluzywne wykończenie, zgodnie
z aktualnymi trendami
• akcenty kolorostyczne i strukturalne
• uwzględnienie psychologii barw
B Jakość powietrza
• usuwanie zużytego powietrza
• powietrze wolne od szkodliwych substancji
• przyjemny klimat w pomieszczeniu
• redukcja zapachu jedzenia
C Wytrzymałość
• odporność na działania użytkowników
(np. bawiące się dzieci)
• odporność powierzchni na działanie środków
czyszczących
• odporność na obciążenia mechaniczne (zadrapania, ścieranie, uderzenia)
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A Możliwości
wykończenia

C Wytrzymałość

A Możliwości wykończenia

Polecany produkt: Linea di calce
• Powierzchnie ścian i sufitów o szlachetnych wyglądzie,
możliwe do wykonania zarówno w wersji
    o drobnej strukturze jak i gładkiej.
B Jakość powietrza

Polecany produkt: StoColor Climasan
• Farba do wnętrz, która aktywnie redukuje szkodliwe
substancje i nieprzyjemne zapachy
Polecany produkt:
Produkty silikatowe Sto do wnętrz
• Powłoki do ścian i sufitów zapewniające optymalny
klimat w pomieszczeniu dzięki regulacji wilgotności
do ścian i sufitów

Linea di Calce
Ekologiczne, niepalne produkty
z kolekcji „Linea di calce“ pozwalają
uzyskiwać najróżniejsze powierzchnie
i struktury na ścianach i sufitach.
Mineralne powłoki dekoracyjne na
bazie naturalnego spoiwa wapiennego umożliwiają osiągnięcie doskonałych, trwałych efektów wizualnych
i stwarzają odpowiednią atmosferę
w każdym pomieszczeniu.

StoLook Veneziano z kolekcji
Linea di calce

StoColor Climasan
Farba do wnętrz, wyróżniona międzynarodowymi nagrodami za innowacyjność, redukuje na swojej powierzchni
zapachy i szkodliwe substancje.
StoClimasan Color nie zawiera substancji toksycznych, jest niskoemisyjna,
a dzięki klasie 2 odporności na szorowanie na mokro – również odporna na
ścieranie. Możliwość barwienia pozwala ponadto na swobodę kształtoStoColor Climasan
wania kolorystycznego.
Produkty silikatowe Sto do wnętrz
Sto oferuje kompletne portfolio produktów na bazie silikatu: zapewniają
ochronę przed pleśnią bez chemicznych
substancji czynnych, jedynie dzięki
wysokiemu pH i technologii środka
wiążącego. Dzięki wysokiej otwartości
dyfuzyjnej materiały te regulują wilgotność. Nie zawierają rozpuszczalników
ani substancji konserwujących, są niskoemisyjne i posiadają znak natureplus®.
StoSil Struktur medium

C Wytrzymałość

Polecany produkt: tapeta z włókna szklanego
StoTap z powłoką StoColor Metallic
• Odporna na uderzenia włóknina szklana na powierzchnie ścian i sufitów, z efektem metalicznym

StoTap z powłoką StoColor Metallic
Tam, gdzie chcemy uzyskać klasyczne,
gładkie powierzchnie, dobrym
rozwiązaniem jest włóknina szklana
StoTap. Dodatkowo StoTap chroni
podłoże przed uderzeniami. Oprócz
zwykłych farb można zastosować
powłokę StoColor Metallic, która
umożliwia otrzymanie efektu metalicznego. Różne odcienie pozwalają na
wykonanie fantazyjnych, a przy tym
StoTap Pro 100 P z powłoką StoColor
Metallic
wyjątkowo trwałych powierzchni.

Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych danych i wytycznych technicznych dotyczących produktów, zawartych w instrukcjach technicznych i aprobatach.
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Produkty Sto do sypialni
Zdrowy sen

Każdy, kto ma lekki sen, wie, jak bardzo wpływ otoczenia może go zakłócać.
Jednak hałas i inne emisje oddziałują negatywnie także na zdrowie osób,
które nie mają kłopotów ze snem. Dlatego tak ważne jest, by sypialnie były
wykończone przy użyciu bezpiecznych materiałów o szczególnie dobrej jakości. Materiałów, które mogą korzystnie wpływać na samopoczucie i które
powstały w wyniku wieloletniego doświadczenia. Firma Sto ma w swoim
asortymencie wysokogatunkowe produkty przeznaczone do wykończenia
sypialni. Dzięki nim można spać nie tylko spokojnie, ale też zdrowo.

Hotel Q, Berlin/Niemcy,
architekci: Sagir Planungsbüro, Bielefeld/Niemcy /
Graft GbR, Berlin/Niemcy

Szczególne wymagania w przypadku
sypialni
A Jakość powietrza

A Jakość powietrza
•w
 ystarczająca wentylacja (w idealnym przypadku stale otwarte okno)
•d
 uże zapotrzebowanie na tlen
•d
 uża wilgotność powietrza
•p
 owietrze wolne od szkodliwych substancji
B Ochrona przed pleśnią
•d
 uża wilgotność powietrza
•n
 ieogrzewane pomieszczenie, w efekcie zimna
powierzchnia ścian
•n
 iebezpieczeństwo powstawania pleśni
C Higiena
•m
 ożliwość łatwego i skutecznego czyszczenia
• z mywalne powierzchnie (ze względu na zabrudzenia, np. przez owady)
•p
 owierzchnie odporne na działanie środków
czyszczących
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C Higiena

B Ochrona przed
pleśnią

A Jakość powietrza

Polecany produkt: StoColor Climasan
• Farba do wnętrz, która aktywnie redukuje szkodliwe
substancje i nieprzyjemne zapachy

B Ochrona przed pleśnią

Polecany produkt:
produkty silikatowe Sto do wnętrz
• Powłoki ścienne i sufitowe regulujące wilgotność
    w pomieszczeniach w celu optymalnej ochrony przed
pleśnią bez stosowania środków chemicznych
C Higiena

Polecany produkt: StoColor Opticryl
• Dyspersyjna farba do wnętrz odporna na działanie
środków czyszczących i dezynfekujących, dostępna
    w szerokiej palecie kolorów

StoColor Climasan
Ten produkt, wyróżniony za swoją
innowacyjność międzynarodowymi
nagrodami, redukuje na swojej powierzchni szkodliwe substancje i nieprzyjemne zapachy – w tym nawet
zapach dymu tytoniowego. Dzięki
temu zbędne staje się stosowanie
odświeżaczy powietrza, które zawierają szkodliwe dla zdrowia związki
chemiczne, takie jak formaldehyd.
Farba StoColor Climasan jest wolna od
szkodliwych substancji i niskoemisyjna,
a dzięki klasie 2 odporności na szorowanie na mokro – również odporna na
ścieranie.

StoColor Climasan

Produkty silikatowe Sto do wnętrz
Sto oferuje kompletne portfolio produktów na bazie silikatu, zapewniających ochronę przed pleśnią bez udziału
chemicznych substancji czynnych. Jest
to możliwe dzięki wysokiemu współczynnikowi pH oraz zawartości środka
wiążącego. Ze względu na bardzo
wysoką otwartość dyfuzyjną materiały
te, charakteryzujące się również dużą
elastycznością w zakresie kształtowania, regulują wilgotność. Ponadto nie
zawierają rozpuszczalników ani substancji konserwujących, są niskoemisyjne i posiadają znak natureplus®.
StoSil Decor Medium

StoColor Opticryl
Ta bardzo trwała farba dyspersyjna
do wnętrz szczególnie dobrze zachowuje strukturę i jest bardzo wytrzymała. StoColor Opticryl posiada
certyfikat TÜV oraz klasę 1 lub 2
odporności na szorowanie na mokro
i jest odporna na działanie środków
czyszczących. Szerokie możliwości
barwienia i różne stopnie połysku
pozwalają na nieograniczoną kreatywność.

Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych danych i wytycznych technicznych dotyczących produktów, zawartych w instrukcjach technicznych i aprobatach.

StoColor Opticryl Satinmatt
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Produkty Sto do łazienki
Wiele zadań – przejrzyste rozwiązania

Piękna łazienka zapewnia przyjemną atmosferę i zachęca do relaksu. Jednak
w żadnym innym pomieszczeniu nie występują tak duże różnice klimatyczne
jak właśnie w łazience. Odpowiednie materiały pozwalają przeciwdziałać problemom z tym związanym. Z powodu występującej tu okresowo, ekstremalnie
dużej wilgotności powietrza rośnie ryzyko rozwoju pleśni i grzybów
w narożnikach ścian i sufitów oraz na fugach. Dodatkowo powierzchnie
w łazience są częściowo narażone na działanie wody rozpryskowej lub nawet
na stałe obciążenie wodą. Przy wyborze produktów do wykończenia łazienki
istotną rolę odgrywa też odporność na działanie środków czyszczących.

Budynek mieszkalny, Stuttgart/Niemcy

Szczególne wymagania dla łazienek
A Ochrona przed pleśnią
• wysoka wilgotność powietrza
• ryzyko rozwoju pleśni
• częściowo brak możliwości wietrzenia w przypadku łazienek usytuowanych w środku budynku, bez okien

C Możliwości
wykończenia

A Ochrona przed pleśnią

B Możliwość czyszczenia
• powierzchnie odporne na działanie środków
czyszczących
• odporność na działanie środków
dezynfekujących
• zapewnienie trwałości i czystości kolorów
C Możliwości wykończenia
• powłoki bezspoinowe
• zmniejszenie powierzchni wyłożonych
płytkami
• realizacja koncepcji wellness w łazience
poprzez zastosowanie produktów
dekoracyjnych
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B Możliwość czyszczenia

A Ochrona przed pleśnią

Polecany produkt:
produkty silikatowe Sto do wnętrz
• Powłoki ścienne i sufitowe regulujące wilgotność
w pomieszczeniach w celu optymalnej ochrony
przed pleśnią bez użycia środków chemicznych

B Możliwość czyszczenia

Polecany produkt: StoColor Puran
• Farba do wnętrz odporna na działanie środków
czyszczących i dezynfekujących, do bezspoinowych powierzchni, jako alternatywa dla płytek
    w strefie wody rozpryskowej
Polecany produkt: StoColor Opticryl
• Dyspersyjna farba do wnętrz odporna na działanie środków czyszczących i dezynfekujących,
dostępna w szerokiej palecie kolorów

Produkty silikatowe Sto do wnętrz1
Sto oferuje kompletne portfolio produktów
na bazie silikatu, zapewniających ochronę
przed pleśnią bez udziału chemicznych substancji czynnych. Jest to możliwe dzięki wysokiemu współczynnikowi pH oraz zawartości
środka wiążącego. Dzięki bardzo wysokiej
otwartości dyfuzyjnej materiały te regulują
wilgotność. Pozwalają na dużą swobodę
kształtowania. Nie zawierają rozpuszczalników ani substancji konserwujących, są niskoSilikat-Oberputz StoDecosil MP
emisyjne i posiadają znak natureplus®.
StoColor Puran2
Emalia poliuretanowa o wysokiej odporności
szczególnie nadaje się do stosowania w strefie wody rozpryskowej. Przeznaczona do
malowania ścian i sufitów farba może być
barwiona bez ograniczeń i jest odporna na
działanie środków czyszczących i dezynfekujących. Dzięki klasie 1 odporności na szorowanie na mokro farba posiada też wysoką wytrzymałość na obciążenia mechaniczne.
StoColor Puran charakteryzuje się niską emi- StoColor Puran Satin na tapecie StoTex
Classic 220 P
syjnością i nie zawiera nonylofenolu.
StoColor Opticryl1
Ta bardzo trwała farba dyspersyjna do
wnętrz szczególnie dobrze zachowuje strukturę i jest bardzo wytrzymała. StoColor
Opticryl posiada certyfikat TÜV oraz klasę
1 lub 2 odporności na szorowanie na mokro
i jest odporna na działanie środków czyszczących. Szerokie możliwości barwienia
i różne stopnie połysku pozwalają na nieograniczoną kreatywność.
StoColor Opticryl Satinmatt

C Możliwości wykończenia

Polecany produkt: StoLook Marmorino
• Mineralna, dekoracyjna masa szpachlowa do
bardzo gładkich, błyszczących powierzchni

StoLook Marmorino1
Mineralna dekoracyjna masa szpachlowa
na bazie wapna posiada doskonałe właściwości: dzięki przepuszczalności pary wodnej tworzy przyjemny klimat mieszkalny.
Gładka powierzchnia przekonuje czystością
barw i wrażeniem głębi. Dodatkowo poprzez wykonanie warstwy utrwalającej
można poprawić podatność produktu na
czyszczenie.
StoLook Marmorino Fantastico

1) nie stosować w obszarze wody odpryskowej i stałego kontaktu z wodą; 2) nie stosować w obszarze stałego kontaktu z wodą;
Obszar wody odpryskowej: np. umywalka, toaleta, bidet; obszar stałego kontaktu z wodą: np. prysznic, wanna, whirpool.
Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych danych i wytycznych technicznych dotyczących produktów, zawartych w instrukcjach technicznych i aprobatach.
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Produkty Sto do kuchni
Gotowanie – przyjemność dla wszystkich zmysłów

Duże kuchnie przeżywają obecnie swój renesans w architekturze wnętrz.
Dawniej niezbędne w każdym domu, obecnie powróciły do łask jako
połączenie kuchni z salonem dzięki odkrytemu na nowo pragnieniu uczestniczenia w gotowaniu. Aby czynność ta była przyjemnością dla wszystkich
zmysłów, kształtując pomieszczenia należy zadbać o ich atrakcyjny i zdrowy
klimat. Wymaga to zastosowania specjalnych powierzchni. Kuchnia staje się
miejscem, w którym toczy się życie, i które jest dobrze widoczne. Sto posiada
w swej ofercie produkty odpowiednie do takich wymagań, dzięki czemu pomaga skoncentrować się na najważniejszym: dobraniu odpowiednich
składników, by gotowanie było prawdziwą przyjemnością.
Dom Allegria, Tunbridge Wells/Wielka Brytania,
architekt: Meri Makipentti, Tunbridge Wells/Wielka Brytania

Szczególne wymagania w przypadku
kuchni
A Nieprzyjemne zapachy
• usuwanie w odpowiednim czasie zapachów
powstających podczas gotowania
• okap kuchenny nie może (i nie powinien)
wciągać wszystkich zapachów.
• zbyt rzadkie lub zbyt krótkie cykle wietrzenia
B Możliwości wykończenia
• atrakcyjny klimat zapewniający maksymalny
komfort
• aktualne trendy w gotowaniu również
zwiększają wymagania względem designu
pomieszczenia
• psychologia kolorów
C Możliwość czyszczenia
• łatwe, higieniczne czyszczenie powierzchni
• maksymalna odporność powierzchni,
np. na pryskający gorący tłuszcz
• odporność na działanie środków czyszczących
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B Możliwości
wykończenia

C Możliwość
czyszczenia

A Nieprzyjemne
zapachy

A Nieprzyjemne zapachy

Polecany produkt: StoColor Climasan
• Farba do wnętrz, która aktywnie redukuje nieprzyjemne zapachy

StoColor Climasan
Farba do wnętrz, wyróżniona międzynarodowymi nagrodami za innowacyjność, redukuje na swojej powierzchni zapachy i toksyczne
substancje. Ta niskoemisyjna farba
nie zawiera szkodliwych substancji,
a dzięki klasie 2 odporności na szorowanie na mokro jest również odporna
na ścieranie. Możliwość barwienia
pozwala ponadto na dużą swobodę
w zakresie doboru koloru.

StoColor Climasan

B Możliwości wykończenia

Polecany produkt: StoSil Struktur
• farba strukturalna umożliwiająca uzyskanie
    indywidualnych, wyrazistych powierzchni na ścianach
i sufitach

C Mozliwość czyszczenia

StoSil Struktur
Wypełniająca farba strukturalna nadaje optyczne akcenty ścianom
i sufitom. Dzięki specjalnym technikom obróbki można tworzyć wyraziste powierzchnie. Różnego rodzaju
środki uszlachetniające, np. lazura,
umożliwiają uzyskiwanie jeszcze lepszych parametrów powierzchni. Możliwość barwienia materiału zapewnia
odpowiednią swobodę kształtowania
kolorystycznego. StoSil Struktur nie
zawiera rozpuszczalników, jest niskoemisyjna i posiada certyfikaty TÜV
oraz natureplus®.
StoSil Struktur

StoColor Opticryl
Ta bardzo wytrzymała i odporna dyspersyjna farba do wnętrz szczególnie
dobrze zachowuje strukturę.
StoColor Opticryl posiada certyfikat
TÜV, klasę 1 lub 2 odporności na
szorowanie na mokro i jest odporna
na działanie środków czyszczących.
Nieograniczone możliwości barwienia
i różne stopnie połysku pozwalają na
pełną kreatywność.

Polecany produkt: StoColor Opticryl
• Farba do wnętrz odporna na działanie środków czyszczących i dezynfekujących, dostępna w nieograniczonej gamie kolorów

Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych danych i wytycznych technicznych dotyczących produktów, zawartych w instrukcjach technicznych i aprobatach.

StoColor Opticryl Gloss na tapecie StoTex
Avantgarde
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Produkty Sto do ciągów komunikacyjnych
Wybór właściwej drogi

Regulacje prawne dotyczące ciągów komunikacyjnych i wyjść awaryjnych są
szczegółowe i wymagają od wykonawców dużej wiedzy i kompetencji.
Uwzględniając aspekty aranżacyjne i ekonomiczne, firma Sto opracowała dostosowane do tego celu produkty. Spełniają one zarówno wymagania związane ze szczególnymi obciążeniami mechanicznymi, jak i wytyczne dotyczące
wyraźnego oznakowania ułatwiającego orientację. Dodatkowo minimalizują
konieczność kosztownych renowacji. Rozwiązania marki Sto dla ścian, sufitów
i podłóg pomagają budować trwałe i bezpieczne ciągi komunikacyjne oraz
wyjścia ewakuacyjne.

Budynek mieszkalny Kirchenweg, Rosegg/Austria,
Architekt: Gerhard Kopeinig, Velden/Austria

Szczególne wymagania w przypadku
ciągów komunikacyjnych

A Możliwości
wykończenia

A Możliwości wykończenia
• różnorodność kolorów
• łatwość ewentualnej naprawy
B Obciążalność mechaniczna
• duże natężenie ruchu
• różne rodzaje obciążeń
(zadrapania, uderzenia, toczenie kółek itp.)
• wytrzymałe powierzchnie łatwe do czyszczenia
i odporne na działanie środków czyszczących
C Ekonomiczna obróbka
• szybka i bezpieczna obróbka
• możliwość łatwej i szybkiej renowacji
• łatwa naprawa niewielkich uszkodzeń

BO
 bciążalność
mechaniczna
CE
 konomiczna
obróbka
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A Możliwości wykończenia

Polecany produkt: StoLook Piccolo
• Powłoka z wielobarwnych płatków na ściany i sufity,
wytrzymująca duże obciążenia mechaniczne

B Obciążalność mechaniczna

Polecany produkt: StoTex
• Odporna na uderzenia tapeta z włókna szklanego na
ściany i sufity

StoLook Piccolo
Bardzo wytrzymała powłoka z wielobarwnych płatków może być stosowana zarówno na sufitach, jak
i na ścianach. Drobnoziarnista powierzchnia umożliwia dużą kreatywność dzięki dekoracyjnym płatkom
w różnych kolorach. Powłoka StoLook
Piccolo umożliwia szybką, a zatem
ekonomiczną obróbkę, jest niepalna,
łatwo zmywalna i nie zawiera rozpuszczalników. Produkt ten stanowi dobry
wybór także w przypadku renowacji,
gdyż umożliwia naprawę powierzchni
bez wyłączania pomieszczenia
z eksploatacji.

StoLook Piccolo

StoTex
Klasycznie, nowocześnie, czy w stylu
retro – wytrzymałe, przebadane pod
kątem zawartości szkodliwych substancji tapety z włókna szklanego
z serii „StoTex”, dostępne w sumie
w kilkunastu różnych strukturach,
zadowolą każdy gust. Dodatkowo
tapety StoTex mostkują rysy i chronią
podłoże przed uderzeniami. W połączeniu z farbami do wnętrz StoColor
Opticryl są łatwe do czyszczenia,
a ponadto niepalne lub trudno zapalne.
StoTex Classic 245 S z powłoką StoColor
Opticryl Satinmatt

C Ekonomiczna obróbka

Polecany produkt: StoPox WL 100
• Łatwa w obróbce powłoka posadzkowa umożliwiająca
równie bezproblemowe i szybkie nakładanie kolejnych
warstw

StoPox WL 100
Dowodem na to, że ekologia, zdrowie, wymagania techniczne i estetyka
wzajemnie się nie wykluczają, jest
StoPox WL 100. Ta bezspoinowa
powłoka posadzkowa o właściwościach tłumiących dźwięki, zapewnia
łatwe i szybkie nakładanie. Jest dostępna w szerokiej gamie kolorów
i nie zawiera środków zmiękczających
ani rozpuszczalników. Neutralna
zapachowo powłoka posiada certyfikat TÜV i spełnia kryteria dotyczące
emisji VOC.

Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych danych i wytycznych technicznych dotyczących produktów, zawartych w instrukcjach technicznych i aprobatach.

StoPox WL 100
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Produkty Sto na balkony
Łyk świeżego powietrza

Dla wielu wypoczynek na balkonie w ciągu roku stanowi namiastkę urlopu.
Balkon jest miejscem, w którym można się odprężyć i miło spędzić czas.
Tym większe znaczenie ma jego wykonanie w taki sposób, by atrakcyjnie wyglądał, a jednocześnie spełniał szczególne wymagania. Istotną rolę odgrywa
przy tym kwestia bezpieczeństwa. Specjaliści z firmy Sto wiedzą, jakie produkty
powinny być stosowane na balkonach. Materiały takie pomagają poczuć się
komfortowo i odpocząć od dnia codziennego.

Dom wielorodzinny Julius, Wiesbaden/Niemcy

Szczególne wymagania w przypadku
balkonów
A Uszczelnienie
• powierzchnie są bardzo narażone na działanie
warunków atmosferycznych
• szczelne powierzchnie zabezpieczające
podłoże, a tym samym jego nośność
• minimalizacja wysokości konstrukcyjnych
• nietypowe kształty balkonów utrudniają
wykonanie uszczelnia
• naprężenia termiczne
• powierzchnie odporne na wysokie temperatury
• okładziny z płytek często wymagają przeprowadzania kosztownych prac naprawczych
z powodu nieszczelnych fug

C Możliwości
wykończenia

A Uszczelnienie

B Ochrona antypoślizgowa
• wilgoć (wpływ warunków atmosferycznych)
• późniejsza poprawa właściwości
antypoślizgowych jest bardzo kosztowna
• zapobieganie wypadkom
C Możliwości wykończenia
• możliwość zastosowania bezspoinowych
powłok posadzkowych
• odporność na wpływ warunków
atmosferycznych
• integracja z elewacją
• możliwość optycznego wyróżnienia
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B Ochrona
antypoślizgowa

A Uszczelnienie

Polecany produkt: StoPur EA
• Bezspoinowa, cienkowarstwowa powłoka balkonowa do uszczelniania

B Ochrona antypoślizgowa

Polecany produkt: StoPur EB 400
• Bezspoinowa powłoka posadzkowa o właściwościach antypoślizgowych dzięki posypce
z piasku kwarcowego
C Możliwości wykończenia

Polecany produkt: StoPur EB 200
• Bezspoinowa, błyszcząca powłoka posadzkowa
oferująca szerokie możliwości kształtowania powierzchni
Polecany produkt: tynki elewacyjne Sto
• Duża swoboda kształtowania w zakresie koloru,
kształtu i struktury połączona z maksymalną odpornością na powstawanie rys

StoPur EA
Bezspoinowa powłoka jest nakładana
cienką warstwą na beton i jastrych cementowy. Dzięki odporności na promienie UV
może być wystawiona na bezpośrednie
działanie słońca. Powierzchnia jest odporna
na wpływ czynników atmosferycznych
i elastyczna, przekrywa zarysowania.
Cechuje ją możliwość barwienia i jedwabisty połysk. StoPur EA dostępna jest też
w wersji transparentnej. Opcjonalnie moż- StoPur EA EA jako powłoka wierzchnia
na podłożu z posypką (StoQuarz)
liwa jest posypka z barwnych płatków.
StoPur EB 400
Dzięki posypce z piasku kwarcowego ta
powłoka posadzkowa posiada dobre
właściwości antypoślizgowe.
StoPur EB 400 jest odporna na promienie
UV oraz wpływ czynników atmosferycznych, a także ciągliwo-twarda i odporna
na ścieranie. Jest także błyszcząca, bezspoinowa i dostępna w szerokiej gamie
kolorów.

Wird fotografiert.

StoPur EB 400 EA jako powłoka wierzchnia na podłożu z posypką (StoQuarz)

StoPur EB 200
Ta bezspoinowa, błyszcząca powłoka balkonowa umożliwia realizację niezliczonych
wariantów aranżacji. Szeroka paleta barw
oraz dodatkowa posypka z płatków pozwalają tworzyć coraz to nowsze, wyraziste powierzchnie. StoPur EB 200 jest odporna na promienie UV oraz wpływ czynników atmosferycznych oraz zachowuje
elastyczność w niskich temperaturach,
dzięki czemu przekrywa zarysowania.
StoPur EB 200 z posypką z płatków
Stanowi optymalną ochronę podłoża.
i transparentną powłoką wierzchnią
Tynki elewacyjne Sto
Tynki elewacyjne Sto stwarzają szeroką
gamę możliwości doboru koloru, kształtu
i struktury, gwarantując jednocześnie
maksymalną odporność na powstawanie
rys. Materiały dostępne są w postaci
tynków drapanych, rowkowych i modelowanych. Pozwala to uzyskiwać różnego
rodzaju struktury – od drobnoziarnistych
po bardzo gruboziarniste. Dodatkowe
efekty optyczne można osiągnąć poprzez Stolit MP z dodatkiem piasku dekoracyjzastosowanie dekoracyjnych granulatów. nego

Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych danych i wytycznych technicznych dotyczących produktów, zawartych w instrukcjach technicznych i aprobatach.
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Produkty Sto do pomieszczeń technicznych
Skuteczne działanie za kulisami

Pomieszczenia, w których zlokalizowane są urządzenia techniczne, usytuowane są
raczej w mniej widocznych miejscach. Nie oznacza to jednak, że ich wykończenie
jest mniej ważne. Znajdują się tu przecież kluczowe dla budynku instalacje: elektryczne, grzewcze, chłodzące itd. Właśnie dlatego funkcjonalność tych pomieszczeń wysuwa się na pierwszy plan. Stosowane tutaj produkty muszą być wydajne
i trwałe. W swoim asortymencie firma Sto posiada idealne produkty również do
takich zastosowań. Charakteryzują się one optymalnym stosunkiem jakości do
ceny, w razie potrzeby umożliwiają też łatwą renowację.
A wszystko to w sprawdzonej jakości Sto.

Gewobau, Erlangen/Niemcy, architekt: Konrad Gnad,
Erlangen/Niemcy

Szczególne wymagania w przypadku
pomieszczeń technicznych
A Wytrzymałość
• wytrzymałe powierzchnie, odporne na
uderzenia
• łatwe i szybkie czyszczenie powierzchni
• ochrona podłoża przed uszkodzeniami

A Wytrzymałość

B Ekonomiczność
• funkcjonalne produkty o optymalnym
stosunku jakości do ceny
• łatwa i szybka naprawa
C Uszczelnienie
• powierzchnie nieprzepuszczające cieczy
• ochrona podłoża wzgl. położonych niżej
kondygnacji

B Ekonomiczność

C Uszczelnienie

20 | Pomieszczenia techniczne

A Wytrzymałość

Polecany produkt: StoDecolit
• Wytrzymały, odporny na uderzenia tynk wewnętrzny
na ściany i sufity

B Ekonomiczność

Polecany produkt: StoColor In
• Farba wewnętrzna o optymalnym stosunku jakości
    do ceny
Polecany produkt: StoPox WL 100
• Bezspoinowa powłoka wierzchnia na ściany i posadzki, do łatwej i szybkiej aplikacji

StoDecolit
StoDecolit to wszechstronny tynk wewnętrzny. Produkt ten jest niezwykle
elastyczny, odporny na powstawanie rys
i wytrzymały. Nie są w stanie mu zaszkodzić nawet uderzenia. StoDecolit
jest dostępny jako tynk drapany, rowkowy i modelowany o różnym uziarnieniu. Tynk ten jest barwiony według
systemu StoColor i posiada certyfikat
TÜV, co oznacza, że nie zawiera szkodliStoDecolit R 3,0
wych substancji i jest niskoemisyjny.
StoColor In
Ta dyspersyjna farba do wnętrz przekonuje swoim optymalnym stosunkiem
jakości do ceny. Głęboko matowa farba
posiada certyfikat TÜV, co oznacza, że
nie zawiera szkodliwych substancji
i jest niskoemisyjna. Ma też dobre
właściwości kryjące, zapewnia łatwą
dalszą obróbkę i jest niepalna. Ponadto
może być barwiona według systemu
StoColor.
StoColor In

StoPox WL 100
Posadzkowa i ścienna powłoka
wierzchnia StoPox WL 100 zapewnia
łatwe i szybkie nakładanie. Jest dostępna w szerokiej gamie kolorów
i neutralna zapachowo, ponadto nie
zwiera środków zmiękczających ani
rozpuszczalników. StoPox WL 100
posiada certyfikat TÜV i spełnia kryteria
dotyczące emisji LOZ.
StoPox WL 100

C Uszczelnienie

Polecany produkt: StoPox BB OS
• Antypoślizgowa, bezspoinowa powłoka posadzkowa
gwarantująca niezawodne uszczelnienie

StoPox BB OS
Ta bezspoinowa powłoka posadzkowa jest odporna na działanie chemikaliów oraz środków czyszczących.
Gwarantuje to izolację posadzki od
podłoża. Właściwości antypoślizgowe
zapewnia posypka z piasku kwarcowego. Materiał charakteryzuje się
połyskiem. Jest dostepny w wielu
kolorach.
StoPox BB OS

Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych danych i wytycznych technicznych dotyczących produktów, zawartych w instrukcjach technicznych i aprobatach.
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Produkty Sto do garaży podziemnych
Funkcjonalność, łatwa orientacja i przyjemna atmosfera

W czasach, gdy coraz bardziej brakuje przestrzeni publicznej, garaże podziemne
nie są już luksusem, lecz koniecznością. Ich wykonanie wymaga zastosowania
specjalnych środków. Odporność na obciążenia mechaniczne, właściwości antypoślizgowe oraz przejrzyste systemy oznakowania to tylko niektóre aspekty,
jakie należy uwzględnić przy budowie i wykończeniu garaży podziemnych.
Kluczową rolę odgrywa tu również jakość powietrza. Sto zapewnia optymalne
rozwiązania spełniające wymagania w każdym z tych obszarów – od kształtowania, poprzez wytrzymałość, aż po redukcję emisji.

Parking podziemny Rheinufergarage, Moguncja/Niemcy,
architektci: IBC Ing.- Bau- Consult, Moguncja/Niemcy

Szczególne wymagania w przypadku
garaży podziemnych
A Wytrzymałość
• uszczelnienie
• ochrona przed wpływami środowiska
(np. słoną wodą)
• mostkowanie rys

B F unktionalne
kształtowanie

B Funkcjonalność
• przejrzyste oznakowanie ułatwiające orientację
• jasne, przyjemne wnętrze w celu zwiększenia
liczby użytkowników
• zapobieganie negatywnym skutkom refleksji
światła
C Ekologia
• spełnianie wymogów prawnych
• obniżenie kosztów energii dzięki zastosowaniu
termoizlolacji stropów
• redukcja spalin
• ochrona zdrowia użytkowników
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C Ekologia

A Wytrzymałość

A Wytrzymałość

Polecany produkt:
Systemy ochrony powierzchni Sto
• Systemy powłok posadzkowych zapewniające
   mostkowanie rys i uszczelnienie
B Funcjonalność

Polecany produkt: StoPox 590 EP
• Antypoślizgowa powłoka posadzkowa umożliwiająca
swobodne kształtowanie stopnia antypoślizgu

Systemy ochrony powierzchni Sto
Produkty te posiadają właściwości mostkujące rysy zgodnie z wytyczną dotyczącą naprawy betonu OS 8/OS 11.
Powierzchnie betonowe, na których pod
wpływem zmiennych temperatur i obciążeń szybko powstają rysy, są aktywnie
chronione przez elastyczne powłoki.
Wykonywanym powierzchniom można
nadawać indywidualną strukturę i kolor
poprzez zastosowanie posypek lub bar- Powłoka końcowa dla systemów ochrony
powierzchni StoPox BB OS
wionych powłok wierzchnich.
StoPox 590 EP
Posypka z grysu granitowego nadaje
tej powierzchni właściwości antypoślizgowe i wytrzymałość. Ponadto ta
uszczelniająca powłoka jest łatwa
w aplikacji i mostkuje rysy. Natomiast
możliwość zastosowania posypki
z kolorowych płatków oraz barwienia
powłok wierzchnich daje dużą swobodę wykonania struktur i kolorystyki.
StoPox 590 EP z posypką z grysu granitowego i transparentną powłoką kryjącą

C Czystość powietrza

Polecany produkt: StoColor Climasan
• Farba do wnętrz, która aktywnie redukuje nieprzy    jemne zapachy

StoColor Climasan
Farba do wnętrz, wyróżniona międzynarodowymi nagrodami za innowacyjność, redukuje na swojej powierzchni
zapachy i szkodliwe substancje.
StoColor Climasan nie zawiera szkodliwych substancji, jest niskoemisyjna, a
dzięki klasie 2 odporności na szorowanie na mokro – również odporna na
ścieranie. Możliwość barwienia pozwala ponadto na swobodę w zakresie
kształtowania kolorystycznego.

StoColor Climasan

Wskazówka
Naprawa betonu: Sto posiada w swojej ofercie również szeroką gamę produktów do renowacji garaży podziemnych. Jednym z nich jest
np. szybkowiążąca zaprawa StoCrete SM do
naprawy podpór żelbetowych. Więcej informacji dotyczących asortymentu Sto udzielą Państwu nasi doradcy handlowi.

Izolacja stropów: Zagadnienie wydajności energetycznej to ważny temat zarówno w przypadku budowy
nowych obiektów, jak i renowacji już
istniejących. Również w garażu podziemnym korzystne jest wykonanie
izolacji stropu. Systemy ociepleń stropów Sto umożliwiają oszczędność
energii w budynku nawet do 10%.

Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych danych i wytycznych technicznych dotyczących produktów, zawartych w instrukcjach technicznych i aprobatach.

Ściany: 20-25%

Dach: 15-20%

Okna: 20-25%
Wietrzenie: 10-20%
Grunt: 5-10%
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Centra Sprzedaży:
30-740 Kraków
ul. Półłanki 29 G
tel. 12 413 66 89
fax 12 413 45 97
cs.krakow.pl@sto.com

35-205 Rzeszów
ul. Wspólna 4
tel. 17 860 03 93
fax 17 863 67 81
cs.rzeszow.pl@sto.com

41-506 Chorzów
ul. Niedźwiedziniec 18
tel. 32 790 48 53/55
fax 32 790 48 54
cs.chorzow.pl@sto.com

20-445 Lublin
ul. Zemborzycka 57E
tel. 81 748 04 35
fax 81 748 04 36
cs.lublin.pl@sto.com

70-893 Szczecin
ul. Balińskiego 23
tel. 91 432 18 50
fax 91 432 18 58
cs.szczecin.pl@sto.com

81-571 Gdynia
ul. Chwaszczyńska 172
tel. 58 629 96 07
fax 58 629 98 23
cs.gdynia.pl@sto.com

92-221 Łódź
ul. Nowogrodzka 2C
tel. 42 672 40 30
fax 42 670 91 41
cs.lodz.pl@sto.com

52-315 Wrocław
ul. Kobierzycka 20 D
tel. 71 334 93 50
fax 71 334 93 70
cs.wroclaw.pl@sto.com

75-120 Koszalin
ul. Szczecińska 3
tel. 94 346 05 93
fax 94 346 06 02
cs.koszalin.pl@sto.com

60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 29
tel. 61 842 59 46
fax 61 842 59 39
cs.poznan.pl@sto.com

Centrum Profili Elewacyjnych
26-600 Radom
ul. 1905 r.  3U
tel./fax 48 365 53 34
cs.radom.pl@sto.com

Warszawa
tel. 603 692 539

Zielona Góra
tel. 603 692 504

Białystok
tel. 605 165 132

Gorzów Wlkp.
tel. 605 165 128

Opole
tel. 603 692 529

Bielsko-Biała
tel. 603 692 511

Kalisz
tel. 605 165 147

Radom
tel. 605 165 182

Częstochowa
tel. 603 692 522

Kielce
tel. 605 165 141

Wałbrzych
tel. 605 165 100

Doradcy Techniczni:
Kraków
tel. 605 165 119

Doradcy Handlowi:
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Sto-ispo Sp. z o.o.
03-872 Warszawa
ul. Zabraniecka 15
tel. 22 511 61 00/02
fax 22 511 61 01
info.pl@sto.com
www.sto.pl

85-087 Bydgoszcz
ul. Gajowa 7/9
tel. 52 345 20 18
fax 52 345 28 23
cs.bydgoszcz.pl@sto.com

