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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 skonfronto-
wane z danymi warunkami obiektowymi i w żadnym wypadku nie stanowią one planu działań inwestycyjnych ani montażowych. Należy bezwzględnie prze-
strzegać założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów, opisach systemów i dopuszczeniach.  
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Sto w obiektach służby zdrowia
Wykończenia spełniające najwyższe wymagania

Szpital w Malmö, Malmö/Szwecja, Architekt: Dag Beskow, Sztokholm/Szwecja 
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Referencje
Strona tytułowa: Klinika medycyny sportowej 
ARCUS, Pforzheim/Niemcy, 
architekci: Eggert & Partner, Stuttgart/Niemcy
U góry: Dom opieki Baar, Baar/Szwajcaria, 
architekci: Burckhardt und Partner, Zurych/Szwajcaria
Pośrodku i po prawej: Klinika stomatologiczna Hiro 
Hayashi, Obihiro/Japonia,
architekci: Hikohito Konishi Architects & Associates, 
Sapporo/Japonia

Każdy, kto z racji swojego zawodu ma do czynienia z ludzkim zdrowiem, zna 
surowe wymagania względem wykończenia pomieszczeń w obiektach służby 
zdrowia. W takich obiektach główny nacisk kładzie się na niską emisyjność wy-
kończenia oraz jego pozytywny wpływ na samopoczucie. 
Produkty firmy Sto uwzględniają wysokie wymagania w zakresie higieny i bez-
pieczeństwa dla zdrowia. Powłoki Sto charakteryzują się znacznie niższą zawar-
tością szkodliwych substancji niż dopuszczalne wartości określone w dyrekty-
wie Unii Europejskiej z roku 2010, dotyczącej lotnych związków organicznych. 
Ponadto rozwiązania przeznaczone do ścian, sufitów i podłóg są wyjątkowo 
wytrzymałe, a tym samym odpowiednie do stosowania szczególnie w miej-
scach codziennej pracy. W szerokiej ofercie Sto znajdują się również produkty 
spełniające specjalne wymagania, takie jak np. niepalne oraz możliwe do odka-
żania powłoki.

Dodatkową usługą jest pomoc studia StoDesign w zakresie projektowania ko-
lorystycznego. Są to przede wszystkim indywidualnie dopasowane koncepcje 
kolorystyczne i materiałowe dla elewacji i wnętrz, uwzględniające specjalne 
wymagania dotyczące szpitali i innych obiektów służby zdrowia.

Serwis i produkty firmy Sto przekonują klientów na całym świecie – od fazy 
projektowania po realizację.



Paracelsus-Krankenhaus, Ostfildern/Niemcy, 
Architekci: HSP Hoppe Sommer Planungs GmbH, 

Stuttgart/NIemcy
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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 utrzyma-
nia 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 
fasady. Wręcz przeciwnie: szeroka gama kolorów i rodzajów powierzchni po-
zwala na dużą swobodę realizacji.

B Możliwości 
wykończenia

C Trwałość

A Energooszczędność

Szczególne wymagania w przypadku 
elewacji

A Energooszczędność
•  wysokie wymagania dotyczące energoosz-

czędności
•  spełnianie wymogów prawnych w zakresie 

budownictwa energooszczędnego
•  minimalizacja kosztów ogrzewania i emisji CO2

B Możliwości wykończenia
•  dowolność w wyborze kolorów 
•  dowolność w wyborze materiałów (tynk, cera-

mika, kamień naturalny, szkło, elementy archi-
tektoniczne, …)

•  swoboda kształtowania w zakresie tekstury 
powierzchni (od gładkich po skrajnie chropo-
wate)

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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A Energooszczędność

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

Lotusan
Dzięki powłokom elewacyjnym 
z efektem Lotusu ®  elewacje dłużej po-
zostają czyste. Ta technologia zapewnia 
optymalną ochronę elewacji, ponieważ 
posiada specjalną mikrostrukturę, mini-
malizującą powierzchnię, do której 
przywiera brud, spływający następnie 
wraz z kroplami deszczu. 
Ten efekt samooczyszczania sprawia, 
że elewacja dłużej zachowuje atrak-
cyjny wygląd i jest chroniona, zwłasz-
cza na jej częściach szczególnie obcią-
żonych wpływami atmosferycznymi. 
Lotusan dostępny jest w wielu odcie-
niach jako tynk typu baranek lub mo-
delowany oraz jako farba elewacyjna. 

Tynki elewacyjne Sto
Oprócz najwyższej odporności na 
powstawanie rys produkty te oferują 
szeroki wachlarz możliwości 
kształtowania w zakresie koloru, 
kształtu i struktury. Tynki elewacyjne 
Sto są dostępne jako tynk o fakturze 
baranka, żłobionej lub modelowanej. 
Możliwe jest więc uzyskanie struktur 
od drobno- do bardzo gruboziarni-
stych. Dodatkowy efekt dekoracyjny 
można osiągnąć dzięki domieszce 
piasków dekoracyjnych lub szklanych 
mikrokuleczek.

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 zmniej-
sza zużycie energii i doskonale nadaje się 
do stosowania w domach pasywnych. 
Duży wybór powłok końcowych, takich 
jak np. tynk, kamień naturalny czy deko-
racyjne elementy architektoniczne, 
pozwala na indywidualne kształtowanie 
budynków.

C Trwałość

Polecany produkt: Lotusan
•	 Tynki	elewacyjne	z	efektem	samooczyszczania	
umożliwiające	zachowanie	czystości	elewacji	przez	
długi	czas.

B Możliwości wykończenia

Polecany produkt: Tynki elewacyjne Sto
•	 Bezspoinowy,	podwieszany,	wentylowany	system	
				ocieplenia	elewacji	zapewniający	maksymalną	
swobodę	kształtowania.	

StoLotusan K

Stolit Effect z mieszaniną piasków

Powłoka końcowa: 
Kamień naturalny StoFossil SKL

Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych danych i wytycznych technicznych dotyczących produktów, zawartych w instrukcjach technicznych i aprobatach. 
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Sto. Produkty do sal chorych
Szybszy powrót do zdrowia

W pokojach pacjentów najistotniejszą rzeczą jest powrót do zdrowia. Dlatego 
szczególnie ważna jest eliminacja zakłócających wpływów otoczenia. Bardzo 
istotne jest więc, by pomieszczenia te były wykończone przy użyciu bezpiecz-
nych materiałów o szczególnie dobrej jakości. Sto oferuje odpowiednie pro-
dukty, nie zwierające substancji szkodliwych, które wspomagają powrót pa-
cjentów do zdrowia. 

Szczególne wymagania w przypadku sal 
chorych

A Jakość powietrza
•    wystarczająca wentylacja (w idealnym przy-

padku stale otwarte okno)
•  duże zapotrzebowanie na tlen
•  duża wilgotność powietrza 
•  powietrze wolne od szkodliwych substancji

B Możliwości wykończenia
•  uwzględnienie psychologii barw
•  ciągłość systemu orientacji przestrzennej
•  funkcjonalna aranżacja dzięki wytrzymałym 

powierzchniom

C Higiena
•  możliwość łatwego i skutecznego czyszczenia
•    zmywalne powierzchnie (ze względu na za-

brudzenia, np. przez owady)
•  powierzchnie odporne na działanie środków  
    czyszczących

C Higiena

B Możliwości 
wykończenia

A Jakość powietrza

International Neuroscience Institute, Hannover/Niemcy, 
Architekci: SIAT, Monachium/Niemcy
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A Jakość powietrza

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

B Możliwości wykończenia

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

C Higiena

Polecany produkt: StoColor Opticryl
•	 Lateksowa	farba	do	wnętrz	odporna	na	działanie	
środków	czyszczących	i	dezynfekujących,	dostępna	

				w	szerokiej	palecie	kolorów

StoColor Opticryl
Ta bardzo trwała farba lateksowa do 
wnętrz szczególnie dobrze zacho-
wuje strukturę i jest bardzo wytrzy-
mała. StoColor Opticryl posiada 
certyfikat TÜV oraz klasę 1 odporno-
ści na szorowanie na mokro i jest 
odporna na działanie środków czysz-
czących. Szerokie możliwości barwie-
nia i różne stopnie połysku pozwalają 
na nieograniczoną kreatywność.

StoTex 
Klasycznie, nowocześnie, czy w stylu 
retro – wytrzymałe, przebadane pod 
kątem zawartości szkodliwych sub-
stancji tapety z włókna szklanego 
z serii „StoTex”, dostępne w kilkuna-
stu różnych strukturach, zaspokoją 
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. Oferują także 
szeroki wybór kolorów.

StoColor Climasan  
Ten produkt, wyróżniony za swoją 
innowacyjność międzynarodowymi 
nagrodami, redukuje na swojej po-
wierzchni szkodliwe substancje i nie-
przyjemne zapachy – w tym nawet 
zapach dymu tytoniowego. Dzięki 
temu zbędne staje się stosowanie 
odświeżaczy powietrza, które zawie-
rają szkodliwe dla zdrowia związki 
chemiczne, takie jak formaldehyd. 
StoColor Climasan jest wolna od 
szkodliwych substancji i niskoemi-
syjna, a dzięki klasie 2 odporności na 
szorowanie na mokro – również od-
porna na ścieranie.

StoColor Opticryl Satinmatt

StoColor Climasan 

StoTex Classic 245 S z powłoką
StoColor Opticryl Satinmatt
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B Możliwość 
   oczyszczania

Produkty Sto zapewniające sterylność
Higiena dla zdrowia

Nigdzie nie obowiązują tak wysokie wymagania w zakresie higieny, jak w salach 
operacyjnych, gabinetach zabiegowych i laboratoriach. Stosowane tam mate-
riały muszą posiadać szczególnie wysoką jakość i właściwości pozwalające im 
wytrzymywać obciążenia wynikające z codziennego użytkowania. Firma Sto 
oferuje szereg produktów specjalnie przystosowanych do wymogów obowiązu-
jących w placówkach medycznych. Gwarantują one bezpieczeństwo przebywa-
jących osób, zapewniając tym samym najlepsze warunki do osiągania doskona-
łych efektów pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o dobór odpowiedniej 
powłoki do sali operacyjnej, laboratorium czy gabinetu zabiegowego – specjali-
ści z firmy Sto dokładnie wiedzą, jakie powierzchnie będą najlepsze.

Szczególne wymagania w przypadku 
pomieszczeń medycznych wymagających 
sterylności

A Odporność na działanie chemikaliów
•  odporność na działanie środków 

dezynfekujących
•  odporność na działanie słabych ługów 
   i kwasów

B Możliwość odkażania
•  odporność na działanie środków czyszczących 

(także agresywnych)
•  wysoka odporność na obciążenia mechaniczne 

(szorowanie, ścieranie itd.)
•  możliwość zmywania zanieczyszczeń (również 

krwi lub jodu)
•  odporność na działanie pary wodnej

C Możliwość odkażania
•  musi istnieć możliwość zmywania z powierz-

chni radionuklidów powstających wskutek 
promieniowania rentgenowskiego.

A  Odporność na 
działanie chemikaliów

C  Możliwość 
odkażania
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A Odporność na działanie chemikaliów

Polecany produkt: StoColor Opticryl
•	 Farba	do	wnętrz	odporna	na	działanie	środków
			czyszczących	i	dezynfekujących

C  Możliwość odkażania

Polecany produkt: StoColor Puran Satin
•	 Bezspoinowy	układ	warstw	na	powierzchnię	ścian	
				i	sufitów,	zapewniający	maksymalną	wytrzymałość

Polecany produkt: StoPox KU 601
•	 Łatwa	w	czyszczeniu	epoksydowa	powłoka	posadz-
kowa,	dostępna	również	w	wariancie	
odprowadzającym	ładunki	elektryczne

B Możliwość czyszczenia

Polecany produkt: StoTex
•	 Wyjątkowo	wytrzymała	tapeta	z	włókna	szklanego	na	
powierzchnię	ścian	i	sufitów

StoColor Puran Satin
Połączenie poliuretanowej farby StoCo-
lor Puran Satin z transparentną powłoką 
wierzchnią StoColor Puran DL pozwala 
uzyskać wytrzymałość na największe 
obciążenia. Odpowiednio wykonany 
układ warstw może być nawet podda-
wany odkażaniu i jest odporny na 
działanie chemikaliów, takich jak kwasy 
i środki dezynfekujące.  Dodatkowo, ze 
względu na właściwości zbliżone do 
lakieru, powierzchnie są łatwo zmy-
walne.

StoTex
StoTex to wyjątkowo wytrzymała 
tapeta z włókna szklanego przeba-
dana pod kątem zawartości substancji 
szkodliwych. Mostkuje rysy i chroni 
podłoże przed uderzeniami. Po pokry-
ciu farbą StoColor Opticryl lub StoCo-
lor Puran Satin jest też odporna na 
działanie środków czyszczących, de-
zynfekujących i chemikaliów. Jest 
dostępna w kilkunastu fakturach.

StoColor Opticryl
Ta odporna na działanie środków czysz-
czących i dezynfekujących farba do 
wnętrz o 1 klasie odporności na szoro-
wanie na mokro jest bardzo wytrzy-
mała na obciążenia. Nie zawiera szko-
dliwych substancji i jest niskoemisyjna, 
a w połączeniu z tapetami z włókna 
szklanego, jak np. StoTex, tworzy wy-
jątkowo trwałą powierzchnię. Farba 
StoColor Opticryl szczególnie dobrze 
zachowuje dekoracyjną strukturę pod-
łoża (np. StoTex).

StoColor Puran Satin z powłoką 
StoColor Puran DL na StoTex Classic 220 P

StoTex Classic 265 S z powłoką StoColor 
Opticryl Satinmatt

StoColor Opticryl Gloss

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

StoPox KU 601 
Antypoślizgowa i odporna termicznie 
powłoka jest łatwa w czyszczeniu 
i odporna na działanie środków de-
zynfekujących i czyszczących. Po-
nadto testy wykazały, że posadzkę 
StoPox KU 601 można z łatwością 
czyścić i odkażać.

StoPox KU 601 jako powłoka wierzchnia 
na podłożu z posypką (StoQuarz)
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C Możliwości 
wykończenia

B Wytrzymałość

A Akustyka

Produkty Sto do recepcji i foyer 
Liczy się pierwsze wrażenie

W każdym budynku przyjemna strefa wejściowa od razu budzi pozytywne 
odczucia. Już tutaj atrakcyjne i harmonijne otoczenie dobrze nastraja pacjen-
tów i odwiedzających. Pozytywne pierwsze wrażenie jest, jak wiadomo, bardzo 
ważne. Recepcja stanowi wizytówkę budynku i reprezentuje jego całość, za-
równo pod względem architektonicznym, jak i konstrukcyjnym. Firma Sto 
może zaoferować doskonałe, odpowiednio dopasowane rozwiązania, dzięki 
którym osoby przybywające do szpitala będą się tu dobrze czuły. 
Już od progu.

Kindernachsorgeklinik Tannheim, 
Villingen-Schwenningen/Niemcy, 

Architekci: Kieferle & Partner, Stuttgart/Deutschland / Zim-
mermann, Villingen/Niemcy

Szczególne wymagania w przypadku 
recepcji i foyer 

A Akustyka
•  duża liczba odwiedzających
•  strefy zapewniające dyskrecję
•   powierzchnie odbijające dźwięk, takie jak 

beton, płytki czy szkło wymagają zastosowania 
odpowiednich środków zaradczych

B Wytrzymałość
•  duża liczba odwiedzających 
•  różne rodzaje obciążeń (zadrapania, uderze-

nia, toczenie kółek itp.)
•  wysoka odporność na działanie środków 

czyszczących i możliwość czyszczenia

C Możliwości wykończenia
•  wysoka jakość i atrakcyjny wygląd: 
   liczy się pierwsze wrażenie
•  wyraźne struktury umożliwiające natychmia-

stową orientację i wskazujące drogę
•  uwzględnienie i realizacja koncepcji wizerunku 

firmy (corporate design)



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

B Wytrzymałość

Polecany produkt: Systemy akustyczne Sto
•	 Bezspoinowe	systemy	akustyczne	do	stosowania	na	
ścianach	i	sufitach	w	celu	regulacji	czasu	pogłosu

A Akustyka Systemy akustyczne Sto
Głównym zadaniem systemów aku-
stycznych Sto jest regulacja czasu 
pogłosu. Ich zastosowanie pozwala 
zniwelować działanie elementów 
konstrukcyjnych odbijających dźwięk. 
Systemy akustyczne Sto to doskonałe 
połączenie funkcjonalności i estetyki. 
Możliwe jest uzyskanie zarówno 
niemal całkowicie gładkich, bezspo-
inowych powierzchni, jak i odpornych 
na uderzenia, niepalnych systemów.
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StoLook Piccolo
Ta bardzo odporna i wytrzymała po-
włoka z wielobarwnych płatków po-
zwala tworzyć na ścianach i sufitach 
powierzchnie o różnej strukturze – 
w zależności od zastosowanej techniki 
obróbki. Wielobarwne płatki łączą 
w sobie funkcjonalność i różnorodne 
możliwości kształtowania. Powłoka 
StoLook Piccolo jest niepalna i łatwo 
zmywalna, nie zawiera rozpuszczalni-
ków i umożliwia bardzo szybką, 
a zatem ekonomiczną obróbkę. StoLook Piccolo

Sufit akustyczny StoSilent Top

Polecany produkt: Linea di calce
•	 Ekskluzywne,	niepowtarzalne	powierzchnie	na	ściany	
				i	sufity,	które	mogą	być	wykonane	zarówno	w	wersji	
				o	strukturze	drobnoziarnistej,	jak	i	całkowicie	gładkiej

Polecany produkt: StoPur BB 100
•	 Bezspoinowa	powłoka	posadzkowa	pozwalająca	
uzyskać	wyjątkowe,	także	wielokolorowe	posadzki.

C Możliwości wykończenia

StoPur BB 100
Dzięki specjalnym technikom aplikacji 
i szerokiej gamie kolorów, powłoka ta 
oferuje nieograniczone możliwości 
kształtowania powierzchni, a dodat-
kowo tłumi odgłosy kroków. StoPur 
BB 100 posiada certyfikat TÜV i speł-
nia kryteria dotyczące emisji LZO. 
Powłoka jest trwała i funkcjonalna, 
a przy odpowiedniej pielęgnacji wyjąt-
kowo długo zachowuje atrakcyjny 
wygląd.

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 wapna umożliwiają osiągnięcie 
doskonałych, trwałych efektów wizu-
alnych i stwarzają odpowiednią at-
mosferę w każdym pomieszczeniu.

StoPur BB 100

StoLook Veneziano z kolekcji 
Linea di calce

Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych danych i wytycznych technicznych dotyczących produktów, zawartych w instrukcjach technicznych i aprobatach. 
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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 do-
stosowane do tego celu produkty. Spełniają one zarówno wymagania zwią-
zane 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 planować i budować trwałe i bezpieczne ciągi komunika-
cyjne oraz wyjścia ewakuacyjne.

Hegau Klinikum, Singen/Niemcy, 
Architekci: Mangold + Thoma, Singen/Niemcy

A Ochrona 
przeciwpożarowa

C Ekonomiczna 
   obróbka

B  Obciążalność 
    mechaniczna

Szczególne wymagania w przypadku 
ciągów komunikacyjnych

A Ochrona przeciwpożarowa
• spełnianie wymogów prawnych
• stosowanie niepalnych materiałów

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



C Ekonomiczna obróbka

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

B Obciążalność mechaniczna

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

A Ochrona przeciwpożarowa

Polecany produkt: StoLook Piccolo
•	 Niepalna	powłoka	z	wielobarwnych	płatków	na	ściany	
i	sufity,	odporna	na	duże	obciążenia	mechaniczne
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StoPox WL 100 
Dowodem na to, że ekologia, zdro-
wie, wymagania techniczne i estetyka 
wzajemnie się nie wykluczają, jest 
StoPox WL 100. Ta bezspoinowa 
powłoka posadzkowa o właściwo-
ściach tłumiących dźwięki, zapewnia 
łatwe i szybkie nakładanie. Jest do-
stępna w szerokiej gamie kolorów 
i nie zawiera środków zmiękczających 
ani rozpuszczalników. Neutralna 
zapachowo powłoka posiada certyfi-
kat TÜV i spełnia kryteria dotyczące 
emisji LOZ.

StoTex 
Klasycznie, nowocześnie czy w stylu 
retro – wytrzymałe, przebadane pod 
kątem zawartości szkodliwych sub-
stancji tapety z włókna szklanego 
z serii „StoTex”, dostępne w sumie 
w kilkunastu różnych strukturach, 
zaspokoją każdy gust. Dodatkowo 
tapety StoTex mostkują rysy i chronią 
podłoże przed uderzeniami. W połą-
czeniu z farbami do wnętrz StoColor 
Opticryl są łatwe do czyszczenia, 
a ponadto niepalne lub trudno za-
palne.

StoLook Piccolo 
Niepalna, bardzo wytrzymała powłoka 
z wielobarwnych płatków może być 
stosowana zarówno na sufitach, jak 
i na ścianach. Drobnoziarnista po-
wierzchnia umożliwia dużą kreatyw-
ność dzięki dekoracyjnym płatkom 
w różnych kolorach. Powłoka StoLook 
Piccolo umożliwia szybką, a zatem 
ekonomiczną aplikację, jest łatwo zmy-
walna i nie zawiera rozpuszczalników. 
Produkt ten stanowi dobry wybór także 
w przypadku renowacji, gdyż umożli-
wia naprawę powierzchni bez 
wyłączania pomieszczenia z eksploata-
cji.

StoPox WL 100

StoTex Classic 245 S z powłoką StoColor 
Opticryl Satinmatt

StoLook Piccolo

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

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

Doradcy Techniczni:

Doradcy Handlowi:

Kraków
tel.	605	165	119

Białystok
tel.	605	165	132

Bielsko-Biała
tel.	603	692	511

Częstochowa
tel.	603	692	522

30-740	Kraków
ul.	Półłanki	29	G
tel.	12	413	66	89
fax	12	413	45	97
cs.krakow.pl@sto.com

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

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

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

Warszawa
tel.	603	692	539

Gorzów	Wlkp.
tel.	605	165	128

Kalisz
tel.	605	165	147

Kielce
tel.	605	165	141

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

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

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

Zielona	Góra
tel.	603	692	504

Opole
tel.	603	692	529

Radom
tel.	605	165	182

Wałbrzych
tel.	605	165	100

Centra Sprzedaży:
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