| Elewacje | Podwieszane, wentylowane systemy elewacyjne |

Elewacja panelowa StoVentec
StoVentec Stone Massive:
Ekskluzywne elewacje kamienne
z otwartymi spoinami
Powierzchnia podwieszanego, wentylowanego systemu elewacyjnego o niewidocznych mocowaniach i widocznych, bedących
elementem aranżacji spoinach może być wykonana z płyt z kamienia naturalnego. Przy tym możliwości zastosowania systemu
są bardzo różnorodne: elewacja panelowa StoVentec może znaleźć zastosowanie zarówno w budynkach nowych jak i tych poddawanych renowacji, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
Dzięki zoptymalizowanej podkonstrukcji ze stali szlachetnej
i aluminium mostki cieplne redukowane są do minimum.
Nie tylko walory estetyczne przemawiają za stosowaniem kamienia w aranżacji elewacji, zyskuje on także uznanie jako materiał
trwały i ekologiczny.

StoVentec Stone Massive
Doskonała swoboda kształtowania elewacji
Dzięki niewidocznemu zawieszeniu uwaga koncentruje się
na tym, co najważniejsze - powierzchni kamienia. Wszechstronność kamienia naturalnego przejawia się w szerokiej
gamie możliwości kształtowania w zakresie koloru, tekstury
i wykończenia powierzchni. Od gładko szlifowanego kamienia
przez piaskowany aż do grubo groszkowanego - nie ma
życzeń, których nie można by spełnić.

StoVentec Stone Massive w skrócie
Zastosowanie:
• renowacje oraz nowe budynki
• na podłożach masywnych i lekkich
Właściwości:
• możliwość niwelowania nierówności dzięki regulowanej
podkonstrukcji
• zminimalizowany współczynnik mostków cieplnych dzięki
zastosowaniu podkonstrukcji aluminiowo-stalowej
• poprawa izolacyjności akustycznej do 10 dB (A)
• wysoka izolacyjność cieplna
• wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych
• niepalny
Wygląd:
• kamień naturalny
• wapień muszlowy, piaskowiec, dolomit i wiele innych
• powierzchnia szlifowana, piaskowana lub groszkowana
• niewidoczne połączenie za pomocą kotwy
Montaż:
• łatwy i szybki montaż prefabrykowanych paneli, niezależny
od warunków atmosferycznych
• możliwa wymiana pojedynczych płyt w przypadku uszkodzenia
• liczne rozwiązania szczegółów
• łatwe łączenie z innymi systemami ociepleń (np. ETICS)

Budowa systemu
StoVentec Stone Massive
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Sto-ispo Sp. z o.o.
03-872 Warszawa
ul. Zabraniecka 15
tel. 022 511 61 00/02
fax 022 511 61 01
info.pl@sto.com
www.sto.pl
Pozostałe adresy Centrów Sprzedaży
i Doradców Handlowych na www.sto.pl

Należy bezwzględnie przestrzegać szczegółowych wymogów i zaleceń dotyczących
produktów i systemów, podanych w instrukcjach technicznych i aprobatach.
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