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Tu d a t o s a n é p í t e n i .

Ember és építészet.
A Sto kapcsolatot teremt közöttük.
A Sto vezérelvét – az építmények értékmegőrzését és értéknövelését Sto termékek és szolgáltatások segítségével
– nap mint nap újra megvalósítjuk szerte
a földgolyón. Számunkra a tudatos építés
a funkcionalitás és az esztétika folyamatos fejlesztését jelenti, olyan harmonikus
környezet teremtését, mellyel az ember
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összhangban érzi magát.

A külső és belső egymással harmonizáló kialakítása.

Óvni és értéket növelni. Kívül-belül.
Az építészet igen fontos szerepet játszik életünkben. Karaktert kölcsönöz
városnak és vidéknek egyaránt, s az
érintetlen természetbe kell illeszkednie.
Az ember, az építészet és a természet harmonikus egymás mellett éléséhez a Sto
innovációjával, megújító ötleteivel járul
hozzá.
A Sto termékrendszerek és szolgáltatások
fejlesztése, termelésük és értékesítésük
mellett nagyon fontos számunkra a
kivitelező mesterek, építészek és építtetők
értékteremtésének folyamatos optimalizálása. Ez teszi a Sto céget világszerte
elismert specialistává a
•
•
•
•

homlokzat
beltér
beton-helyreállítás
padlóbevonatok

területén.
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A Sto-ról röviden

Sto világszerte.
Semmi nincs közelebb.
A sárga Sto vödör világszerte jól ismert. A Sto működése folyamán az
innováció vezetőjévé vált a vakolatok, festékek, hőszigetelő rendszerek
és a betonvédelem terén. Igaz ez
mindenfajta építmény építésére és
felújítására a föld valamennyi éghajlati övezetében.
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A fejlesztés jelképe: a Sto AG központja Stühlingenben, Németország déli részén.

Növekedés szilárd alapokon.
Az 1835-ös alapítás óta a Sto az
egyszerű mész- és cementüzemből világszerte a homlokzati, beltéri, betonhelyreállító és padlóbevonati rendszerek egyik
vezető gyártójává nőtt. A piaci követelményeknek megfelelő, folyamatosan
megújított termékeinkkel továbbra is
meghatározó szerepet kívánunk játszani
a versenyben.
Világszerte jó választás.
A Sto AG a világ több mint 50
országában rendelkezik leányvállalatokkal és forgalmazókkal. Ennek a helyi
jelenlétnek köszönhetően a Sto pontosan tudja, mit követelnek meg a helyi
éghajlati viszonyok, az építészeti stílusok
és technikák, a szabványok és az ízlésvilág.
Sto alapadatok
•
•
•
•
•
•

Cégalapítás: 1835
Tőzsdérevitel: 1992
Konszolidált árbevétel: kb. 680 MEUR (2004)
Munkatársak: kb. 3.800 (2004)
Jelenlét a világban:
a föld több, mint 50 országában
Világpiaci elsőség a homlokzati hőszigetelő
rendszerek területén
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Kompetencia-hálózat

Egységben gondolkodni.
Közösen többet elérni.
A Sto a puszta termékeken és
szolgáltatásokon túl messze több
támogatást nyújt vevőinek. Homlokzati, beltéri, beton-helyreállítási és
padlóbevonati kompetencia-hálózatunk szellemében minden lehetőséget
megragadunk, hogy vevőink
egyéni kívánságait rugalmasan és
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hosszútávon teljesítsük.

Hatékony csapatmunka a legjobb eredmények érdekében.

Sto: megoldást ajánlunk, nem csupán terméket.
A Sto az új építmények építése és a régi
ingatlanok felújítása során jelentkező
megóvási, formatervezési, tervezési
és támogatási gondok feloldásában illetékes tanácsadó, problémamegoldó.
A Sto az építkezés teljes folyamatában
know-how-val szolgál. Ennek megvalósítása érdekében dolgoznak egymással
karöltve a leányvállalatok és a szakosodott szervezeti egységek a Sto AG-n
belül. Így tudunk vevőink számára olyan,
testre szabott szolgáltatás-csomagokat
összeállítani, melyek a feladatnak és a
helyi adottságoknak a legjobban megfelelnek, az épülettervezéstől kezdve az
egyedi termék-megoldásokon keresztül a
komplex szín- és formai kialakítási javaslatokig.
Forduljon helyi Sto-szakértőnkhöz.

7

Homlokzat

Sto-homlokzatok.
Soha nem felületesek.
A Sto homlokzat-specialistaként garantálja a rendszernek megfelelő felépítést és az összetevők legjobb hatásfokú összjátékát. A Sto homlokzatbevonatokban, hőszigetelő- és szanáló
rendszerekben, szellőztetett homlokzatokban és homlokzati profilokban generációk tapasztalata és a legkorszerűbb
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tudományos kutatómunka rejlik.

A funkcionalitás és az esztétikum: jó homlokzat ismertetőjelei

A jó nekünk soha nem elég jó.
Hőszigetelés rendszerekkel.
Az építő partnerek kívánalmainak ismerete és
az olyan jól bevált, klasszikus termékek, mint
a StoTherm Classic, tették a Sto-t világszerte
piacvezetővé a homlokzati hőszigetelő-rendszerek terén, kereken 310 millió m2 kivitelezett
felülettel. A folyamatos továbbfejlesztésnek
köszönhetően újra és újra sikerül a jót még
tovább javítanunk.
Korlátlan kialakítási lehetőségek.
A Sto nem csak a Stolithoz hasonló, szerves
vakolatok esetében tölt be nemzetközi vezető
szerepet. Szilikongyanta- vagy szilikát-kötésű és
ásványi anyagú homlokzati vakolatai és festékei
is mértékadóak. Az olyan „együtt gondolkodó”
termékmegoldások, mint az öntisztuló Lotus-Effect® hatással rendelkező homlokzatbevonatok és a StoPhotosan Color aktív
homlokzatfesték a legújabb ökológiai ismeretek
felhasználásával óvják az építményt és biztosítanak nagy mozgásszabadságot a
Homlokzat: a hangsúlyok
kialakításban.
•

•

•

homlokzati hőszigetelő
rendszerek:
StoTherm Classic
szerelt, szellőztetett
homlokzatok:
StoVentec
homlokzatbevonatok:
StoLotusan Color és
StoLotusan K/MP LotusEffect ® hatással

Homlokzatok jó profillal.
A StoDeco idomok a történelmi
és modern homlokzatok biztonságos és gazdaságos helyreállítását teszik lehetővé.
A StoDeco profilok szinte határtalan lehetőségeket nyitnak,
legyen szó akár gótikus, akár
art-deco vagy bauhaus stílusról.
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Beltér

Ünnep a szemnek, a
fülnek és a léleknek.
A belső terek kialakítása során az
esztétikumot és a funkcionalitást
harmonikus egységgé kell kovácsolni. A Sto egyedülálló beltéri termékés rendszer-választéka garantáltan
eltalálja a megfelelő tónust.

10

Életterek kreatív kialakítása.

Szín, érzékelés és funkcionalitás.
Beltéri bevonatok.
A Sto beltéri és kreatív bevonakreatív bevonatok:
tok tökéletesen a tervezők,
Linea di calce
építtetők és a kivitelezők szerbelső festékek:
teágazó igényeihez igazodnak
StoClimasan Color
az aljzat-előkészítéstől kezdve
StoColor Rapid
a beltéri vakolatokon keresztül
akusztikai rendszerek:
egészen a nem mindennapi,
StoSilent Top
dekoratív bevonatokig. Jó példa
StoSilent Panel
ezekre a Linea di calce kreatív
bevonat, amely márványból,
mészből és vízből álló összetételével hamisítatlan mediterrán hangulatot
idéz. A StoClimasan Color az első olyan
beltéri festék, amely fotokatalítikus tulajdonságai révén aktív légtisztításról gondoskodik. A Sto beltéri bevonatok mindezt természetesen oldószer és lágyítószer
nélküli kivitelben nyújtják.

Belső tér: a hangsúlyok
•
•

•

Akusztikai rendszerek.
A Sto akusztikai rendszerek a hanghullámok tudatos elnyelésével és célzott
visszaverésével javítják a helyiség hangzási
viszonyait, szabályozzák az utózengési
időt és csökkentik a zavaró zajokat.
A Sto akusztikai rendszerek emellett kreatív helyiség- és színkialakítási
lehetőségeik révén az esztétikára is hangsúlyt fektetnek.
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Betonhelyreállítás

Beton: a tartósság
szimbóluma.
A beton napjainkra a modern
építészet nélkülözhetetlen kellékévé vált. Tulajdonságai meggyőzik
az építészeket, mérnököket és az
építtetőket. A Sto gondoskodik
a beton építmények intelligens
értékmegőrzéséről, legyen szó akár
lakó-, akár irodaépületről, ipari vagy
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közlekedési létesítményről.

A beton védelmében minden apró részlet létfontosságú.

Tartós biztonságot nyújtó megoldások.
Betonhelyreállítás.
Az időjárás befolyása, az agresszív káros
anyagok és az intenzív igénybevétel még
a betonon is nyomot hagynak. Ez hidak
vagy toronyházak esetén veszélyeztetheti
a biztonságot. A Sto jó megoldást kínál
a megelőző védelemre és a gazdaságos,
környezetkímélő felújításra.
A magasépítésben már az
Beton: a hangsúlyok
újraprofilozás során megtörténik a korrózióvédelem
• StoCrete SM/SM P
a Sto javítóhabarcsaival. A
• StoPur EB 200
mérnöki létesítmények esetén
• hidrofobizálás
a StoCretec rendszerek meg• tartószerkezet-megerősítés
bízható védelmet nyújtanak.

Felületvédelem.
A betonfelületekre kifejlesztett Sto bevonatok számos variációs és kombinációs
lehetőséget kínálnak, folyamatosan
számításba véve mind a műszaki, mind
az esztétikai követelményeket. A
Sto betonbevonatok nagy ellenálló
képességükkel és vonzó megjelenésükkel
tűnnek ki, legyen szó homlokzatról,
erkélyről, repedés-injektálásról vagy fugaszanálásról.
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Pa d l ó b e v o n a t o k

Iránymutató
sokoldalúság.
Az ipari létesítmények és parkolóházak padlói savaknak, lúgoknak,
olajoknak, szállítójárművek okozta
terhelésnek és sok egyéb behatásnak
vannak kitéve. A Sto padlóbevonatok ezen a téren a védelmi funkciótól
az esztétikumig széles és sokoldalú
spektrumot fednek le.
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A Sto padlóbevonatok meglepő kialakítási hangsúlyokat teremtenek.

Vállalatok állnak rajta.
A padló nem csak egyszerű járófelület.
A Sto padlóbevonati rendszerei az
igénybevétel fokától függően kerültek
kialakításra és besorolásra, tartalmazzák
az új építés és a felújítás során egyaránt
alkalmazható impregnálókat, záróbevonatokat, vékony- és vastagbevonati
rendszereket, valamint esztricheket.
A Sto padlóbevonatok túlnyomórészt
oldószermentesek. Csekély anyagszükségletükkel és kiváló tartósságukkal
járulnak hozzá a gazdaságos és
környezetkímélő építéshez. A Sto ipari
padlóbevonatok a dekoratív célok
– pl. előcsarnokok, fogyasztói piacok
– mellett a legmagasabb műszaki követelményeknek is megfelelnek, például
védenek az elektrosztatikus kisülésektől
és megállják helyüket az élelmiszeriparban is.
Parkolóházi padlóbevonataink problémamentesen ellenállnak a gyakori terhelésingadozásoknak és számos világos,
barátságos fedőbevonattal kaphatóak.
Padló: a hangsúlyok
• ESD – vezetőképes
padlóbevonatok
• vizes bázisú bevonatok
• parkolóházi padlóbevonatok
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