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Farby Sto do wnętrz
Przegląd produktów



Informacje techniczne, dane, zdjęcia oraz rysunki zawarte w niniej-
szej broszurze należy traktować jedynie jako materiał poglądowy, 
przedstawiający podstawowe informacje i zasady funkcjonowania. 
Podane wymiary nie są dokładne. Wykonawca/klient zobowiązany 
jest sprawdzić na własną odpowiedzialność kompletność produktów 
i systemów oraz możliwość ich zastosowania dla danego obiektu. 
Prace uzupełniające zostały przedstawione jedynie schematycznie. 
Przedstawione założenia i dane muszą być skonfrontowane z dany-
mi warunkami obiektowymi i w żadnym wypadku nie tworzą one 
planu działań inwestycyjnych ani montażowych. 
Należy bezwzględnie przestrzegać założeń i wytycznych zawartych 
w instrukcjach technicznych, opisach systemów i dopuszczeniach.
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Farby premium

StoColor Opticryl Satinmatt
Królowa farb wewnętrznych - najwyższa klasa odporności na 
szorowanie na mokro oraz klasa 2 zdolności krycia. StoColor 
Opticryl Satinmatt łączy w sobie maksymalną wytrzymałość, 
najwyższą łatwość czyszczenia i najlepsze właściwości kryjące. 
Krótko mówiąc - tam, gdzie wymagania dotyczące szybkiego, 
a przy tym perfekcyjnego i trwałego malowania są szczegól-
nie wysokie, oczywistym wyborem jest farba StoColor Opticryl 
Satinmatt.

Zredukowany efekt złamania pigmentu - nawet w przy-
padku ciemnych kolorów
Przy znacznym obciążeniu mechanicznym farb matowych 
może dojść do złamania cząsteczek pigmentu: w tych miej-
scach farba zaczyna błyszczeć. Daje to nieestetyczny efekt, 
szczególnie widoczny w przypadku ciemnych i intensywnych 
kolorów. StoColor Opticryl Satinmatt w znacznym stopniu re-
dukuje to zjawisko: powierzchnia na długo pozostaje głęboko 
matowa.

StoColor Supermatt
Niesamowicie matowa farba silikonowa do wnętrz, posia-
dająca najwyższą klasę odporności na szorowanie. Dedyko-
wana szczególnie do powierzchni ścian i sufitów wrażliwych 
na światło boczne. Dzięki doskonałej rozlewności zapewnia 
komfort wykonywania poprawek oraz w znacznym stopniu 
eliminuje ryzyko powstawania efektu smużenia farby. Wyso-
ka klasyfikacja dla odporności na szorowanie na mokro oraz 
zdolności krycia plasuje StoColor Supermatt w grupie farb 
wewnętrznych Premium. 

Właściwości

• odporność na szorowanie na mokro - klasa 1,
• zdolność krycia - klasa 2,
• jedwabisty mat,
• barwiona w nieograniczonym zakresie systemu StoColor,
• wysoki stopień bieli,
• certyfikat TÜV, kontrola zewnętrzna.

Zalety

• bardzo trwała i wyjątkowo odporna,
• bardzo łatwa do czyszczenia,
• brak defektów w oświetleniu bocznym,
• bardzo dobrze wypełniająca,
• zazwyczaj wystarcza jednokrotne malowanie.

• wszystkich pomieszczeń i obszarów o najwyższych wymaganiach jakości.

Zalecana w szczególności do

Właściwości

• odporność na szorowanie na mokro - klasa 1,
• zdolność krycia - klasa 2,
• głęboki mat,
• barwiona w ograniczonym zakresie systemu StoColor,
• wysoki stopień bieli,
• certyfikat TÜV, kontrola zewnętrzna.

Zalety

• bardzo trwała i wyjątkowo odporna,
• brak defektów w oświetleniu bocznym,
• łatwe dokonywanie poprawek,
• bardzo dobrze wypełniająca.

• wszystkich pomieszczeń i obszarów o najwyższych wymaganiach jakości.

Zalecana w szczególności do
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Farby trwałe

StoColor Sil Premium
W najwyższym stopniu przyjazne dla środowiska - idealne 
do ,,wrażliwych” pomieszczeń, w szczególności odpowied-
nie dla alergików: ekologiczne farby Sto wytwarzane są 
wyłącznie z surowców spełniających wymogi ochrony zaso-
bów naturalnych i nie zawierają substancji konserwujących. 
Użytkownik uzyskuje korzyści w postaci lepszego klimatu 
w pomieszczeniu oraz otoczenia wolnego od szkodliwych 
substancji - w przedszkolach, szkołach, szpitalach, domach 
spokojnej starości, czy też w prywatnych pomieszczeniach 
mieszkalnych.

StoColor Opticryl Matt
Trwałe farby - doskonałe do ścian o dużym obciążeniu użyt-
kowania: farby dyspersyjne z rodziny StoColor Opticryl Matt, 
o klasie 1 odporności na szorowanie na mokro, są łatwe do 
czyszczenia i odporne na działanie środków dezynfekujących. 
Dzięki wysokiej odporności i wytrzymałości mogą bez trudu 
stawić czoła nawet dużym obciążeniom mechanicznym. Ide-
alnie sprawdzają się na powierzchniach strukturowanych, 
flizelinie oraz dekoracyjnych tapetach z włókna szklanego. 

Właściwości

• odporność na szorowanie na mokro - klasa 1,
• zdolność krycia - klasa 1,
• barwienie w ograniczonym zakresie systemu StoColor,
• wysoki stopień bieli,
• certyfikat TÜV, kontrola zewnętrzna.

Zalety

• wysoka wytrzymałość i odporność,
• zachowuje strukturę,
• wysoka odporność na czyszczenie oraz działanie środków dezynfekujących,
• bardzo dobre rozprowadzanie powierzchniowe,
• dobra zdolność krycia.

• pokojów dziecięcych,
• szpitali, laboratoriów, przychodni,
• hoteli, restauracji.

Zalecana w szczególności do

Właściwości

• odporność na szorowanie na mokro - klasa 1,
• zdolność krycia - klasa 2,
• barwiona w pełnym zakresie systemu StoColor,
• wysoki stopień bieli,
• certyfikat TÜV, kontrola zewnętrzna.

Zalety

• wysoka wytrzymałość i odporność,
• zachowuje strukturę,
• wysoka odporność na czyszczenie oraz działanie środków dezynfekujących,
• dobra zdolność krycia.

• łazienek,
• pokojów dziecięcych,
• klatek schodowych, korytarzy,
• hoteli, restauracji.

Zalecana w szczególności do
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Farby ekologiczne

StoColor Sil In
StoColor Sil In - naturalna farba chroniąca przed pleśnią 
Całkowicie naturalna, bezpieczna dla zdrowia i środowiska.  
Liczne ekspertyzy oraz znaki jakości potwierdzają wyjątkowe 
zalety farby StoColor Sil In, bezpiecznej dla zdrowia i środo-
wiska. 
Dzięki wysokiej wartości pH ta matowa i znakomicie kryjąca 
farba silikatowa (krzemianowa), posiada właściwości hamują-
ce rozwój pleśni.

StoColor Sil Mineral
StoColor Sil Mineral - mineralna farba o wysokiej 
zdolności krycia 
Dzięki swoim właściwościom StoColor Sil Mineral stanowi ko-
rzystną alternatywę dla StoColor Sil In.

Właściwości

• odporność na szorowanie na mokro - klasa 2,
• zdolność krycia - klasa 1,
• głęboki mat,
• barwiona w ograniczonym zakresie systemu StoColor (kolory pastelowe),
• certyfikat TÜV, kontrola zewnętrzna,
• otwarta dyfuzyjnie dla podłoża.

Zalety

• odpowiednia dla alergików,
• bez środków konserwujących,
• bardzo dobre właściwości kryjące,
• wyróżniona znakiem natureplus,
• naturalna ochrona przed pleśnią.

• ,,wrażliwych pomieszczeń”.

Zalecana w szczególności do

Właściwości

• odporność na szorowanie na mokro - klasa 3,
• zdolność krycia - klasa 2,
• głęboki mat,
• barwiona w ograniczonym zakresie systemu StoColor (kolory pastelowe),
• certyfikat TÜV, kontrola zewnętrzna,

Zalety

• odpowiednia dla alergików,
• dobre właściwości kryjące,

• ,,wrażliwych pomieszczeń”.

Zalecana w szczególności do
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Farby standardowe

StoColor In
StoColor In - klasyczna farba wewnętrzna
Uniwersalne zastosowanie oraz wyjątkowo korzystna cena. 
Standardowe farby Sto są najbardziej wszechstronne spośród 
farb wewnętrznych. Optymalny stosunek jakości do ceny 
oraz dobre właściwości kryjące sprawiają, że są one wysoko 
cenione, szczególnie przez klientów indywidualnych. Farba 
dyspersyjna w dużym stopniu przyczynia się do tworzenia 
przyjemnego i zdrowego klimatu w pomieszczeniach, jest 
bowiem niskoemisyjna i nie zawiera rozpuszczalników oraz 
środków zmiękczających.

Wysoka jakość za umiarkowaną cenę - StoColor In jest 
pierwszą farbą do wnętrz firmy Sto, która znalazła zastoso-
wanie już na milionach metrów kwadratowych powierzchni 
ścian i sufitów.

Właściwości

• odporność na szorowanie na mokro - klasa 3,
• zdolność krycia - klasa 2,
• głęboki mat,
• barwiona w nieograniczonym zakresie systemu StoColor,
• certyfikat TÜV, kontrola zewnętrzna.

Zalety

• trwała i odporna,
• brak defektów w oświetleniu bocznym,
• bardzo dobrze wypełniająca.

• indywidualnych pomieszczeń mieszkalnych.

Zalecana w szczególności do

Farby wewnętrzne Sto  | 11





Farby inwestycyjne

StoColor Select Perfect
Do szczególnych wymagań i obszarów zastosowania profesjo-
naliści potrzebują specjalnych rozwiązań. Niezależnie od tego, 
czy chodzi o zakłady przetwórstwa spożywczego czy budynki 
mieszkalne, czy mamy do czynienia ze złą jakością powietrza 
w pomieszczeniach czy też problematycznym podłożem: far-
by Sto szybko i łatwo rozwiązują problemy oraz spełniają sta-
wiane im wymagania. Jest to efekt pracy ponad 100 pracow-
ników działu badawczo-rozwojowego firmy. W taki sposób 
powstają innowacyjne rozwiązania do stosowania w praktyce.

StoColor Select Plus
Optymalny stosunek jakości do ceny oraz dobre właściwości 
kryjące sprawiają, że farba StoColor Select Plus jest wysoko 
ceniona zarówno w prywatnym budownictwie mieszkal-
nym, jak i obiektach wielkopowierzchniowych (szkoły, obiek-
ty służby zdrowia, przemysł spożywczy). Kolory są kwestią 
gustu - jakość nie. Podczas wybierania odpowiedniej far-
by wewnętrznej trzeba myśleć nie tylko o kolorowych ścia-
nach. Co najmniej tak samo ważne są dobre samopoczucie 
i zdrowy klimat w pomieszczeniach. StoColor Select Plus 
jest matową, niskoemisyjną farbą, niezawierającą rozpusz-
czalników, zmiękczaczy ani substancji powodujących tzw. 
efekt foggingu. Ta najbardziej korzystna cenowo farba do 
wnętrz sprawdza się na małych i dużych powierzchniach 
ścian i sufitów, najlepiej w białych odcieniach i pastelach.

Właściwości

• odporność na szorowanie na mokro - klasa 2,
• zdolność krycia - klasa 1,
• głęboki mat,
• otwarta dyfuzyjnie dla podłoża,
• barwiona w ograniczonym zakresie systemu StoColor,
• certyfikat TÜV, kontrola zewnętrzna.

Zalety

• bardzo dobrze kryjąca,
• bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

• szkół,
• hoteli, restauracji
• dużych inwestycji.

Zalecana w szczególności do
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Właściwości

• odporność na szorowanie na mokro - klasa 3,
• zdolność krycia - klasa 2,
• głęboki mat,
• kolor biały; możliwość samodzielnego zabarwienia przy użyciu maks 1% StoTint 

Aqua
• otwarta dyfuzyjnie dla podłoża,
• certyfikat TÜV, kontrola zewnętrzna.

Zalety

• bardzo dobrze kryjąca,
• bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

• szkół,
• hoteli, restauracji
• dużych inwestycji.

Zalecana w szczególności do





Farby funkcjonalne

StoColor Isol W
StoColor Isol W - farba izolująca
Farba izolująca do podłoży z nieusuwalnymi, ,,przebijającymi” 
zanieczyszczeniami: wodna farba StoColor Isol W w klasie 1 
odporności na szorowanie skutecznie neutralizuje plamy z ni-
kotyny, sadzy, ligniny i po zalaniach wodą.

Wysoka zdolność izolacji - do miejsc problematycznych
Wraz z upływem lat na sufitach i ścianach osadzają się sub-
stancje różnego pochodzenia, którym przeciwdziałają farby 
o specjalnej formule. Umożliwiają one również błyskawiczną 
renowację problematycznych podłoży. 

StoColor Puran Satin
StoColor Puran Satin - emalia o wysokiej odporności
Emalia poliuretanowa o wysokiej wytrzymałości: dzięki od-
porności na działanie środków dezynfekujących, słabych kwa-
sów i zasad oraz smarów mineralnych, StoColor Puran Satin 
doskonale nadaje się do najbardziej wrażliwych obszarów i 
szczególnych zastosowań.
Maksymalna wytrzymałość umożliwiająca stosowanie w kuch-
niach, łazienkach lub obszarach kontaktu z żywnością, służbie 
zdrowia (bloki operacyjne) - przy największej różnorodności 
kolorystycznej: StoColor Puran Satin jest emalią o połysku 
satynowym, o doskonałej stabilności kolorów. Wytrzymuje 
nawet największe obciążenia mechaniczne, jednocześnie for-
muła produktu jest przyjazna dla środowiska. Emisyjność Sto-
Color Puran Satin została przetestowana w warunkach prak-
tycznych podczas próby w komorze testowej. W normalnych 
warunkach obróbki (patrz aktualna Instrukcja Techniczna) nie 
występuje żadne negatywne oddziaływanie na użytkownika.

Właściwości

• odporność na szorowanie na mokro - klasa 1 (StoColor Isol W),
• odporność na szorowanie na mokro - klasa 2 (StoColor Isol),
• zdolność krycia - klasa 2,
• barwiona w ograniczonym zakresie systemu StoColor (kolory pastelowe),
• dyfuzyjne dla podłoża,
• wysoki stopień bieli.

Zalety

• wysoka zdolność izolacji na problematycznych podłożach,
• odporność na żółknięcie,
• niskie naprężenia,
• dobre właściwości kryjące,
• niska emisja zapachu podczas aplikacji.

• restauracji,
• palarni,
• pokojów kominkowych,
• łazienek.

Zalecana w szczególności do

Właściwości

• odporność na szorowanie na mokro - klasa 1,
• zdolność krycia - klasa 2,
• niskoemisyjna, nie zawiera nonylofenolu,
• połysk satynowy,
• certyfikat TÜV, kontrola zewnętrzna.

Zalety

• maksymalna wytrzymałość na obciążenia mechaniczne,
• odporność na środki dezynfekujące, słabe kwasy, zasady i smary mineralne,
• stabilność kolorów.

• kuchni,
• łazienek,
• obszarów kontaktu z żywnością,
• szpitali.

Zalecana w szczególności do
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Podstawowe informacje
Norma Europejska EN 13300 a obciążenie powierzchni farb

Norma Europejska EN 13300 opisuje klasyfikację jakościową farb wewnętrznych. Poniżej krótkie omówienie głównych 
kryteriów tej obowiązującej w Europie klasyfikacji.

Obciążenie powierzchni farb –
różnica miedzy farbami matowymi, a farbami z połyskiem
W przypadku stosowania intensywnych kolorów obowiązuje zasada: im wyższy stopień 
połysku farby, tym bardziej trwała i łatwa w czyszczeniu powierzchnia. Na powierzchni 
farb matowych poddawanych silnemu obciążeniu mechanicznemu często występują 
,,tłuste” miejsca, które z czasem zamieniają się w ,,błyszczące lustra”. W takiej sytuacji 
mówi się o złamaniu pigmentu. Jak do tego dochodzi i dlaczego to zjawisko nie występuje 
w przypadku farb z połyskiem, wyjaśniają rysunki.

Klasyfikacja wg EN 13300

Odporność na szorowanie na mokro

Zdolność krycia

Stopień połysku

Klasa 1-5

Klasa 1-4 

od głębokiego matu po połysk

Podłoże

Podłoże

* Uwaga 4 do normy: Zgodnie z krajowymi preferencjami, określenie ,,średni połysk można zmieniać: 
np. półpołysk, półmat, połysk satynowy

Stopień połysku

Zdolność krycia

Odporność na szorowanie na mokro (grubość powłoki w μm)

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 1

Klasa 4

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 2

Klasa 1

Klasa 5

< 5 μm po 200 cyklach

≥  5 μm oraz < 20 μm po 200 cyklach

≥ 70 μm po 40 cyklach

< 70 μm po 40 cyklach

≥ 20 μm oraz < 70 μm po 200 cyklach

≥ 99,5

≥ 98 oraz < 99,5

≥ 95 oraz < 98

< 95

Przyporządkowanie farby jest 
funkcją jej zużycia 
w l/m² i wydajności w m²/l !

Nazwa

Połysk

Średni połysk*

Mat

Głęboki mat

Kąt pomiaru

60°

60°/85°

85°

85°

Wartość reflektometryczna

≥ 60

< 60/ ≥ 10

< 10

< 5

Farby matowe
Obciążenia mechaniczne powodują ściskanie 
,,niezwiązanych” pigmentów i wypełniaczy, co 
prowadzi do zmian w barwie i stopniu połysku.

Farby o połysku satynowym
,,Związane” pigmenty i wypełniacze są chro-
nione przed wpływami mechanicznymi przez 
warstwę spoiwa.
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Podstawowe informacje
Przegląd produktów

Asortyment farb do wnętrz firmy Sto oferuje szeroki wybór innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska produktów.
Poniższa tabela zawiera przegląd farb oraz ich właściwości.

bardzo dobra dobra

Klasa 1 ścieralności

Klasa 2 ścieralności

Klasa 3 ścieralności

Farby funkcjonalne

StoColor Isol W

StoColor Puran Satin

StoColor Sil Mineral

StoColor In

StoColor Sil In

StoColor Sil Premium

StoColor Opticryl Matt

StoColor Opticryl Satinmatt

StoColor Supermatt
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Odpowiedzialność
Znaki jakości Sto

Sygnatura TÜV
Potwierdza ,,niską emisję, przebadanie pod kątem szkodliwych sub-
stancji oraz kontrolę produkcji”, stanowi wiarygodne, niezależne od 
producenta oznaczenie wyrobów przemysłowych przyjaznych dla 
konsumenta. Cały proces certyfikacji produktu – od inspekcji miejsca 
produkcji poprzez badania laboratoryjne – przeprowadzany jest przez 
grupę TÜV-SÜD. Ponadto przeprowadza ona również regularne, nie-
zapowiedziane kontrole. Produkty badane są pod kątem obecności 
ponad 100 substancji szkodliwych, takich jak środki konserwujące, 
aldehydy, węglowodory, kwasy, metale ciężkie i terpeny. 

Wszystkie farby do wnętrz Sto skontrolowane przez TÜV-SÜD 
posiadają gwarancję ,,Niskiej emisyjności, przebadania pod ką-
tem zawartości substancji szkodliwych oraz kontroli produkcji” 
i nie zawierają substancji wywołujących efekt ,,foggingu”. 

natureplus® 
Znakiem jakości natureplus® wyróżnione są produkty spełniające naj-
ostrzejsze kryteria dotyczące środowiska naturalnego, zdrowia oraz 
funkcjonalności. W ten sposób ,,Verein für zakunftsfähiges Bauen 
und Wohnen e.V.” (,,Stowarzyszenie przyszłościowego budowania i 
mieszkania”) wspiera ochronę zdrowia i środowiska w budownictwie. 

Farby wewnętrzne Sto posiadające znak jakości natureplus® 
nie zawierają środków konserwujących i są produkowane wy-
łącznie z surowców spełniających wymogi ochrony zasobów 
naturalnych zgodnie z bilansem ekologicznym.

Znak ekologiczny
Austriacki znak ekologiczny jest gwarantem produktów i usług przy-
jaznych dla środowiska. Wymagania określone są w ponad 40 dyrek-
tywach, które są na bieżąco aktualizowane. Symbol graficzny znaku 
nosi cechy niepowtarzalnego stylu autora, światowej sławy wiedeń-
skiego artysty, Friedesreicha Hundertwassera. Logo symbolizuje ele-
menty ekologii: ziemię, wodę, przyrodę i powietrze.

Farby wyróżnione tym znakiem muszą spełniać bardzo surowe 
kryteria w zakresie ochrony środowiska, a ich przestrzeganie 
musi być potwierdzone niezależną ekspertyzą. Certyfikat ten 
przyznawany jest tylko tym produktom, które poza tym, że są 
przyjazne dla środowiska, wykazują też odpowiednią jakość 
oraz użyteczność. 

Certyfikat reakcji na ogień wg EN 13501-1
Wyniki badania A2-s1, d0
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Piorunujący efekt
Do idealnych ścian

Każdy, to pracuje z farbami do wnętrz Sto, zna to wrażenie: 
piorunujący efekt. Chodzi tu jednak o coś znacznie więcej, 
niż tylko o kolorowe ściany: to innowacyjne produkty po-
siadające wyjątkowe właściwości, to dobre samopoczucie i 
zdrowy klimat w pomieszczeniach wolnych od szkodliwych 
substancji. Krótko mówiąc: farby do wnętrz Sto oferują 
wszystko, czego potrzeba do osiągnięcia idealnych ścian, a 
przy tym zawsze gwarantują optymalny stosunek ceny do 
jakości.

Maksymalna różnorodność kolorystyczna
Od bieli po modny róż: system StoColor zawiera 800 róż-
nych barw i odcieni. To jeszcze nie wszystko: w swojej sie-
dzibie głównej w Stühlingen firma Sto posiada receptury na 
kilka milionów odcieni, które będzie można wykorzystywać 
nawet za kilkadziesiąt lat.

Barwiona w ograniczonym zakresie 
Ta informacja oznacza, że dana farba z reguły dostępna jest 
tylko w odcieniach pastelowych. Ograniczenia kolorystyczne 
mogą wynikać z rodzaju chemicznego nośnika bazowego 
farby (który determinuje maksymalną ilość dodawanych pig-
mentów), środka wiążącego/spoiwa (np. w przypadku farb 
silikatowych z ich wysokich wartości pH) i/lub pigmentów.

Barwiona w nieograniczonym zakresie
Ta informacja oznacza maksymalną różnorodność kolory-
styczną. Oprócz 800 kolorów systemu StoColor farby do-
stępne są również w odcieniach RAL, NCS. Ponadto moż-
liwe jest wykonywanie indywidualnych barwień farb na 
postawie dostarczonych wzorów (np. tkanin, okładzin, wy-
kładzin) oraz wszelkich odcieni konkurencyjnych producen-
tów.

Najwyższa różnorodność w zakresie funkcjonalności
Nawet w przypadku szczególnych wymagań farby do 
wnętrz Sto zawsze gwarantują doskonałe efekty niezależnie 
od tego czy wymagania dotyczą szybkiej aplikacji, łatwego 
czyszczenia, neutralności dla alergików, ochrony przed ple-
śnią czy właściwości odkażających.  

Najczystszy asortyment na rynku
Nazwa ,,Sto” jest synonimem sprawdzonej jakości i kon-
sekwentnego przestrzegania najwyższych standardów. 
Produkty firmy bez problemu spełniają wymagania nawet 
najbardziej surowych norm i dyrektyw. Niemal wszystkie 
opracowane przez Sto farby wewnętrzne posiadają też cer-
tyfikat TÜV, który gwarantuje, że są one niskoemisyjne, nie 
zawierają rozpuszczalników oraz  środków zmiękczających. 
Ponadto nasze farby są zgodne nawet z Europejską Normą 
EN 71/3, co oznacza, że teoretycznie mogą być stosowane 
także przy produkcji zabawek dla dzieci. Tak więc asorty-
ment Sto jest ,,czysty” pod każdym względem. 
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Sto 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:

Białystok
tel. 605 165 132

Bielsko-Biała
tel. 603 692 511

Częstochowa
tel. 603 692 522

31-422 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. Ustronna 3/9
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

Gorzów Wlkp.
tel. 605 165 128

Kalisz
tel. 605 165 147

Opole
tel. 603 692 529

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. 71 339 01 55
fax 71 339 01 39
cs.wroclaw.pl@sto.com

Wałbrzych
tel. 605 165 100

Centra Sprzedaży:
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