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Elewacje panelowe StoVentec 
Glass / Stone Massive 
Wytyczne wykonania 



Wszelkie dane, rysunki, ogólne informacje techniczne i rysunki zawarte w niniejszej broszurze należy traktować jedynie jako materiał poglądowy, przedstawia-
jący podstawowe informacje i zasady funkcjonowania. Nie gwarantuje się dokładności wymiarów. Możliwość zastosowania i kompletność wymagają sprawdze-
nia na własną odpowiedzialność przez wykonawcę / klienta na danej budowie. Obiekty graniczące są przedstawione jedynie schematycznie. Wszystkie wielkości 
i dane należy dostosować do lokalnych warunków; nie stanowią one projektów roboczych, szczegółowych ani montażowych. Należy bezwzględnie przestrzegać 
założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów, opisach systemów i dopuszczeniach.
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Opis systemu

Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.

1 Izolacja 
Płyty z wełny mineralnej typu VHF, po uzyskaniu zgody dostawcy systemu 
lub Płyta Sto-Steinwolleplatte 033 VHF/035 VHF Fix do izolacji cieplnej  
z wełny mineralnej, niepalna, klasa A1 wg EN 13501-1, jednostronnie 
pokryta czarną włókniną, temperatura topnienia > 1000°C, WLG 033 lub 
035. 
Alternatywnie: Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix, WLG 032 Wskazówka: 
Możliwość jednokołkowego mocowania płyt Sto-Steinwol-leplatte 035 
VHF Fix oraz Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix.

2 Podkonstrukcja pionowa: 
Konsole ścienne Sto-Wandhalter Edelstahl ze stali szlachetnej oraz   
aluminiowy Sto-Aluminium-T-Profil lub konsole ścienne Sto-Wandhalter 
Edelstahl PH z systemem termoprzekładek oraz aluminiowy Profil T 
(podkonstrukcja dla budynków pasywnych).

3 Poziome profile agrafowe: 
Aluminiowy profil agrafowy StoVentec Aluminium Agraffenprofil do 
łatwego zawieszania panelu, wysoka odporność na skręcanie (wysoka 
sztywność).

4 Okładzina: 
Panel szklany StoVentec Glass Panel 
Prefabrykowany panel szklany do zawieszenia. Brak widocznych 
punktów mocowania, dostępność w różnych kolorach z palety RAL. 
Możliwy indywidualny wzór nanoszony techniką sitodruku.

1 2 3 4

StoVentec Glass
System podwieszanej elewacji wentylowanej i panelami 
szklanymi

Zastosowanie •	 Stare	i nowe	budownictwo	zgodnie	z przepisami
przeciwpożarowymi

•	 Wszystkie	podłoża	o dostatecznej	nośności

Właściwości •	 Masa	systemu:	ok.	30 kg/m²
•	 Kompensacja	nierówności	dzięki	regulowanej

podkonstrukcji	ze	stali	szlachetnej	/	aluminium
•	 Poprawa	izolacyjności	akustycznej	nawet	do

10 dB
•	 Bezpieczne	klejenie	na	całej	powierzchni,	zapo-

biegające	odpadaniu	szkła	w przypadku	uszko-
dzeń	mechanicznych

•	 Niski	współczynnik	mostków	cieplnych	dzięki
konsolom	ze	stali	szlachetnej

•	 Optymalne	właściwości	fizyczno-budowlane
dzięki	wentylacji	systemu

•	 Duża	odporność	na	warunki	atmosferyczne
•	 Wysoka	ognioodporność
•	 Dopuszczenie	do	zastosowania	jako	okładzina

elewacyjna	i warstwa	sufitowa
•	 Możliwość	późniejszej	wymiany	elementów

w przypadku	uszkodzenia

Wygląd •	 Powierzchnia	z jednowarstwowego	szkła	
bezpiecznego

•	 Niewidoczne	mocowanie
•	 Gładka	powierzchnia	o dużej	odporności	zmniej-

sza	koszty	utrzymania	i czyszczenia
•	 Wysoki	połysk	powierzchni
•	 Rozmaita	kolorystyka	(odcienie	kolorów	RAL,	

indywidualny	sitodruk	itd.),	dowolny	współczyn-
nik	odbicia	światła

•	 Dostępne	panele	w indywidualnych	formatach,	
pozwalające	na	swobodne	kreowanie	elewacji

•	 Możliwość	fazowania	krawędzi	płyt
•	 Występ	szkła	względem	krawędzi	płyty	do	4 cm

(zgodnie	z dopuszczeniem)
•	 Maksymalny	format	paneli:	1,25	x	2,6	m	(większe

formaty	możliwe	po	indywidualnym	uzgodnieniu)

Montaż •	 Zawieszanie	prefabrykowanychnych	paneli	na
podkonstrukcji

•	 Szybki	montaż	niezależny	od	warunków	atmosfe-
rycznych

•	 Obszerna	biblioteka	(Detale	CAD)	szczegółowych
rozwiązań

Dopuszczenia •	 Wg	przepisów	europejskich	lub	krajowych

•	 Nie jest możliwe modyfikowanie paneli na budowie.
Dlatego dokładny projekt z uwzględnieniem spoin jest 
bezwzględnie wymagany.

•	 W przypadku wersji z występem szkła poza krawędzie panelu, w
pewnych warunkach oświetlenia i przy określonych kolorach nie
można wykluczyć różnicy w odcieniu wysuniętego fragmentu szkła.

• Przed rozpoczęciem produkcji wymagane jest zatwierdzenie koloru
(na podstawie oryginalnego wzorca) i rysunków produkcyjnych
paneli przez projektanta, inwestora lub wykonawcę. Z przyczyn
technicznologicznych możliwe są niewielkie różnice.

• W przypadku paneli StoVentec Glass stosowane jest
jednowarstwowe szkło hartowane, tzw. bezpieczne (ESG),
alternatywnie — na żądanie klienta — możliwe jest zastosowanie
szkła bezpiecznego termicznie hartowanego (ESG-H).

• Dla ograniczonej palety kolorów (biały, odcienie żółtego  oraz 
czerwonego) możliwe jest zastosowanie szkła typu float „extradear”
o podwyższonej przezroczystości.

•	 Nietypowe kształty i docinanie płyt pod kątem oraz wycięcia
wymagają uprzedniego uzgodnienia z dostawcą systemu.
Należy przy tym uwzględnić uwarunkowania technicznie.

Ważne wskazówki

StoVentec Glass

•	 Nie rozprzestrzenianie ognia
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Opis systemu

1 Izolacja 

2 Podkonstrukcja pionowa: 
Konsole ścienne Sto-Wandhalter Edelstahl ze stali szlachetnej 
oraz aluminiowy Sto-Aluminium-T-Profil lub konsole ścienne Sto-Wandhalter 
Edelstahl PH z systemem termoprzekładek oraz aluminiowy Profil T 
(podkonstrukcja dla budynków pasywnych).

3 Poziome profile agrafowe: 
Aluminiowy profil agrafowy StoVentec Aluminium Agraffenprofil 
Profil agrafowy do łatwego zawieszania paneli, wysoka odporność 
na skręcanie (wysoka sztywność).

4 Okładzina: 
Panel StoVentec Stone Massive 
Prefabrykowane płyty z kamienia naturalnego z niewidocznymi kotwami 
mocującymi, różne rodzaje kamienia. Różne rodzaje obróbki powierzchni 
— szlifowane, polerowane, piaskowane oraz piaskowane i szczotko-
wane

StoVentec Stone Massive
System podwieszanej elewacji wentylowanej i panelami 
z kamienia naturalnego

Zastosowanie •	 Stare	i nowe	budownictwo
•	 Wszystkie	podłoża	o dostatecznej	nośności

Właściwości •	 Masa	systemu:	do	ponad	100	kg/m²,	w zależności
od	rodzaju	i grubości	kamienia	naturalnego

•	 Kompensacja	nierówności	dzięki	regulowanej
podkonstrukcji	ze	stali	szlachetnej	/	aluminium

•	 Poprawa	izolacyjności	akustycznej	nawet	do
10 dB

•	 Ograniczenie	mostków	cieplnych	dzięki	konsolom
ze	stali	szlachetnej

•	 Optymalne	właściwości	fizyczno-budowlane
dzięki	wentylacji systemu

•	 Niepalność
•	 Możliwość	zastosowania	jako	okładzina	elewa-

cyjna	i sufitowa
•	 Możliwość	wymiany	elementów,	np.	w przypadku

uszkodzenia

Wygląd •	 Masywne	kamienie	naturalne,	np.	wapienie
muszlowe,	piaskowce,	dolomity	itd.

•	 Możliwe	wykończenia	powierzchni:	szlifowana,	
polerowana,	piaskowana,	szczotkowana,	
drapana,	ryflowana

•	 Niewidoczne	kotwy	mocujące

Montaż •	 Zawieszanie	prefabrykowanych	paneli	na	podkon-
strukcji	(tylko	mechanicznie)

•	 Montaż	niezależny	od	warunków	atmosferycznych
•	 Szybki	montaż
•	 Obszerna	biblioteka	szczegółowych	rozwiązań

(detale	CAD)

Dopuszczenia •	 Wg	przepisów	europejskich	lub	krajowych.

•	 	Panele można modyfikować w ograniczonym zakresie na miejscu
budowy, wyłącznie po konsultacji z dostawcą systemu. Dlatego
dokładny projekt z uwzględnieniem spoin jest bezwzględnie wyma-
gany.

•  Przed produkcją paneli wymagane jest zatwierdzenie kamienia
z żądaną obróbką powierzchni (na podstawie oryginalnego wzorca)
oraz wymiarów kamieni przez projektanta, inwestora lub wyko-
nawcę.

•  Niewielkie różnice kolorystyki i struktury są związane z naturalnym
charakterem produktu.

•  Docinanie płyt pod kątem oraz wymagane wycięcia muszą być
uprzednio uzgodnione z dostawcą systemu. Należy przy tym
uwzględnić minimalne promienie łuków.

• Żądana obróbka widocznych krawędzi płyt musi być określona przez
inwestora/projektanta i uzgodniona z dostawcą systemu.

Ważne wskazówki

1 2 3 4

StoVentec Stone Massive

Płyty z wełny mineralnej typu VHF, po uzyskaniu zgody dostawcy systemu 
lub Płyta Sto-Steinwolleplatte 033 VHF/035 VHF Fix do izolacji cieplnej  
z wełny mineralnej, niepalna, klasa A1 wg EN 13501-1, jednostronnie 
pokryta czarną włókniną, temperatura topnienia > 1000°C, WLG 033 lub 
035. 
Alternatywnie: Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix, WLG 032 Wskazówka: 
Możliwość jednokołkowego mocowania płyt Sto-Steinwolleplatte 035 VHF 
Fix oraz Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix.
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Przekroje standardowe Wymagania montażowe

Wskazówka: Ten szczegół jest ogólną, niewiążącą propozycją projektową, przedstawiającą wykonanie jedynie w schematyczny sposób.

• Jeżeli podłoże jest odpowiednio nośne i jest w stanie przejmować
obciążenia okładziny elewacyjnej i/lub sufitowej, to na podstawie obli-
czenia obciążenia wiatrem oraz obliczeń statycznych możliwe jest
zastosowanie systemu podwieszanej elewacji wentylowanej. System jest
idealny do problematycznych podłoży, umożliwia wyrównywanie nawet
dużych nierówności.

• Drzwi, okna, skrzynie roletowe, attyki, pokrycia poziome i podokienniki
muszą zostać zamontowane przed okładziną elewacji lub sufitu. Należy
zwracać uwagę na wystarczający występ obróbki blacharskiej attyki
i dachu oraz podokienników przy projektowaniu elewacji.

• Należy określić tolerancję równości ścian budynku w stanie surowym
i sprecyzować wymaganą długość konsol ściennych.

• W ramach planowania, wykonawca powinien przed montażem całego
systemu określić i uzgodnić wymagane detale konstrukcyjne i połączenia
systemowe. Oprócz obliczeń statycznych obiektu należy uwzględnić
specyficzne właściwości obiektu.

• Na potrzeby obliczeń statycznych i projektu wykonawczego umożliwimy
kontakt z doświadczonymi projektantami. Na wstępie, w zależności od
podłoża, może być wymagane przeprowadzenie prób wyrywania
łączni-ków mechanicznych z podłoża. Do tych prac również możemy
polecić kompetentnych partnerów.

Przekrój poziomy 
StoVentec Stone Massive / StoVentec Glass

Przekrój pionowy  
StoVentec Glass/StoVentec Stone Massive

T = Gesamtaufbau Natursteinelement von Vorderkante T-Profil

Seite 6
Horizontalschnitt unten
StoVentec Glass / StoVentec Stone Massive

5-
12

Sto-Aluminium-T-Profil

Sto-Stein- / Glaswolleplatte VHF
vlieskaschiert

Sto-Fassadenselbstbohrschraube
5,5 x 19 mm überdrehsicher

Außenwand

Sto-Plattentragprofil

Sto-Fassadenselbstbohrschraube
5,5 x 19 mm nicht überdrehsicher

Sto-Wandhalter Edelstahl

Sto-Rahmendübel VF
nach Statik

Sto-Stellschraube M5x10

Sto-Agraffenprofil

StoVentec Glass Panel

Sto-Fassadenselbstbohrschraube
5,5 x 19 mm oder Fixierstift (einseitig)

6

Sto-Stellschraube M5 x 10

Sto-Fassadenselbstbohrschraube
5,5 x 19 mm oder Fixierstift (einseitig)

Sto-Steintragprofil

Hinterschnittanker mit Distanzscheibe,
System Keil

T

Sto-Agraffenprofil

62 0
-2

StoVentec Stone Massive Panel

Seite 6
Horizontalschnitt unten
StoVentec Glass / StoVentec Stone Massive

Seite 6
Vertikalschnitt
StoVentec Glass / Stone Massive



Planowanie | 7

Planowanie

Wskazówka: Ten szczegół jest ogólną, niewiążącą propozycją projektową, przedstawiającą wykonanie jedynie w schematyczny sposób.

•	 Przed zamówieniem okładziny należy dokonać pomiaru obiektu
oraz zaprojektować podział elewacji (formaty paneli, szerokość
spoin, itd.)

•	 	Miejsca styku profili T i profili agrafowych (poziome i pionowe)
muszą być dopasowane do spoin paneli.

•	 	W razie potrzeby uwzględnić konieczność wykonania barier ognio-
wych.

•	 	Podczas planowania uwzględnić aktualne rysunki detali systemo-
wych

•	 Zaznaczyć	osie	profili	T	na	całej	powierzchni.
•	 	Uwzględnić rozmieszczenie spoin dylatacyjnych budynku. W razie

potrzeby przewidzieć dodatkowe osie profili.
•	 	Konsole ścienne Sto-Wandhalter muszą wystawać na co najmniej

2 cm z izolacji, aby umożliwić optymalne mocowanie.
•	 	Aby ustalić właściwą długość konsol Sto-Wandhalter od odległości

między surową ścianą budynku a powierzchnią licową gotowej
elewacji należy odjąć następujący wymiar:
- w przypadku StoVentec Glass: ok. 80 mm
- w przypadku StoVentec Stone Massive: ok. 55 mm plus grubość
kamienia

Ważne wskazówkiKrok 1: Ustalenie i montaż konsol ściennych i profili T

Krok 2: Ustalenie i montaż profilu agrafowego

Krok 3: Montaż panelu StoVentec Glass

5 
- 1

2

K

C  max. nach Statik

Agraffenprofil max. nach Zulassung

R
S

StoVentec
Glass Panel

max.
280

5-12

10
 - 

15

C

C  max. nach Statik

Sto-Araffenprofil

GP/GP FP GP

K

C  max. nach Statik

Agraffenprofil max. nach Zulassung

10 - 15

10
 - 

15

C

C  max. nach Statik

10
 - 

15
10

 - 
15

C  max. nach Statik

Sto-Wandhalter
Festpunkt (FP)

Sto-Wandhalter
Gleitpunkt (GP)

Sto-Aluminium-
T-Profil
90x52,7x2,7

10
 - 

15

5 
- 1

2

Seite 7
Montageablauf
08.05.2012
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Podkonstrukcja

Wymiarowanie elewacji
1. Ustalenie dolnej krawędzi 2. Wytyczanie pionowych osi profili T

2

Zaznaczenie rozstawu pionowych osi 
profili zgodnie ze statyką obiektu i przy 
uwzględnieniu planowanego podziału 
spoin elewacji.

1

Wytyczanie pionowych osi profili sznurem 
traserskim.

Seite 8
Fußpunkt festlegen

Dolną krawędź elewacji należy ustalić względem poziomu terenu
(gruntu, balkonu, tarasu, dachu, itp.) w taki sposób, aby była 
zapewniona stała wentylacja systemu, a okładzina elewacji nie była 
stale nawilżana przez wodę rozpryskową z przylegających powierzchni    
poziomych. 

Wskazówka
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Podkonstrukcja

3. Rozmieszczenie konsol ściennych

Zaznaczyć punkty stałe konsol ściennych 
wg obliczeń statycznych i projektu.

Zaznaczyć punkty przesuwne konsol 
ściennych wg obliczeń statycznych 
i projektu elewacji.

Uwzględnić przesunięcie osi profili wzglę-
dem osi łączników wynoszące ok. 20 mm. 
Ważne: Konsolę ścienną można w razie 
potrzeby zamontować w układzie lewo- 
lub prawostronnym.

3a

3b

4

2

Ustalić rozmieszczenie konsol 
Sto-Wandhalter (jako punkty stałe lub 
przesuwne) zgodnie z obliczeniami 
statycznymi i projektem, na 
wytyczonych wcześniej osiach profili T.

1

Wytyczyć osie poziome zgodnie z 
rozmieszczeniem konsol (np. za pomocą 
sznura traserskiego).



Podkonstrukcja

Montaż konsoli ściennej 
Sto-Wandhalter Edelstahl

Wkręcane łączniki mechaniczne Sto do konsol ściennych Sto     
ze stali szlachetnej
• Podczas mocowania wkręcanych łączników mechanicznych należy

uwzględnić warunki zawarte w Aprobacie Technicznej łączników. 
• Wkręcane łączniki elewacyjne należy stosować odpowiednio w

zależności od podłoża. 

Wskazówki
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Konsole ścienne należy wyrównać w pio-
nie. 

3

2

W celu zamontowania konsol ściennych, 
należy wykonać otwory wiercone w zależ-
ności od podłoża zakotwienia i łączników 
udarowo lub przez wiercenie zgodnie 
z Aprobatą Techniczną łączników. Należy 
przy tym zwrócić uwagę na zadaną 
minimalną głębokość wierconego 
otworu. Otwór przedmuchać.

1

Rdzenie łączników należy przykręcać tak, 
aby kołnierz kołka całkowicie przylegał do 
konsoli, a łeb rdzenia do kołnierza łącz-
nika. Łby ocynkowane galwanicznie 
należy pokryć w miejscu styku z kołnie-
rzem łącznika plastyczną, trwale ela-
styczną powłoką bitumiczno-olejową wg 
Aprobaty Technicznej łączników. 

4

Konsole Sto-Wandhalter Edelstahl zamo-
cować wkręcanymi łącznikami mechanicz-
nymi z uwzględnieniem odpowiedniego 
rozstawu typu konsoli/mocowania (punkt 
stały lub przesuwny). W wywiercone 
otwory wsunąć kołnierze łączników.

Konsola ścienna Sto ze stali szla-
chetnej
• Minimalizują mostki termiczne
• Wysięg elementu stopniowany

co 20 mm (dostępne rozmiary
niestandardowe)

•  Wysięg od 50 do 300 mm przy
grubości blachy 1,5 mm lub 2,5 mm

•  Wysięg od 300 do 600 mm przy
grubości blachy 2,5 mm

• Możliwość zastosowania poziomego,
np. do montażu barier ogniowych

•  Możliwość montażu jako konsola
ścienna i sufitowa (przy większych
wysokościach zawieszenia w połącze-
niu z prętem ukośnym)

•  Dostępna jako konsola do punktów
stałych i punktów przesuwnych

• Zintegrowane sprężyny zaciskowe

Informacja dot. produktu

Wkręcany łącznik mechaniczny Sto:
•  Kotwienie na prawie wszystkich

masywnych podłożach
• Duża obciążalność statyczna
• Stosować zgodnie z obliczeniami

statycznymi
• Inne łączniki mechaniczne po uzyska-

niu zgody dostawcy systemu

Uwaga dot. produktu



2

Izolację wykonać przed montażem 
pionowych profili nośnych. 
Płyty izolacyjne ułożyć w układzie bezfu-
gowym (na styk) i nasunąć na konsole.

1

Płyty izolacyjne zabezpieczyć przed prze-
sunięciem łącznkami do wełny średnio 
5szt/m². Należy wyeliminować tylną 
wentylację izolacji. Podczas mocowania 
łączników do materiału izolacyjnego 
należy uwzględnić głębokość zakotwie-
nia, wynoszącą co najmniej 20 mm. 
Materiał izolacyjny nie może być ściśnięty. 
Szczeliny w izolacji powstające na skutek 
montażu należy uzupełnić oryginalnym 
materiałem izolacyjnym.

Podkonstrukcja

Montaż izolacji

Wymagania dotyczące materiału izolacyjnego
•  Płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej lub alternatywnie

z wełny szklanej wg EN 13162
• Materiał izolacyjny, zewnętrznie pokryty czarną włókniną
• Niepalny, kategoria A1 lub A2 -s1,d0 wg EN 13501-1
• Materiał izolacyjny trwale wodoodporny i niepodatny na

odkształcenia

Informacje

Po uzgodnieniu z dostawcą systemu oraz producentem/dostawcą 
izolatora na danym obiekcie można zastosować technikę mocowania 
jednym łącznikiem. Należy przestrzegać wytycznych dostawcy mate-
riału izolacyjnego i łączników.

Porada

Podkonstrukcja/izolacja | 11Wskazówka: Ten szczegół jest ogólną, niewiążącą propozycją projektową, przedstawiającą wykonanie jedynie w schematyczny sposób.

Schemat mocowania płyt izolacyjnych
W przypadku gdy szerokość szczeliny wentylacyjnej jest mniejsza niż   
6 cm, w osiach profili pionowych (profili T) nie można umieszczać 
łączników do montażu termoizolacji, ponieważ profil T jest 
zagłębiony w materiale izolacyjnym. W takim przypadku łączniki do 
izolacji należy osadzać obok osi profili pionowych.

Ważna wskazówka



12 | Podkonstrukcja Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.

Podkonstrukcja

Montaż pionowych profili nośnych
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W przypadku punktów przesuwnych 
skręcanie / nitowanie musi być koniecznie 
wykonane na środku w podłużnych 
otworach konsol Sto-Wandhalter.

3

2

W przypadku szczeliny wentylacyjnej 
< 5 cm wykonać nacięcie materiału 
izolacyjnego wzdłuż środnika profili T. 
Docinanie profili T, wykonać za pomocą 
piły tarczowej. Wsunąć profil T. 
Wyrównać położenie profilu T sznurem 
traserskim/poziomicą.

1

Wszystkie miejsca łączenia profili 
wykonać ze spoiną o szerokości 
min. 10 mm, aby zapewnić kompensacje 
rozszerzalności termicznej aluminium.

4

Skręcanie profili T zgodnie ze statyką 
jako punkty stałe i przesuwne przy użyciu 
wkrętów samowiercących Sto-Fassaden 
Selbstbohrschrauben 5,5 x 19 mm 
zabezpieczonych przed przekręceniem 
(alternatywnie: nitowanie nitami 
aluminiowymi / ze stali nierdzewnej 
zgodnie z obliczeniami statycznymi). 
W przypadku punktów stałych, 
skręcanie / nitowanie z zachowaniem 
statyki w środkowym lub dolnym 
otworze okrągłym.

• Wyrównać pierwszą i ostatnią oś powierzchni elewacji i sufitu oraz
zamontować je na konsolach ściennych zgodnie ze statyką.
Następnie, należy zamocować poziome rusztowanie sznurowe
w celu wyrównania pozostałych profili. Alternatywnie można użyć
wskaźnika laserowego.

• Zamontować profile, począwszy od osi zewnętrznych w kierunku
środka.

• W przypadku stosowania nitów aluminiowych lub ze stali
nierdzewnej jako elementu łączącego, należy koniecznie użyć
odpowiednich kleszczy nitowniczych i szablonów nitowniczych,
aby zapewnić montaż profili T bez zakleszczenia.

Porada

Sto-Aluminium-T-Profil
• Zdefiniowany obszar wkręcania
•  Żłobiona struktura, ułatwiająca wkła-

danie wkręcanych śrub w podstawie
i kołnierzu profilu.

Porada dot. produktu

Warianty wykonania



Podkonstrukcja

Montaż profili agrafowych 
(bez możliwości odkształcenia)

Montaż profili agrafowych  
(bez możliwości odkształcenia)

Podkonstrukcja | 13Wskazówka: Ten szczegół jest ogólną, niewiążącą propozycją projektową, przedstawiającą wykonanie jedynie w schematyczny sposób.
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Warianty wykonania

Rozmieszczenie profili agrafowych

Seite 14
Vertikalschnitt
Positionierung Agraffenprofile

Wykonanie podłużnego otworu

• Połączenia skręcane między profilem agrafowym i profilem T należy
wykonać przy użyciu wkrętów samowiercących Sto-Fassaden Selbst-     
bohrschrauben do elewacji StoVentec 5,5 x 19 mm zgodnie z 
obliczeniami statycznymi. 

Ważna wskazówka

Połączenie stałe Sto-Agraffenprofil

Połączenie przesuwne Sto-Agraffenprofil

Połączenie podwójnie przesuwne Sto-Agraffenprofil

Połączenie przesuwno-przesuwne Sto-Agraffenprofil
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Podkonstrukcja

Montaż profili agrafowych  
(bez możliwości odkształcenia)

6

Miejsca styku profili agrafowych wykonać 
tak, aby było możliwe przejmowanie 
zmian długości powodowanych rozsze-
rzalnością termiczną (szerokość spoiny od 
10 do 15 mm).

5

Zamalować na czarno podkonstrukcję 
w obszarze spoin panelowych 
(np. czarnym lakierem lub taśmą klejącą).

2

Obmiar agraf i przeniesienie na dalsze 
osie profili za pomocą poziomnicy i/lub 
sznura traserskiego.

1

W przypadku punktów stałych, w razie 
potrzeby nawiercić profil agrafowy na 
zaznaczonej linii. Na każdym profilu 
agrafowym wykonać jeden punkt stały 
z 2 śrubami/nitami.

W punktach przesuwnych umieścić wkręt/
nit łączący na środku w otworach podłuż-
nych (wykonanych na budowie) 
(5,5 x 20 mm).

3

4

Zamontować profil agrafowy (długość 
trzpienia zgodnie z sytuacją montażową 
z uwzględnieniem długości maksymalnej) 
bez możliwości odkształcenia, z utworze-
niem punktów stałych i przesuwnych. 
Połączenia między profilem T i agrafą 
wykonać przy użyciu wkrętów samowier-
cących Sto-Fassaden Selbstbohrschrauben 
do elewacji StoVentec 5,5 x 19 mm (alter-
natywnie: nitowanie za pomocą nitów 
aluminiowych / ze stali nierdzewnej zgod-
nie z obliczeniami statycznymi).

14 | Podkonstrukcja Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.



Panel

Prace przygotowawcze  
(dotyczy tylko StoVentec Stone 
Massive)

Montaż panelu

Założyć podkładkę dystansową.3

2

Sprawdzić wiercony otwór, w razie po-
trzeby go przedmuchać

1

Przykręcić i wyrównać nośny profil 
wieszakowy w sposób umożliwiający 
regulację i zamocowanie (góra płyty).

Przykręcić i wyrównać na sztywno  
profil nośny wieszakowy (dół płyty).

4

5

Włożyć kotwy mocujące.

Jeżeli podczas montażu panele muszą 
być tymczasowo odłożone na podłożu/
rusztowaniu, należy je koniecznie ukła-
dać na miękkim podkładzie. Pozwala to 
uniknąć uszkodzeń, np. krawędzi.

Wskazówka

Zakres regulacji śruby nastawczej

Zabezpieczenie przed przesunięciem bocznym

Sto-Stellschraube M5 x 10

Sto-Fassadenselbstbohrschraube 5,5 x 19 mm 
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Seite 15
Montage Panel
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Montage Panel
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Panel | 15Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.

Wymagana wysokość zawieszenia



Panel

16 | Panel Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.

Po rozpakowaniu oczyścić powierzchnię licową paneli (StoVentec 
Glass: użyć standardowego środka do czyszczenia szkła).

Ważna wskazówka

StoVentec Glass: Zawiesić panel przy 
użyciu ssawek do szkła lub armatury 
ssącej.

Wyrównać panel w pionie i w poziomie. 
Zwrócić uwagę na równomierny 
rozkład spoin (w przypadku StoVentec 
Glass szerokość spoiny min. 5 mm)

Poziome wyrównanie paneli odbywa się 
za pomocą śrub regulacyjnych. Podczas 
regulacji konieczne jest lekkie uniesienie 
paneli w celu odciążenia śrub regulacyj-
nych.

3a

StoVentec Stone Massive: Zawiesić panel 
przy użyciu pasa lub ręcznie.

3b

4

5

6aWkręcić dwustronną śrubę regulacyjną 
StoVentec (StoVentec Glass: M5 x 10 mm; 
StoVentec Stone Massive: M6 x 10 mm) 
w górny profil nośny (do położenia zero-
wego, głębokość wkręcenia 3 mm).

2

Aby zapewnić bezproblemowe zawiesze-
nie, należy zmieść wióry po wierceniu 
z profili agrafowych.

1

StoVentec Glass: Mocowanie panelu bez 
odkształceń na górnym profilu płytowym 
zapobiegające przesunięciu bocznemu, 
np. przez jednostronne połączenie za-
wleczką lub wkrętem samowiercącym.

6b StoVentec Stone Massive: Mocowanie 
panelu bez odkształceń na górnym profilu 
płytowym zapobiegające przesunięciu 
bocznemu, np. przez połączenie za-
wleczką lub wkrętem samowiercącym.



Cokół

Wykonywanie cokołu Montaż listwy cokołowej

Wykonać połączenie między listwą coko-
łową, a izolacją cokołu przy użyciu taśmy 
uszczelniającej Sto-Fugendichtband.

2

1

Uniwersalne listwy cokołowe Sto-Sockelleiste 
montuje się w poziomie odpowiednio do 
grubości izolacji tak, aby przylegały na całej 
powierzchni ściany budynku. 
Nierówności ściany należy wyrównać za 
pomocą Sto-Unterlegscheibe lub 
Sto-Thermostopp-Element. 
Listwy cokołowe mocuje się w odległości 
ok. 33 cm, za pomocą łączników wbijanych 
Sto. Należy unikać skręcenia listew.

3

Przed rozpoczęciem prac montażowych 
należy ustalić wysokość cokołu (patrz 
także strona 8) i zaznaczyć ją przy użyciu 
sznura. Wykonać izolację cokołową 
i obwodową zgodnie z instrukcjami 
i wytycznymi, wydanymi przez firmę Sto.

Listwy cokołowe należy w miarę możliwo-
ści przymocować przez skrajne otwory. 
Aby ułatwić montaż listew cokołowych, 
założyć łączniki do listew 
Sto-Sockelleistenverbinder.

4

Na narożnikach budynku należy użyć 
elementów narożnych do 
Sto-Sockelleisten Universal. 
Elementy narożne można dopasować 
do narożników wewnętrznych 
i zewnętrznych.

5

Cokół StoVentec Glass

Seite 17
Sockelanschluss

Seite 17
Sockelanschluss StoVentec Stone Massive

Cokół | 17
Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.  
Wskazówka: Ten szczegół jest ogólną, niewiążącą propozycją projektową, przedstawiającą wykonanie jedynie w schematyczny sposób.

Cokół StoVentec Stone Masive



Cokół

Montaż profili wentylacyjnych

Aluminiowy profil wentylacyjny 
Sto-Lüftungsprofil Alu
Profil zapewniający wentylację systemu 
i ochronę przed małymi zwierzętami 
w strefie cokołowej i przy dolnych 
zakończeniach systemu (wymiary 
30 x 40 mm i 40 x 100 m)

Porada dot. produktu

Wsunąć profil, w razie potrzeby 
naciąć izolację przy górnej krawędzi 
listwy cokołowej.

2

1

Włożyć tylny profil wentylacyjny 
w izolację.

Drugi profil wentylacyjny zamyka obszar 
między profilem T, a tylną stroną panelu. 
Oba profile wentylacyjne przykręcić razem 
do półek profili T. Poziome ramiona profili 
można umieścić na tej samej wysokości. 
Należy zakryć całą szczelinę wentylacyjną 
od przedniej krawędzi izolacji do tylnej 
strony panelu. Alternatywnie można 
zamontować profil wentylacyjny w 
kształcie litery Z (Z-Lüftungsprofil).

3

4

Między listwą cokołową a aluminiowym 
profilem T należy wykonać spoinę 
o szerokości od 5 do 10 mm.

Narożniki

Narożnik zewnętrzny

Seite 18
Außenecke StoVentec Stone Massive
Przy konstrukcji systemów o wysięgu > 250 mm mogą być wymagane 
konstrukcje specjalne.

Wskazówka

Seite 18
Außenecke StoVentec Glass

Narożnik zewnętrzny StoVentec Glass

Narożnik zewnętrzny StoVentec Stone 
Massive

18 | Cokół/Narożniki
Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach. 

Wskazówka: Ten szczegół jest ogólną, niewiążącą propozycją projektową, przedstawiającą wykonanie jedynie w schematyczny sposób.



Przewidzieć panel narożny szerszy o 30 mm.

Wskazówka

Narożniki

Narożnik wewnętrzny

Narożnik wewnętrzny StoVentec Glass

Narożnik wewnętrzny StoVentec Stone Massive
Seite 19
Innenecke StoVentec Glass

Seite 19
Innenecke StoVentec Stone Massive

•  W przypadku spoin wentylacyjnych > 20 mm należy 
zamontować dwa aluminiowe profile wentylacyjne Sto
(alternatywnie profile wentylacyjne w kształcie litery Z) jako
zabezpieczenie przed małymi zwierzętami.

•  Zwrócić uwagę na wysokość zawieszenia paneli. Patrz strona 15.
•  Jeżeli montaż pokrycia attyki odbywa się po zawieszeniu paneli,

należy prowizorycznie zakryć górne zakończenie systemu.

Połączenia

Attyka

Połączenie attyki StoVentec Glass

Seite 19
Attika StoVentec Glass

Seite 19
Attika StoVentec Stone Massive

Połączenie attyki StoVentec Stone Massive
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Połączenia

Przyłącze podokienników

• Podczas ustalania połączeń okiennych należy uwzględnić ogólne
tolerancje budowlane.

• W przypadku spoin wentylacyjnych > 20 mm należy zamontować
dwa aluminiowe profile wentylacyjne Sto w kształcie litery Z 
(alternatywnie profile wentylacyjne uformowane w kształt litery Z) 
jako zabezpieczenie przed małymi zwierzętami.

•  W celu prawidłowego uszczelnienia i montażu okien i drzwi należy
przestrzegać wytycznych RAL.

•  Zwrócić uwagę na wysokość zawieszenia paneli. Patrz strona 15.
•  Wiatroszczelność i mocowanie okien wg RAL lub danych 

producenta

Wskazówki

Podokiennik w systemie StoVentec Glass Ościeże okienne StoVentec Glass 
z obróbką blacharską

Ościeże okienne StoVentec Stone Massive z obróbką
blacharską

Ościeża

Seite 20
Fensterbank StoVentec Glass

Seite 20
Fensterbank StoVentec Stone Massive

Seite 20
Laibungsanschluss StoVentec Stone Massive

Seite 20
Laibungsanschluss StoVentec Glass

Podokiennik  w systemie StoVentec Stone Massive 
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Połączenie nadproża StoVentec Stone Massive 
z obróbką blacharską

Połączenia

Nadproża

Seite 21
Sturzausbildung StoVentec Glass

Seite 21
Sturz StoVentec Stone Massive

Połączenie nadproża StoVentec Glass 
z obróbką blacharską 

Seite 21
Verschattung StoVentec Stone Massive

Seite 21
Verschattung StoVentec Glass
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Okładzina sufitowa

Połączenie sufitu/nachodzącej 
elewacji z otwartą spoiną

StoVentec Glass

Wilgoć wnikającą przez otwarte spoiny systemu należy odprowadzać
zgodnie z projektem.

Wskazówka



Seite 22
Brandsperre StoVentec

Seite 22
Vertikalschnitt längs zur Agraffe

Seite 22
Vertikalschnitt parallel zur Agraffe
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Okładzina sufitowa

Okładzina sufitowa z paneli 
StoVentec Glass

Przekrój poprzeczny równolegle (góra) i w poprzek 
(dół) agrafy • Przy wysokościach zawieszenia > 35 cm zaleca się uzupełnienie

konsol ściennych przy użyciu pionowych prętów wahadłowych
i usztywnień ukośnych w obu kierunkach.

• Standardowe rysunki szczegółowe do tworzenia przyłączy systemo-
wych okładzin sufitowych są dostępne w firmie Sto

• Elementy sufitowe, takie jak lampy, tryskacze, tablice reklamowe itd.
należy zakotwić osobno w surowym suficie. Wymagane przebicia
przez panele szklane należy wcześniej uzgodnić z dostawcą systemu
w ramach prac projektowych.

• Przy wybieraniu łączników w razie potrzeby przestrzegać
wytycznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków.

Wskazówki

10-15

5-12R

3
0

 
0

-
2
 

3
2

m
a

x
.
 
3

5
0

A

Śruba Sicherungsschraube

Sto-Aluminium-T-Profil

Konsola Sto-Wandhalter Edelstahl

Wkręt Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube 5,5x19 mm 
überdrehsicher

StoVentec Glass Panel

Kątownik 2)

Al-L-Profil min. 30x40x2 mm

Wkręt Sto-Fassadenselbstbohrschraube 5,5x19 mm 
nicht überdrehsicher

Sto-Agraffenprofil

Sto-Plattentragprofil

1)

3)

Ściana zewnętrzna

Kotwa mocująca według 
obliczeń statycznych

Płyta z wełny mineralnej typu VHF z 

jednostronnym pokryciem włókniną ochronną

A = Wysięg konsoli ściennej (patrz EAG 004) Wymagane dodatkowe usztywnienie 

skośne, zgodnie z EAG 035.

Panele sufitowe łączone zaczepem skręcić jedną śrubą zabezpieczającą, alternatywnie można użyć dwóch śrub 

zabezpieczających jeżeli nie występują naprężenia skręcające.

1)  Osie profili zaplanowano w spoinach między panelami lub pod panelem (zgodnie

z  założeniami projektu elewacji).

2)  Połączyć zaczep z Agraffenprofilem wkrętem zgodnie z sytuacją montażową lub      przez spoinę 
bezpośrednio z T- Profilem (jeżeli jej szerokość wynosi min. 10mm).

3) Długość Agraffenprofil wg EAG 010 do 016 ; Wykonanie punktu stałego bądź przsuwnego wg EAG 018.



Seite 23
Aufgehende Fassade StoVentec Glass
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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. 32 706 80 02
fax 32 706 80 03
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 Handlowi:

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

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

Białystok
tel. 605 165 132

Bielsko-Biała
tel. 603 692 511

Częstochowa
tel. 603 692 522

Gorzów Wlkp.
tel. 605 165 128

Kalisz
tel. 605 165 147

Kielce
tel. 605 165 141

Opole
tel. 603 692 529

Wałbrzych
tel. 605 165 100

Centra Sprzedaży:
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