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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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Hotel Blue Heaven Radisson SAS, Frankfurt nad Menem/Niemcy, Architekci: Schindler und Werb, Frankfurt/Niemcy 
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Sto w hotelach
Dla gości wszystko, co najlepsze
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Referencje
U góry: Hotel Sheraton, Kraków 
Pośrodku: Hotel Harts, Nottingham/Wielka Brytania, 
architekci: Marsh Grochowski Architects, 
Nottingham/Wielka Brytania
Po prawej: Hotel Blue Heaven Radisson SAS, 
Frankfurt nad Menem/Niemcy, 
architekci: Schindler und Werb, Frankfurt/ Niemcy

Każdy gość chciałby czuć się w hotelu jak w drugim domu. Kompetentna ob-
sługa, design i aranżacja, jak również zdrowe i przyjemne otoczenie gwaran-
tują gościom komfort i prywatność. Aby to osiągnąć, potrzebni są sprawdzeni 
partnerzy. Firma Sto od kilkudziesięciu lat oferuje wysokiej jakości rozwiązania 
w zakresie designu i funkcjonalności produktów na ściany, sufity i podłogi oraz 
energooszczędnych systemów ociepleń elewacji. Produkty Sto znajdują zasto-
sowanie w hotelach na całym świecie, czego efektem są nie tylko skutecznie 
ocieplone elewacje i wolne od szkodliwych substancji wnętrza, ale też atrak-
cyjne, a zarazem funkcjonalne powierzchnie.

Swoje doświadczenie Sto wykorzystuje już na etapie planowania: nasi doradcy 
znają specjalne wymagania dotyczące obiektów hotelowych, dzięki czemu 
oferują indywidualne podejście i kompetentne wsparcie. 

Dodatkową usługą jest pomoc studia StoDesign w postaci koncepcji kształto-
wania, tworzonych na etapie planowania. Są to przede wszystkim indywidual-
nie dopasowane koncepcje kolorystyczne i materiałowe do elewacji i wnętrz.

Sto skutecznie wspiera realizację zamierzeń, czego potwierdzeniem są liczne 
międzynarodowe referencje. Na całym świecie różnego rodzaju koncepcje 
wcielane są w życie z zastosowaniem wysokogatunkowych produktów 
i systemów Sto. W ten sposób Sto przyczynia się do dobrego samopoczucia 
gości hotelowych. Teraz i w przyszłości. 



Hotel nhow, Mediolan/Włochy, 
Architekt: Mattheo Thun, Mediolan/Włochy
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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 pozo-
stawia fantazji dużą swobodę.

Szczególne wymagania w przypadku 
elewacji

A Energooszczędność
•  wysokie wymagania dotyczące energoosz-

czędności
•  spełnianie wymogów prawnych dla budownic-

twa energooszczędnego

B Kształtowanie
•  swoboda doboru materiałów (tynk, ceramika, 

kamień naturalny, szkło, elementy architekto-
niczne, …)

•  swoboda kształtowania tekstury powierzchni 
(od gładkich po skrajnie chropowate)

• swoboda doboru kolorów 

C Trwałość
•  odporność na powstawanie rys
•  odporność na obciążenia mechaniczne, 
   w szczególności na poziomie parteru 
   (uderzenia) 
•  zapewnienie trwałej czystości elewacji 
•  utrzymanie wartości budynku

B  Kształtowanie

C Trwałość

A Energooszczędność



Profesjonalista 
w dziedzinie elewacji

Elewacje | 7Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych danych i wytycznych technicznych dotyczących produktów, zawartych w instrukcjach technicznych i aprobatach. 

B Kształtowanie

C Trwałość

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

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

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

A Energooszczędność

Innowacyjne, wysokogatunkowe produkty 
oraz ciągły rozwój naszych systemów i usług 
sprawiają, że firma Sto zdobyła w świecie 
pozycję wiodącego oferenta systemów ocieple-
niowych i powłok elewacyjnych. Szeroka pa-
leta produktów i usług pozwala nam zapropo-
nować odpowiednie rozwiązanie w każdej 

StoTherm Classic 
Najwyższa trwałość i odporność na ude-
rzenia oraz znakomite właściwości izola-
cyjne to cechy wyróżniające ten system 
ociepleniowy z izolacją termiczną ze styro-
pianu. StoTherm Classic zmniejsza zużycie 
energii i doskonale nadaje się do stosowa-
nia w budynkach pasywnych. Duży wybór 
powłok końcowych, takich jak np. tynk, 
kamień naturalny czy dekoracyjne ele-
menty architektoniczne, pozwala na 
indywidualne kształtowanie budynków.

StoLotusan
Jednym z najbardziej znanych rezulta-
tów innowacyjnych prac rozwojo-
wych firmy Sto AG jest opatentowany 
Efekt Lotosu®.  Samooczyszczający 
się w kontakcie z wodą tynk elewa-
cyjny StoLotusan posiada specjalną 
mikrostrukturę, minimalizującą po-
wierzchnię, do której przywiera brud, 
spływający następnie wraz z kroplami 
deszczu. Dzięki temu elewacja dłużej 
pozostaje czysta i piękna. 

StoVentec 
Podwieszany, wentylowany system ocie-
plenia stanowi rozwiązanie nawet dla 
budynków pozornie nie rokujących na-
dziei, oferując jednocześnie zalety po-
wierzchni bezspoinowej. Bardzo ciemne 
powłoki końcowe, okładziny z mozaiki 
szklanej czy zaokrąglone elewacje – ten 
geniusz w dziedzinie kształtowania ele-
wacji pozwala zrealizować każdą wizję, 
a ponadto bez trudu niweluje nawet 
największe nierówności podłoża.

StoLotusan K

Powłoka końcowa: 
Sto-Glass Mosaic

Powłoka końcowa:  
kamień naturalny StoFossil SKL

sytuacji. Szczegółowy przegląd oferty, 
począwszy od zwykłych powłok pod-
kładowych, aż po ekstrawaganckie 
powłoki końcowe, zawiera broszura 
„Elewacje. Przegląd systemów“. Elewacje

Przegląd systemów

 |  Elewacje |   
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A Możliwości 
wykończenia

C Wytrzymałość 

B 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 gości. 
Pozytywne pierwsze wrażenie jest, jak wiadomo, bardzo ważne. Recepcja 
stanowi wizytówkę hotelu i jako część obiektu reprezentuje jego całość, za-
równo pod względem architektonicznym, jak i konstrukcyjnym. Firma Sto 
może zaoferować doskonałe, odpowiednio dopasowane rozwiązania, dzięki 
którym osoby przybywające do hotelu będą się tu czuć dobrze. Już od progu.

Hotel Hilton, Ateny/Grecja,
Architekci: Meletitiki- N.A. Tombazis and Associates /

Harry K. Bougadellis and Associates Architects,
Ateny/Grecja 

Szczególne wymagania w przypadku 
recepcji i foyer 

A 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)

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

beton, płytki czy szkło wymagają zastosowania 
odpowiednich środków zaradczych

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

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

czyszczących i możliwość czyszczenia



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.

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

C Wytrzymałość

A Możliwości wykończenia

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

B Akustyka

StoPur BB 100
Dzięki specjalnym technikom aplikacji 
i szerokiej gamie kolorów, powłoka ta 
oferuje nieograniczone możliwości 
kształtowania posadzki, a dodatkowo 
tłumi odgłosy kroków. StoPur BB 100 
posiada certyfikat TÜV i spełnia kryte-
ria dotyczące emisji VOC. Powłoka jest 
trwała i funkcjonalna, a przy odpo-
wiedniej pielęgnacji wyjątkowo długo 
zachowuje atrakcyjny wygląd.

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.

Recepcja i foyer | 9

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.

StoLook Piccolo
Ta bardzo trwała i wytrzymała po-
włoka z wielobarwnych płatków po-
zwala tworzyć na ścianach i sufitach 
powierzchnie o różnej strukturze – 
w zależności od zastosowanej techniki 
aplikacji. Wielobarwne płatki łączą 
w sobie funkcjonalność i różnorodne 
możliwości kształtowania powierzchni. 
Powłoka StoLook Piccolo jest niepalna 
i łatwo zmywalna, nie zawiera roz-
puszczalników i umożliwia bardzo 
szybką, ekonomiczną aplikację.

StoLook Piccolo

System płyt akustycznych StoSilent Top

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.

Szczególne wymagania w przypadku 
ciągów komunikacyjnych

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

Hotel Cantera, Wunstorf/Niemcy,
architektci: Kreyenbohm Architekten, Hanower/Niemcy/

Silke Niermann, Wunstorf/Niemcy

A Możliwości 
wykończenia

C  Ekonomiczna 
   obróbka

B  Obciążalność 
    mechaniczna



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 Możliwości wykończenia

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

Ciągi komunikacyjne | 11

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 
łatwą i szybką aplikację. Jest dostępna 
w szerokiej gamie kolorów i nie za-
wiera środków zmiękczających ani 
rozpuszczalników. Neutralna zapa-
chowo powłoka posiada certyfikat 
TÜV i spełnia kryteria dotyczące emisji 
VOC.

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, 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.

StoLook Piccolo 
Bardzo wytrzymała powłoka z wielo-
barwnych płatków może być stoso-
wana 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 wyłącza-
nia pomieszczenia z eksploatacji.

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. 
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Produkty Sto do pokoi hotelowych
Zdrowy sen

Każdy, kto ma lekki sen, wie, jak bardzo może przeszkadzać wpływ otoczenia 
w pokoju hotelowym. Jednak hałas i inne emisje oddziałują negatywnie także 
na zdrowie osób, które nie mają kłopotów ze snem. Dlatego tak ważne jest, 
by pomieszczenia te były wykończone przy użyciu materiałów szczególnie 
dobrej jakości i bezpiecznych. Materiałów, które mogą aktywnie wpływać 
w korzystny sposób na samopoczucie i które powstały w wyniku wielolet-
niego doświadczenia. Firma Sto ma w swoim asortymencie wysokogatun-
kowe produkty przeznaczone do wykończenia pokoi hotelowych. Dzięki nim 
goście mogą spać nie tylko spokojnie, ale też zdrowo.

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

Graft GbR, Berlin/Niemcy

Szczególne wymagania w przypadku pokoi 
hotelowych

A Jakość powietrza
•  optymalna wentylacja i klimatyzacja
•  duże zapotrzebowanie na tlen
•  optymalna wilgotność powietrza 
•  powietrze wolne od szkodliwych substancji

B Ochrona przed pleśnią i mikroorganizmami
•  optymalna wilgotność powietrza
•  nieogrzewane pomieszczenie, w efekcie zimna 

powierzchnia ścian
•  niebezpieczeństwo powstawania pleśni

C Higiena
•  możliwość łatwego i skutecznego czyszczenia
•  zmywalne powierzchnie 
•  powierzchnie odporne na działanie środków  

czyszczących

C Higiena

B Ochrona przed pleśnią

A Jakość powietrza



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 
•	 Wysokoalkaliczne	powłoki	ścienne	i	sufitowe	dla	
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
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StoColor Opticryl
Ta bardzo trwała farba dyspersyjna 
do wnętrz szczególnie dobrze zacho-
wuje strukturę i jest bardzo wytrzy-
mała. 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 kre-
atywność.

Produkty silikatowe Sto do wnętrz
Sto oferuje kompletne portfolio pro-
duktów na bazie silikatu, zapewniają-
cych ochronę przed pleśnią bez udziału 
chemicznych substancji czynnych. Jest 
to możliwe dzięki wysokiemu współ-
czynnikowi pH. Dzięki bardzo wysokiej 
otwartosci dyfyzyjnej materiały te regu-
lują wilgotność. Pozwalają też na dużą 
swobodę w zakresie kształtowania 
powierzchni. Ponadto nie zawierają 
rozpuszczalników ani substancji kon-
serwujących, są niskoemisyjne i posia-
dają znak natureplus®.

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. 
StoClimasan Color jest wolna od szko-
dliwych substancji i niskoemisyjna, 
a dzięki klasie 2 odporności na szoro-
wanie na mokro – również odporna na 
ścieranie.

StoColor Opticryl

StoSil Decor Medium

StoColor Climasan

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



14 | Łazienka

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 pro-
blemom 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.

Hotel Side, Hamburg/Niemcy,
architekci: Jan Strömer Architekten,

Hamburg/Niemcy

Szczególne wymagania w przypadku  
łazienek

A Ochrona przed pleśnią
•  wysoka wilgotność powietrza
• ryzyko rozwoju pleśni

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 i SPA w łazience 
   poprzez zastosowanie produktów 
   dekoracyjnych

C Możliwości 
wykończenia

B Możliwość czyszczenia

A Ochrona przed pleśnią



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

C Możliwości wykończenia

B Możliwość czyszczenia

Polecany produkt: StoColor Puran Satin
•	 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

Polecany produkt: 
Produkty silikatowe Sto do wnętrz
•	 Powłoki	ścienne	i	sufitowe	regulujące	wilgotność	
	 w	celu	optymalnej	ochrony	przed	pleśnią	bez	stoso-
wania	środków	chemicznych

A Ochrona przed pleśnią

StoColor Puran Satin2

Emalia poliuretanowa o wysokiej odpor-
ności szczególnie nadaje się do stosowa-
nia w strefie wody rozpryskowej. Farba 
ta może być barwiona bez ograniczeń
i jest odporna na działanie środków 
czyszczących i dezynfekujących. Dzięki 
klasie 1 odporności na szorowanie na 
mokro posiada też wysoką wytrzymałość 
na obciążenia mechaniczne. Jest nisko-
emisyjna i nie zawiera nonylofenolu.

StoColor Opticryl1

Ta bardzo trwała farba dyspersyjna do 
wnętrz szczególnie dobrze zachowuje 
strukturę i jest bardzo wytrzymała. StoCo-
lor Opticryl posiada certyfikat TÜV oraz 
klasę 1 lub 2 odporności na szorowanie na 
mokro i jest odporna na działanie środków 
czyszczących. Szerokie możliwości barwie-
nia i różne stopnie połysku pozwalają na 
nieograniczoną kreatywność.
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StoLook Marmorino1

Mineralna dekoracyjna masa szpachlowa 
na bazie wapna posiada doskonałe wła-
ściwości: dzięki przepuszczalności pary 
wodnej tworzy przyjemny klimat miesz-
kalny. Gładka powierzchnia przekonuje 
czystością barw i wrażeniem głębi. Do-
datkowo poprzez wykonanie warstwy 
utrwalającej można poprawić odporność 
produktu na czyszczenie.

StoLook Marmorino Fantastico

StoColor Opticryl Satinmatt

StoColor Puran Satin na tapecie StoTex 
Classic 220 P

Silikat-Oberputz StoDecosil MP

 
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. 

Produkty silikatowe Sto do wnętrz
Sto oferuje kompletne portfolio pro-
duktów na bazie silikatu, zapewniają-
cych ochronę przed pleśnią bez udziału 
chemicznych substancji czynnych. Jest 
to możliwe dzięki wysokiemu współ-
czynnikowi pH. Dzięki bardzo wysokiej 
otwartości dyfyzyjnej regulują wilgot-
ność. Pozwalają też na dużą swobodę 
w zakresie kształtowania powierzchni. 
Nie zawierają rozpuszczalników ani 
substancji konserwujących, są nisko-
emisyjne i posiadają znak natureplus®.



16 | Balkony

A Zabezpieczenie

C Możliwości 
wykończenia

B Ochrona 
   antypoślizgowa

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 wy-
glądał, 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.

Florapark, Gossau/Szwajcaria, architekci: Ammann & Koller, 
Gossau/Szwajcaria

Szczególne wymagania w przypadku 
balkonów

A Zabezpieczenie
•  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 przepro-
   wadzania kosztownych prac naprawczych 
   z powodu nieszczelnych fug

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 atmosferycz-
   nych
• integracja z elewacją
• możliwość optycznego wyróżnienia  



B Ochrona antypoślizgowa

Polecany produkt: StoPur EB 400 
•	 Bezspoinowa	powłoka	posadzkowa	o	właściwościach	
antypoślizgowych	dzięki	posypce	z	piasku	kwarco-
wego

Polecany produkt: StoPur EA
•	 Bezspoinowa,	cienkowarstwowa	powłoka	balkonowa	

A Zabezpieczenie

C Możliwości wykończenia

Polecany produkt: StoPur EB 200 
•	 Bezspoinowa,	błyszcząca	powłoka	posadzkowa	oferu-
jąca	szerokie	możliwości	kształtowania	powierzchni

Polecany produkt: tynki elewacyjne Sto
•	 Duża	swoboda	kształtowania	w	zakresie	koloru,	
kształtu	i	struktury	połączona	z	maksymalną	odporno-
ścią	na	powstawanie	rys

StoPur EA
Bezspoinowa powłoka nakładana 
cienką warstwą na beton lub jastrych 
cementowy. Dzięki odporności na pro-
mienie UV może być wystawiona na 
bezpośrednie działanie słońca. Po-
wierzchnia jest odporna na wpływ czyn-
ników atmosferycznych i elastyczna, 
przekrywa więc zarysowania. Ta po-
włoka o jedwabistym połysku może być 
barwiona. Jest dostępna także w wersji 
transparentnej. Opcjonalnie możliwa 
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. Powłoka StoPur EB 400 jest 
błyszcząca, bezspoinowa i dostępna 
w szerokiej gamie kolorów.
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Tynki elewacyjne Sto
Tynki elewacyjne Sto stwarzają szeroką 
gamę możliwości doboru koloru, 
kształtu i struktury, gwarantując jedno-
cześnie maksymalną odporność na 
powstawanie rys. Materiały dostępne 
są w postaci tynków drapanych, row-
kowych i modelowanych. Pozwala to 
uzyskiwać różnego rodzaju struktury – 
od drobnoziarnistych po bardzo grubo-
ziarniste. Dodatkowe efekty optyczne 
można osiągnąć poprzez zastosowanie 
dekoracyjnych granulatów.

Stolit MP z dodatkiem piasku dekoracyj-
nego

StoPur EB 200 z posypką z płatków 
i transparentną powłoką wierzchnią

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

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

StoPur EB 200
Ta bezspoinowa powłoka balkonowa 
z połyskiem umożliwia realizację niezli-
czonych wariantów aranżacji. Szeroka 
gama barw oraz dodatkowa posypka 
z płatków pozwalają tworzyć różno-
rodne, wyraziste powierzchnie. StoPur 
EB 200 jest odporna na promienie UV 
i wpływ czynników atmosferycznych. 
W niskich temperaturach zachowuje 
elastyczność, przekrywa więc zarysowa-
nia. Optymalnie zabezpiecza podłoże.

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

Wird fotografiert.



18 | Restauracje

A Możliwości 
wykończenia

C Higiena

B Akustyka

Produkty Sto do restauracji
Dobre samopoczucie wliczone w cenę

Tam, gdzie główną rolę odgrywa przyjmowanie gości, komfortowe i atrakcyjne 
otoczenie jest absolutnie niezbędne. Przyjemne, miłe dla oka wykończenie 
kieruje wzrok na to, co istotne. Również w tym zakresie firma Sto oferuje od-
powiednie rozwiązania: kolory, kształty i struktury, które oddziałują na wszyst-
kie zmysły. Dotyczy to także akustyki pomieszczenia. Specjalne produkty i sys-
temy Sto przyczyniają się do poprawy właściwości akustycznych, dzięki czemu 
goście czują się w pełni komfortowo.

Hotel Blue Heaven Radisson SAS,
Frankfurt nad Menem/Niemcy,

architekci: Schindler und Werb, Frankfurt/Niemcy

Szczególne wymagania w przypadku 
restauracji 

A Możliwości wykończenia
•  harmonijne i atrakcyjne wizualnie wnętrze
• realizacja wzgl. uwzględnienie koncepcji wize-
   runku firmy (corporate design)
• realizacja wzgl. ułatwienie realizacji koncepcji 
   tematycznych

B Akustyka
•  intensywna komunikacja werbalna
• duża liczba gości
• cisza jako czynnik dobrego samopoczucia
• powierzchnie odbijające dźwięk, takie jak 
   beton, płytki czy szkło, wymagają zastosowa-
   nia środków zaradczych

C Higiena
•  wysokie obciążenie użytkowe 
• odporność powierzchni na działanie środków
   czyszczących
• częściowo wymagane są powierzchnie 
   dopuszczone do kontaktu z żywnością 



C Higiena

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

B Akustyka

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

Polecany produkt: tynki wewnętrzne Sto
•	 Na	ściany	i	sufity,	różnorodność	kształtowania
				w	zakresie	koloru,	kształtu	i	struktury

Polecany produkt: StoPox BB OS
•	 Antypoślizgowa	bezspoinowa	powłoka	posadz-
kowa	gwarantująca	niezawodne	uszczelnienie

A Możliwości wykończenia Tynki wewnętrzne Sto 
W bogatym asortymencie tynków we-
wnętrznych każdy znajdzie to, czego 
szuka. Struktury drapane, rowkowe
i modelowane oraz różne uziarnienia 
stwarzają wiele możliwości kształtowania. 
Zastosowanie dekoracyjnych granulatów 
umożliwia uzyskanie dodatkowych efek-
tów. Wolne od szkodliwych substancji, 
niskoemisyjne produkty są bardzo wytrzy-
małe i spełniają surowe wymagania 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Systemy akustyczne Sto
Głównym zadaniem systemów akustycz-
nych Sto jest regulacja czasu pogłosu. 
Ich zastosowanie na ścianach i sufitach 
pozwala zniwelować działanie elementów 
konstrukcyjnych odbijających dźwięk. 
Systemy akustyczne Sto to doskonałe 
połączenie funkcjonalności i estetyki. 
W równym stopniu możliwe jest uzyska-
nie niemal całkowicie gładkich, bezspo-
inowych powierzchni, jak i odpornych na 
uderzenia, niepalnych systemów.
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StoColor Climasan  
Ta innowacyjna, wyróżniona międzynaro-
dowymi nagrodami farba redukuje na 
swojej powierzchni szkodliwe substancje 
i nieprzyjemne zapachy, w tym zapach 
dymu tytoniowego. Zbędne staje się stoso-
wanie odświeżaczy powietrza zawierają-
cych szkodliwe dla zdrowia związki che-
miczne. StoColor Climasan to farba wolna 
od toksycznych substancji i niskoemisyjna, 
oraz - dzięki klasie 2 odporności na szoro-
wanie na mokro – odporna na ścieranie. StoColor Climasan 

System płyt akustycznych  
StoSilent Superfein

StoPox BB OS

Organiczny tynk wierzchni StoDecolit 
MP

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

StoPox BB OS 
Ta bezspoinowa powłoka posadzkowa 
jest odporna na działanie chemikaliów 
oraz środków czyszczących. Właściwo-
ści antypoślizgowe zapewnia posypka 
z piasku kwarcowego. Powłoka ta jest 
dostępna w wielu kolorach, w wersji 
matowej lub z połyskiem. Jest łatwa 
w czyszczeniu. 



20 | Kuchnie

Produkty Sto do kuchni 
Perfekcyjna higiena i bezpieczeństwo

Wszędzie tam, gdzie przetwarza się żywność, obowiązują szczególne wymagania 
dotyczące czystości i higieny. Pomieszczenia przeznaczone do takich celów po-
winny zatem już na początkowym etapie planowania zostać do tego przystoso-
wane pod względem odporności na działanie środków czyszczących i dezynfeku-
jących. Jednocześnie należy tu stosować materiały o szczególnie niskiej zawartości 
substancji szkodliwych, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Firma Sto posiada 
w swojej ofercie odpowiednie rozwiązania spełniające te wymogi. Produkty te 
wielokrotnie sprawdziły się w kuchniach przemysłowych i mogą być stosowane 
w ekstremalnych warunkach. Ich wykorzystanie w gastronomii stwarza najlepszą 
podstawę do idealnie higienicznych powierzchni i bezpiecznej pracy.

Szczególne wymagania w przypadku kuchni 

A Higiena
• powierzchnie odporne na działanie środków  
   czyszczących
• odporność na działanie środków dezynfekujcych
• dopuszczenie do kontaktu z żywnością
• odporność termiczna

B Odporność na działanie produktów 
   spożywczych
•  spełnianie wymogów prawnych
• odporność na działanie produktów spożywczych  
   zawierających np. kwasy

C Bezpieczeństwo pracy
• spełnianie wymogów prawnych
• ochrona antypoślizgowa
• powłoki niezawierające substancji szkodliwych

A Higiena

C Bezpieczeństwo
   pracy

B  Odporność na 
działanie produktów 
spożywczych



C Bezpieczeństwo pracy

Polecany produkt: StoPox KU 601
•	 Antypoślizgowa	powłoka	posadzkowa,	odporna	na	
chemikalia

B Odporność na działanie produktów 
spożywczych

Polecany produkt: StoColor Puran Satin
•	 Bezspoinowa	powłoka	ścienna	i	sufitowa	
				dopuszczona	do	stosowania	w	obszarach	
				kontaktu	z	żywnością

A Higiena

Polecany produkt: StoColor Sil In
•	 naturalna	farba	chroniąca	przed	pleśnią
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StoPox KU 601 
Antypoślizgowa powłoka posadzkowa 
jest odporna na działanie chemikaliów 
i posiada wysoką wytrzymałość na 
obciążenia mechaniczne. StoPox KU 
601 charakteryzuje się też wysoką 
odpornością na ścieranie. Jest do-
stępna w szerokiej gamie kolorów.

StoColor Puran Satin
W miejscach, w których przetwarzana 
jest żywność, zaleca się stosowanie 
emalii poliuretanowej o wysokiej wy-
trzymałości i niskiej emisyjności – 
StoColor Puran Satin. Jest ona odporna 
na działanie produktów spożywczych, 
środków czyszczących i dezynfekują-
cych oraz kwasów i ługów. Może być 
barwiona w nieograniczonym zakresie. 
Dzięki 1 klasie odporności na szorowa-
nie na mokro farba posiada też wysoką 
wytrzymałość na obciążenia mecha-
niczne.

StoColor Sil In
Całkowiecie naturalna i bardzo popu-
larna: liczne ekspertyzy i znaki jakości - 
z certyfikatem natureplus na czele - po-
twierdzają wyjątkowe zalety farby Sto 
Color Sil, bezpiecznej dla zdrowia
i środowiska. Dzieki wysokiej wartości 
pH ta matowa i dobrze kryjąca farba 
silikatowa o charakterze mineralnym 
posiada właściwości hamujące rozwój 
pleśni.

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

StoColor Puran Satin na tapecie StoTex 
Classic 220 P

StoColor Sil In

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



22 | Sale konferencyjne

Produkty Sto do sal konferencyjnych
Koncentracja na najważniejszym

Ludzie biznesu cenią sobie sale konferencyjne, które sprzyjają koncentrowaniu 
się na tym, co istotne. W tego typu pomieszczeniach szczególnie odczuwalny 
jest negatywny wpływ otoczenia, taki jak niepożądane dźwięki lub zła jakość 
powietrza. Systemy akustyczne Sto oferują wielofunkcyjne koncepcje przezna-
czone na powierzchnie ścian i sufitów, spełniające wszelkie wymagania doty-
czące akustyki, estetyki i klimatyzacji. Te i inne produkty opracowane specjalnie 
dla sal konferencyjnych przyczyniaja sie do powstawania pomieszczeń wręcz 
stworzonych do spotkań biznesowych w pozytywnej atmosferze. 

Hotel Dorint, Karlsruhe/Niemcy, architekci: Schweger+Partner, 
Hamburg/Niemcy

Szczególne wymagania w przypadku sal 
konferencyjnych

A Akustyka
•  obszar intensywnej komunikacji werbalnej
• zrozumiałość mowy
• powierzchnie odbijające dźwięk, takie jak 
   szkło lub beton, wymagają zastosowania
   środków zaradczych

B Jakość powietrza
• zapobieganie powstawaniu nieprzyjemnych
   zapachów
• powietrze wolne od szkodliwych substancji

C Możliwości wykończenia
•  przyjemna atmosfera pracy
• funkcjonalność
• reprezentacyjność

A Akustyka

C Możliwości 
wykończenia

B Jakość powietrza



A Akustyka

Polecany produkt: StoSilent Cool
•	 Bezspoinowy	system	akustyczny	z	funkcją	chłodzenia	
	 i	grzania,	do	stosowania	na	ścianach	i	sufitach

C Możliwości wykończenia

Polecany produkt: Linea di calce
•	 Powierzchnie	ścian	i	sufitów	o	szlachetnym	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
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Linea di calce 
Ekologiczne, niepalne produkty z kolek-
cji „Linea di calce“ pozwalają uzyski-
wać najróżniejsze powierzchnie i struk-
tury na ścianach i sufitach. Mineralne 
powłoki dekoracyjne na bazie wapna 
umożliwiają osiągnięcie doskonałych, 
trwałych efektów wizualnych i stwa-
rzają odpowiednią atmosferę w każdym 
pomieszczeniu.

StoColor Climasan  
Ten produkt, wyróżniony za swoją inno-
wacyjność międzynarodowymi nagro-
dami, redukuje na swojej powierzchni 
szkodliwe substancje i nieprzyjemne 
zapachy – w tym nawet zapach dymu 
tytoniowego. Zbędne staje się więc 
stosowanie odświeżaczy powietrza, 
które zawierają szkodliwe dla zdrowia 
związki chemiczne, takie jak formalde-
hyd. StoClimasan Color jest wolna od 
szkodliwych substancji i niskoemisyjna, 
a dzięki klasie 2 odporności na szoro-
wanie na mokro – również odporna na 
ścieranie.

StoSilent Cool 
Oprócz perfekcyjnej akustyki ten aku-
styczno-chłodząco-grzewczy system 
zapewnia optymalną temperaturę 
w pomieszczeniu. Gwarantuje on cichą 
klimatyzację sal konferencyjnych bez 
niebezpiecznego dla zdrowia przeciągu 
i bakterii, zużywając przy tym do 70% 
mniej energii w porównaniu ze zwy-
kłymi instalacjami klimatyzacyjnymi. 
Dzięki temu w pomieszczeniu przez 
cały rok mogą być utrzymywane kom-
fortowe temperatury. Dopełnieniem 
zalet systemu jest możliwość indywidu-
alnej aranżacji i bezspoinowego wyko-
nania na powierzchni do 200 m².

StoLook Marmorino classico z kolekcji 
Linea di calce

StoColor Climasan 

Akustyczny system chłodząco-grzewczy  
StoSilent Cool

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

C Wytrzymałość

B Jakość powietrza

Produkty Sto do pomieszczeń seminaryjnych
Pełne skupienie i maksymalna wydajność

Czynniki, które mają zasadnicze znaczenie dla pomieszczeń seminaryjnych, nie 
są widoczne na pierwszy rzut oka: tym, co pozytywnie wpływa na koncentra-
cję, jest bowiem zdrowe i wolne od szkodliwych substancji otoczenie. Również 
w zakresie akustyki i jakości powietrza pomieszczeniom tym stawiane są szcze-
gólne wymagania. Podobnie jak produktom Sto. Po to, by stosowane materiały 
były zawsze najlepszej jakości.

Szczególne wymagania w przypadku po-
mieszczeń seminaryjnych 

A Akustyka
•  spełnianie wymogów prawnych
• strefy o intensywnej komunikacji werbalnej
• zrozumiałość mowy w całym pomieszczeniu

B Jakość powietrza
•  bardzo krótkie cykle wymiany powietrza  

(wietrzenia)
• zapobieganie powstawaniu nieprzyjemnych
   zapachów
• powietrze wolne od szkodliwych substancji

C Wytrzymałość
•  intensywnie uczęszczane pomieszczenia 
   o dużej rotacji osób 
• różne rodzaje obciążeń mechanicznych 
   (zadrapania, uderzenia, toczenie kółek itp.)
• wytrzymałe powierzchnie umożliwiające 
   czyszczenie i odporne na działanie środków 
   czyszczących



B Jakość powietrza

C Wytrzymałość

Polecany produkt: StoLook Piccolo
•	 Powłoka	z	wielobarwnych	płatków,	przeznaczona	na	
powierzchnie	ścian	i	sufitów,	wytrzymująca	duże	
obciążenia	mechaniczne

Polecany produkt: StoPur BB 100
•	 Powłoka	posadzkowa	o	wysokiej	odporności	na	
wpływy	otoczenia	oraz	obciążenia	mechaniczne

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

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 po-
głosu. Ich zastosowanie zapewnia zro-
zumiałość mowy, a o to przecież 
chodzi. Akustyczny sufit chłodząco-
-grzewczy pozwala dodatkowo regulo-
wać klimat w pomieszczeniu, nie po-
wodując przy tym powstawania 
nieprzyjemnego przeciągu.

StoColor Climasan 
Ta farba do wnętrz redukuje na swojej 
powierzchni szkodliwe substancje 
i zapachy, przeciwdziałając w ten spo-
sób nieprzyjemnym zapachom. Potwier-
dzają to nie tylko liczne pozytywne 
opinie klientów, ale też odpowiednie 
ekspertyzy. Farba StoClimasan Color nie 
zawiera szkodliwych substancji i jest 
niskoemisyjna, a dzięki klasie 2 odpor-
ności na szorowanie na mokro – rów-
nież odporna na ścieranie.
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StoPur BB 100
Ta powłoka posadzkowa tłumi odgłosy 
kroków, ponadto umożliwia swobodny 
dobór koloru i struktury powierzchni. 
StoPur BB 100 posiada certyfikat TÜV
i spełnia kryteria dotyczące emisji VOC. 
Powłoka jest trwała i funkcjonalna, 
a przy odpowiedniej pielęgnacji wyjąt-
kowo długo zachowuje atrakcyjny 
wygląd.

StoPur BB 100

StoLook Piccolo

StoColor Climasan

System płyt akustycznych   
StoSilent Superfein

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

StoLook Piccolo
Ta bardzo trwała i wytrzymała powłoka 
z wielobarwnych płatków pozwala two-
rzyć na ścianach i sufitach powierzchnie 
o różnej strukturze – w zależności od 
zastosowanej techniki aplikacji. Wielo-
barwne płatki łączą w sobie funkcjonal-
ność i różnorodne możliwości kształtowa-
nia powierzchni. Powłoka StoLook Piccolo 
jest niepalna i łatwo zmywalna, nie za-
wiera rozpuszczalników i umożliwia bar-
dzo szybką, ekonomiczną aplikację.



HotelRocco Forte Gruppe De Luxe, Frankfurt/Niemcy,
architektci: G.H.P. Gallwitz, Hofmann und Partner,

Oberursel/Niemcy

26 | Baseny

A  Odporność na wodę 
   rozpryskową

C Możliwość 
   czyszczenia

B Akustyka

Produkty Sto do basenów
Niczym nie zmącona radość z kąpieli

Budowa i utrzymanie basenów wymaga dużej wiedzy technicznej i doświad-
czenia. Dlatego zarówno właściciele prywatnych, jak i publicznych basenów 
cenią firmę Sto jako partnera. Nasi specjaliści znają szczególne wymagania, 
jakie muszą spełniać materiały, by obiekt przez długi czas gwarantował zdrową 
i relaksującą kąpiel. Odporne na wodę rozpryskową, a przy tym atrakcyjne 
powłoki, a także rozwiązania z zakresu akustyki, które pozytywnie wpływają 
na samopoczucie –  Sto posiada w swojej ofercie odpowiednie produkty 
i systemy również do basenów. Służymy też pomocą w indywidualnym 
planowaniu. 

Szczególne wymagania w przypadku 
basenów

A Odporność na wodę rozpryskową
•  ochrona powierzchni  ścian przed chlorowaną 

wodą 
• trwale atrakcyjny wygląd

B Akustyka
• duża liczba odwiedzających
• minimalizacja hałasu
• powierzchnie odbijające dźwięk, takie jak 
   beton, płytki czy szkło, wymagają zastosowa-
   nia środków zaradczych
• optymalizacja czasu pogłosu
• przyjemna akustyka w pomieszczeniu 
   zwiększa komfort użytkowników, a tym 
   samym ich liczbę

C Możliwość czyszczenia
•  najwyższe wymagania w zakresie higieny
• odporność na działanie środków  
   czyszczących
• odporność na działanie środków  
   dezynfekujących
• odporność na ścieranie
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A Odporność na wodę rozpryskową

Polecany produkt: StoColor Puran 
z powłoką StoPox WL 100
•	 Odporny	na	wodę	rozpryskową,	bezspoinowy	układ	
powłok	na	ściany	i	sufity

C Możliwość czyszczenia

Polecany produkt: StoColor Opticryl 
•	 Farba	do	wnętrz	odporna	na	działanie	środków	czysz-
czących	i	dezynfekujących,	dostępna	w	nieograniczo-
nej	gamie	kolorów	

B Akustyka

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

StoColor Opticryl1

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

Systemy akustyczne Sto
Głównym zadaniem systemów aku-
stycznych Sto jest regulacja czasu po-
głosu. Ich zastosowanie na ścianach 
i sufitach pozwala zniwelować działa-
nie elementów konstrukcyjnych odbija-
jących dźwięk. Systemy akustyczne Sto 
to doskonałe połączenie funkcjonalno-
ści i estetyki. W równym stopniu moż-
liwe jest uzyskanie niemal całkowicie 
gładkich, bezspoinowych struktur 
o powierzchni do 200 m2, jak i odpor-
nych na uderzenia, niepalnych syste-
mów. Opcjonalnie możliwe jest wyko-
nanie systemu jako sufitu chłodząco 
- grzewczego do regulacji klimatu 
pomieszczeń bez przeciągów.

StoColor Puran z powłoką 
StoPox WL 1002

Ten bardzo wytrzymały układ powłok, 
przeznaczony na powierzchnie ścian 
i sufitów, jest odporny na wodę roz-
pryskową. Dzięki bezspoinowemu 
wykonaniu jest to optymalny z punktu 
widzenia higieny system do pomiesz-
czeń o dużej wilgotności powietrza. 
Również agresywne środki czyszczące 
i dezynfekujące nie stanowią pro-
blemu. Nieograniczone możliwości 
barwienia StoColor Puran Satin po-
zwalają zrealizować każdą wizję 
w zakresie kolorystyki powierzchni.

StoColor Opticryl Gloss na tapecie StoTex 
Avantgarde

StoSilent Superfein

 
StoColor Puran Satin

 
1) nie stosować w obszarze wody odpryskowej i stałego kontaktu z wodą; 2) nie stosować w obszarze stałego kontaktu z wodą; 

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

C Wilgotność 
   powietrza

A Akustyka

Produkty Sto do pomieszczeń wellness i SPA
Dobre samopoczucie

Słowo „wellness“ jest obecnie na ustach wszystkich, a jego znaczenie wciąż 
się zmienia. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że do kształtowania po-
mieszczeń wellness powinny być stosowane wyłącznie materiały sprzyjające 
dobremu samopoczuciu. Firma Sto oferuje atrakcyjne powierzchnie o niskiej 
zawartości substancji szkodliwych przeznaczone do stosowania w„oazach 
wellness”. A także wiedzę i doświadczenie specjalistów orientujących się 
w szczególnych wymaganiach stawianych pomieszczeniom tego typu. 
W dziedzinie wellness wszystko musi ze sobą współgrać. 
Produkty Sto stanowią dobrą podstawę do osiągnięcia tego efektu.

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

Graft GbR, Berlin/Niemcy

Szczególne wymagania w przypadku po-
mieszczeń wellness

A Akustyka
•  miejsca ciszy i spokoju
• minimalizacja dźwięków zakłócających 
   spokój
• redukcja czasu pogłosu

B Możliwości wykończenia
•  indywidualne kształty i struktury nadające 

otoczeniu atrakcyjny wygląd
• kształtowanie kolorystyczne oddziałujące na 
   wszystkie zmysły
• realizacja wzgl. ułatwienie realizacji koncepcji 
   tematycznych

C Duża wilgotność powietrza
•  duża wilgotność powietrza w połączeniu 
   z ciepłem stwarza optymalne warunki 
   do rozwoju bakterii, pleśni, grzybów itd.
• brak środków zaradczych oznacza ryzyko 
   negatywnego wpływu na zdrowie
• powierzchnie muszą być zdolne do absorbo- 
    wania nadmiaru wilgoci.



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

Polecany produkt: StoDeco Art
•	 Elementy	architektoniczne	i	dekoracyjne	do	indywidu-
alnego	kształtowania

B Kształtowanie

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

A Akustyka

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 Wilgotność powietrza

Linea di calce1

Ekologiczne, mineralne i niepalne po-
włoki dekoracyjne pozwalają tworzyć na 
ścianach i sufitach najróżniejsze po-
wierzchnie i struktury. Linea di calce to 
także wysokiej jakości, trwałe efekty 
wizualne. Ponadto dodatkowa powłoka 
wierzchnia poprawia podatność pro-
duktu na czyszczenie.

StoDeco Art1

Dekoracyjne elementy architektoniczne 
to różnorodność zastosowań i indywidu-
alizm: kolumny, obramowania lub po-
sągi, a także indywidualnie kreowane 
powierzchnie i ozdobne elementy. Pro-
dukty StoDeco Art można dowolnie 
kształtować w zakresie formy, po-
wierzchni, a także dodolnego koloru z 
systemu StoColor dzięki pomalowaniu 
farbą do wnętrz. Dodatkową zaletą jest 
ich lekkość - są o 70% lżejsze od gipsu. 

Produkty silikatowe Sto do wnętrz1

Sto oferuje kompletne portfolio produk-
-tów na bazie silikatu: ochrona przed 
pleśnią bez chemicznych substancji czyn-
nych, wyłącznie dzięki wysokiemu pH 
i technologii środka wiążącego. Dzięki 
wysokiej otwartości dyfuzyjnej materiały 
te regulują wilgotność. Charakteryzują 
się również dużą elastycznością w zakre-
sie kształtowania powierzchni. Nie zawie-
rają też rozpuszczalników ani substancji 
konserwujących, są niskoemisyjne i po-
siadają znak natureplus®.

Systemy akustyczne Sto1

Głównym zadaniem systemów akustycz-
nych Sto jest regulacja czasu pogłosu. 
Systemy można instalować bezspoinowo 
na powierzchni do 200 m². Pozwala to 
na dyskretną integrację z architekturą 
pomieszczenia. Możliwe jest też wyko-
rzystanie systemu jako indywidualnego 
elementu kształtowania i nadanie mu 
specjalnej formy. Transparentna aku-
stycznie powierzchnia może być niemal 
całkowicie gładka lub chropowata.
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Silikatowa farba strukturalna   
StoSil Struktur Medium

StoDeco Art

StoLook Effetto z kolekcji Linea di calce 

System płyt akustycznych StoSilent Top

 
1)  nie stosować w obszarze wody odpryskowej i stałego kontaktu z wodą;

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



Szczególne wymagania w przypadku po-
wierzchni sprzedażowych

A Możliwości wykończenia
•  kształtowanie stawiające oferowany towar 
   w centrum uwagi
• prezentacja wizerunku (corporate design) 
   i filozofii firmy
• odzwierciedlenie wartości produktów
• zapewnienie rozpoznawalności marki 
   w filiach

B Wytrzymałość
•  duża liczba odwiedzających
• powierzchnie odporne na uderzenia 
   i zadrapania
• odporność na działanie środków czyszczących
• duże obciążenie powierzchni ścian przez
   regały do prezentacji towarów

C Akustyka
•  duża liczba odwiedzających
• strefy zapewniające dyskrecję
• powierzchnie odbijające dźwięk, takie jak 
   beton, płytki czy szkło, wymagają zastosowa
   nia odpowiednich środków zaradczych
• optymalizacja czasu pogłosu
• przyjemna akustyka w pomieszczeniu 
   zwiększa komfort użytkowników

30 | Pomieszczenia sprzedażowe

Produkty do sklepów i butików
Design, który się opłaca

Reprezentacyjne, przyjemne pomieszczenia sprzedaży sprawiają, że goście 
hotelowi chętnie w nich przebywają. Dlatego też przy kształtowaniu tego typu 
powierzchni należy zadbać o stworzenie zachęcającej atmosfery, która nie 
odwracając uwagi od najważniejszego – czyli oferowanych towarów – ukaże je 
w jak najlepszym świetle. Materiały Sto mogą pod wieloma względami pomóc 
w prezentacji produktów, a poprzez wzbudzanie zainteresowania i przyciąga-
nie uwagi pozytywnie wpływać sprzedaż. 
To inwestycja, która się opłaci!

A Możliwości 
wykończenia

C Akustyka

B  Wytrzymałość



A Możliwości wykończenia

Polecany produkt: Linea di calce
•	 Ekskluzywne,	niepowtarzalne	powłoki	na	ściany	
	 i	sufity,	wykonywane	zarówno	w	wariancie	o	struktu-
rze	drobnoziarnistej,	jak	i	całkowicie	gładkiej
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Systemy akustyczne Sto
Głównym zadaniem systemów aku-
stycznych Sto jest regulacja czasu 
pogłosu. Ich zastosowanie na ścia-
nach i sufitach pozwala zniwelować 
działanie elementów konstrukcyjnych 
odbijających dźwięk. Systemy aku-
styczne Sto to doskonałe połączenie 
funkcjonalności i estetyki. W równym 
stopniu możliwe jest uzyskanie niemal 
całkowicie gładkich, bezspoinowych 
powierzchni, jak i odpornych na ude-
rzenia, niepalnych systemów.

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

Linea di calce
Ekologiczne, mineralne i niepalne 
powłoki dekoracyjne pozwalają two-
rzyć na ścianach i sufitach najróżniej-
sze powierzchnie i struktury. 
Linea di calce to także wysokiej jako-
ści, trwałe efekty wizualne. Ponadto 
dodatkowa powłoka wierzchnia po-
prawia odporność produktu na czysz-
czenie.

C Akustyka

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

B Ekonomiczność

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

System płyt akustycznych StoSilent Top

StoPur BB 100

StoLook Effetto z efektem połyskiwania
z kolekcji Linea di calce

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



Musterhotel Cantera, Wunstorf/Deutschland, 
Architekten: Kreyenbohm Architekten, Hannover/
Deutschland / Silke Niermann, Wunstorf/Deutschland

32 | Sanitariaty

 A Możliwość 
     czyszczenia

C Usuwanie nieprzy-
jemnych zapachów

B Wytrzymałość

Produkty Sto do sanitariatów
Po prostu czysta sprawa

W pomieszczeniach sanitarnych główną rolę odgrywają higiena i funkcjonalność. 
Dla komfortu użytkowników istotne jest więc zastosowanie w tym obszarze 
materiałów, które umożliwiają i aktywnie przyczyniają się do zachowania czysto-
ści i przyjemnego klimatu. Dotyczy to w szczególności sanitariatów publicznych, 
w których należy liczyć się z dużą liczbą użytkowników, a co za tym idzie – 
znacznymi zabrudzeniami. Również w tym zakresie firma Sto oferuje odpowied-
nie produkty, dzięki którym korzystanie z publicznych sanitariatów jest sprawą 
czystą i przyjemną.

Szczególne wymagania w przypadku 
sanitariatów

A Możliwość czyszczenia
•  najwyższe wymagania w zakresie higieny
• odporność powierzchni na działanie środków 
   czyszczących
• odporność powierzchni na działanie środków
   dezynfekujących
• powierzchnie muszą wytrzymywać także usu-
   wanie silnych zabrudzeń

B Wytrzymałość
• duża liczba odwiedzających
• duże narażenie na uszkodzenie przez 
   użytkowników
• odporność na zadrapania i ścieranie
• odporność na uderzenia

C Usuwanie nieprzyjemnych zapachów
•  nieprzyjemne zapachy wskutek dużej liczby 

odwiedzających wymagają zastosowania 
środków zaradczych

• likwidacja wyjątkowo nieprzyjemnych 
   zapachów



C Usuwanie nieprzyjemnych zapachów

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

B Wytrzymałość

Polecany produkt: StoTex ze StoColor Opticryl
•	 Układ	warstw	zapewniający	maksymalną	odporność	
na	działanie	środków	czyszczących	i	obciążenia	me-
chaniczne

A Możliwość czyszczenia

Polecany produkt: StoColor Puran Satin
•	 Farba	do	wnętrz	odporna	na	działanie	środków	
czyszczących	i	dezynfekujących,	do	bezspoinowych	
powierzchni,	jako	alternatywa	dla	płytek	w	strefie	
wody	rozpryskowej

Sanitariaty | 33

StoColor Climasan
Farba do wnętrz, wyróżniona między-
narodowymi nagrodami za innowacyj-
ność, redukuje na swojej powierzchni 
zapachy i szkodliwe substancje. StoCli-
masan Color nie daje szans nieprzyjem-
nym zapachom o dużej intensywności. 
Dzięki niej zbędne staje się stosowanie 
odświeżaczy powietrza, które zawierają 
szkodliwe dla zdrowia substancje che-
miczne, takie jak formaldehyd. 
StoClimasan Color nie zawiera szkodli-
wych substancji, jest niskoemisyjna, 
a dzięki klasie 2 odporności na szoro-
wanie na mokro – również odporna na 
ścieranie.

StoTex z powłoką 
StoColor Opticryl
W wyniku połączenia tapety z włókna 
szklanego StoTex z farbą do wnętrz 
StoColor Opticryl powstaje wyjątkowo 
trwała i odporna powierzchnia, która 
wytrzymuje także uderzenia ze strony 
nieostrożnych użytkowników. Po-
wierzchnia jest ponadto odporna na 
działanie chemikaliów i silnych środków 
czyszczących. Dodatkowo 1 lub 2 klasa 
odporności na szorowanie na mokro 
oznacza maksymalną wytrzymałość na 
ścieranie. Ta kombinacja produktów 
zapewnia idealną ochronę powierzchni 
przy minimalnym nakładzie pracy.

StoColor Puran Satin
Emalia poliuretanowa o wysokiej od-
porności szczególnie nadaje się do 
stosowania w strefie wody rozprysko-
wej. Ta przeznaczona do malowania 
ścian i sufitów farba może być bar-
wiona bez ograniczeń i jest odporna 
na działanie środków czyszczących 
i dezynfekujących. Dzięki klasie 1 
odporności na szorowanie na mokro 
farba posiada też wysoką wytrzyma-
łość na obciążenia mechaniczne. Sto-
Color Puran charakteryzuje się niską 
emisyjnością i nie zawiera nonylofe-
nolu.

StoColor Climasan

StoColor Opticryl Gloss na tapecie StoTex 
Avantgarde

StoColor Puran Satin na tapecie StoTex 
Classic 220 P

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



34 | Biuro

A Akustyka

C Możliwości 
wykończenia

B Jakość powietrza

Produkty Sto do pomieszczeń biurowych
Maksymalna motywacja i wydajność

Przy projektowaniu pomieszczeń biurowych i miejsc pracy należy zwrócić uwagę 
na wiele aspektów. Powierzchnie i kolory w znacznym stopniu wpływają na 
motywację pracowników, a tym samym na jakość pracy. Właściwe materiały, 
a przede wszystkim odpowiednia, dopasowana do obszarów zadań kolorystyka 
zapewniają dobre samopoczucie, przyczyniając się do podniesienia motywacji do 
pracy. Równie istotne znaczenie dla komfortu pracowników mają akustyka oto-
czenia oraz jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych. Zakłócające spokój 
dźwięki oraz nieświeże powietrze wpływają negatywnie na koncentrację. Wielo-
funkcyjne systemy akustyczne oraz dopracowane rozwiązania kolorystyczne 
i materiałowe firmy Sto gwarantują lepszą motywację i przyjemniejszą pracę.

Szczególne wymagania w przypadku 
pomieszczeń biurowych

A Akustyka
• obciążenie hałasem w biurach o otwartej  
   przestrzeni
• dźwięki dobiegające z sąsiednich biur 
   (np. przez cienkie ściany działowe) powodują
   dekoncentrację
• powierzchnie odbijające dźwięk, takie jak 
   beton, płytki czy szkło, wymagają zastosowa-
   nia środków zaradczych
• obszar intensywnej komunikacji werbalnej

B Jakość powietrza
• bardzo krótkie cykle wymiany powietrza 
  (wietrzenia)
• dużo osób na niewielkiej powierzchni, przede 
   wszystkim w biurach o otwartej przestrzeni
• powietrze wylotowe z urządzeń elektronicz-
   nych (komputerów, drukarek itd.)
• usuwanie zużytego powietrza
• powietrze wolne od szkodliwych substancji 

C Możliwości wykończenia
•  uwzględnienie psychologii kolorów przy pro-

jektowaniu pomieszczeń
• odpowiednia aranżacja przyczyniająca się do  
   wzrostu motywacji do pracy
• reprezentacyjna aranżacja pomieszczeń 
   biurowych odwiedzanych przez osoby 
   z zewnątrz
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B Jakość powietrza

C Możliwości wykończenia

Polecany produkt: StoTex i StoTap
•	 Odporne	na	uderzenia	tapeta	z	włókna	szklanego	
				i	flizelina	z	włókna	szklanego

Polecany produkt: StoColor Opticryl
•	 Dyspersyjna	farba	do	wnętrz	odporna	na	działanie	
środków	czyszczących,	o	nieograniczonej	gamie	
kolorów	i	różnych	stopniach	połysku

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

Polecany produkt: StoSilent Modular
•	 	Elastyczny	w	zastosowaniu	akustyczny	panel	żaglowy	
do	regulacji	czasu	pogłosu

A Akustyka StoSilent Modular
Dzięki możliwości zintegrowania w nim 
lamp akustyczny panel żaglowy StoSi-
lent Modular oprócz regulacji czasu 
pogłosu umożliwia też optymalizację 
oświetlenia. Poza czterema standardo-
wymi modelami można też wykonać  
panele sufitowe o indywidualnie do-
branych kształtach. Natomiast moco-
wanie za pomocą zwykłej konstrukcji 
linkowej pozwala na modyfikowanie 
wysokości i kąta zawieszenia paneli. 

StoColor Climasan  
Farba do wnętrz, wyróżniona między-
narodowymi nagrodami za innowacyj-
ność, redukuje na swojej powierzchni 
zapachy i szkodliwe substancje. 
StoColor Climasan nie zawiera szkodli-
wych substancji, jest niskoemisyjna, 
a dzięki klasie 2 odporności na szoro-
wanie na mokro – również odporna 
na ścieranie. Możliwość barwienia 
pozwala ponadto na swobodę w za-
kresie kształtowania kolorystycznego.

Sto Tex i StoTap
Klasycznie, nowocześnie, czy w stylu 
retro – wytrzymałe, przebadane pod 
kątem zawartości szkodliwych sub-
stancji tapety z włókna szklanego 
z serii StoTex oraz StoTap zaspokoją 
każdy gust. Dodatkowo tapety te 
mostkują rysy i chronią podłoże przed 
uderzeniami. W połączeniu z farbami 
do wnętrz StoColor Latex są łatwe do 
czyszczenia, a ponadto niepalne wzgl. 
trudno zapalne.

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

StoColor Opticryl Satinmatt

StoTex Classic 220 P z warstwą StoColor 
Opticryl

StoColor Climasan

Powłoka końcowa StoSilent Top



36 | Pomieszczenia techniczne

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: elek-
tryczne, grzewcze, chłodzące itd. Właśnie dlatego funkcjonalność tych pomiesz-
czeń wysuwa się na pierwszy plan. Stosowane tutaj produkty muszą być wydajne 
i posiadać trwałe właściwości. 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.

Szczególne wymagania w przypadku 
pomieszczeń technicznych

A Wytrzymałość
• wytrzymałe powierzchnie, odporne na
   uderzenia
• łatwe i szybkie czyszczenie powierzchni
• ochrona podłoża przed uszkodzeniami

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

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

A Wytrzymałość

C Uszczelnienie

B Ekonomiczność



StoPox BB OS 
Ta bezspoinowa powłoka posadz-
kowa jest odporna na działanie che-
mikaliów oraz środków czyszczących. 
Gwarantuje to izolację posadzki od 
podłoża. Właściwości antypoślizgowe 
zapewnia posypka z piasku kwarco-
wego. Materiał charakteryzuje się 
połyskiem i jest dostępny w wielu 
kolorach.

C Uszczelnienie

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

StoPox BB OS
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StoDecolit 
StoDecolit to wszechstronny tynk we-
wnętrzny. Produkt ten jest niezwykle 
elastyczny, odporny na powstawanie rys 
i wytrzymały. Nie są w stanie mu za-
szkodzić nawet uderzenia. StoDecolit 
jest dostępny jako tynk drapany, row-
kowy i modelowany o różnym uziarnie-
niu. Tynk ten jest barwiony według 
systemu StoColor i posiada certyfikat 
TÜV, co oznacza, że nie zawiera szkodli-
wych substancji i jest niskoemisyjny.

StoColor In
Ta dyspersyjna farba do wnętrz przeko-
nuje 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.

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	po-
sadzki,	do	łatwej	i	szybkiej	apilkacji

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

A Wytrzymałość

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

StoPox WL 100

StoColor In

StoDecolit R 3,0

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



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

 

38 | Garaże podziemne

A Wytrzymałość

C Czystość powietrza

B  Funkcjonalność

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 anty-
poślizgowe 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 kształto-
wania, poprzez wytrzymałość, aż po redukcję emisji.

Szczególne wymagania w przypadku 
garaży podziemnych

A Wytrzymałość
•  uszczelnienie
• ochrona przed wpływami środowiska 
   (np. słoną wodą)
• mostkowanie rys

B Funkcjonalność
• przejrzyste oznakowanie ułatwiające orientację 
• jasne, przyjemne wnętrze 
• obniżenie kosztów energii dzięki zastosowaniu
   termoizolacji stropów
• zapobieganie refleksji światła

C Czystość powietrza
• redukcja spalin
• odczuwalnie większa czystość powietrza
• obniżenie kosztów energii dzięki zastosowaniu
   termoizolacji stropów



Wskazówka

B Funcjonalność

C Czystość powietrza

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

Polecany produkt: StoPox 590 EP
•	 	Antypoślizgowa	powłoka	posadzkowa	umożliwiająca	
swobodny	dobór	stopnia	antypoślizgu

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

A Wytrzymałość

Naprawa betonu: Sto posiada w swojej ofer-
cie również szeroką gamę produktów do reno-
wacji garaży podziemnych. Jednym z nich jest 
np. szybkowiążąca zaprawa StoCrete SM do 
naprawy podpór żelbetowych. Więcej informa-
cji dotyczących asortymentu Sto udzielą Pań-
stwu nasi doradcy handlowi.

Izolacja stropów: Zagadnienie wy-
dajności energetycznej to ważny te-
mat zarówno w przypadku budowy 
nowych obiektów, jak i renowacji już 
istniejących. Również w garażu pod-
ziemnym korzystne jest wykonanie 
izolacji stropu. Systemy ociepleń stro-
pów Sto umożliwiają oszczędność 
energii w budynku nawet do 10%.

Systemy ochrony powierzchni Sto
Produkty te posiadają właściwości most-
kujące rysy zgodnie z wytyczną doty-
czącą naprawy betonu OS 8/OS 11. 
Powierzchnie betonowe, na których pod 
wpływem zmiennych temperatur i obcią-
żeń szybko powstają rysy, są aktywnie 
chronione przez elastyczne powłoki. 
Wykonywanym powierzchniom można 
nadawać indywidualną strukturę i kolor 
poprzez zastosowanie posypek lub bar-
wionych powłok wierzchnich.
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StoColor Climasan  
Farba do wnętrz, wyróżniona między-
narodowymi nagrodami za innowacyj-
ność, redukuje na swojej powierzchni 
zapachy i szkodliwe substancje. 
StoColor Climasan nie zawiera szkodli-
wych substancji, jest niskoemisyjna, 
a dzięki klasie 2 odporności na szoro-
wanie na mokro – również odporna na 
ścieranie. Możliwość barwienia po-
zwala ponadto na swobodę w zakresie 
kształtowania kolorystycznego.

StoPox 590 EP 
Posypka z grysu granitowego nadaje 
tej powierzchni właściwości antypośli-
zgowe i wytrzymałość. Ponadto ta 
uszczelniająca powłoka jest jest łatwa 
w aplikacji i mostkuje rysy. Natomiast 
możliwość zastosowania posypki 
z kolorowych płatków oraz barwienia 
powłok wierzchnich daje dużą swo-
bodę doboru struktur i kolorystyki.

StoColor Climasan

StoPox 590 EP z posypką z grysu granito-
wego i transparentną powłoką kryjącą

Powłoka końcowa dla systemów ochrony 
powierzchni StoPox BB OS

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

Ściany: 20-25% Dach: 15-20%

Grunt: 5-10%

Wietrzenie: 10-20%

Okna: 20-25%
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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

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:


