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Wnętrza
Przegląd produktów

 | Wnętrza |   



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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Zdrowy klimat dla każdego wnętrza
Większą część naszego życia spędzamy w pomieszczeniach. Zdrowy klimat 
w budynku - wolny od substancji szkodliwych, nieprzyjemnych zapachów, ple-
śni lub hałasu - wpływa na nasze codzienne samopoczucie na równi z harmo-
nijnym otoczeniem.

Dzięki naturalnym materiałom do ścian, sufitów i podłóg firma Sto oferuje je-
den z najczystszych ekologicznie asortymentów dostępnych do na rynku. Pro-
dukty firmy Sto do wnętrz spełniają najsurowsze normy środowiskowe i zdo-
były za to liczne wyróżnienia. Większość z nich ma certyfikaty TÜV - jako 
potwierdzające, że poziom emisji jest wyjątkowo niski i nie zawierają one roz-
puszczalników ani zmiękczaczy. Niektóre z nich zostały także wyróżnione przez 
Natureplus, niezależną jednostkę certyfikacyjną w dziedzinie zrównoważonego 
i przyszłościowego budownictwa i mieszkalnictwa. 

Dlatego w asortymencie firmy Sto można znaleźć różnorodne rozwiązania dla 
każdego projektu budowlanego, spełniające wymagania odnośnie estetyki 
i nieograniczonej kreatywności.  
Od produktu stosownego dla przygotowania aż po perfekcyjny tynk, od 
ozdobnej powłoki po innowacyjne rozwiązanie akustyczne. Bogaty asortyment 
materiałów do wnętrz oferuje odpowiedni produkt do każdego projektu bu-
dowlanego. W najwyższej jakości, jaką zapewnia Sto - firma o ugruntowanej 
renomie.
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Przygotowanie podłoża
Na dobry początek

Optymalne podłoża dla perfekcyjnych po-
wierzchni
Prawidłowe przygotowanie podłoża zapewnia 
wysoką jakość i trwałość powierzchni. Podłoże jest 
zbyt wilgotne, suche lub porowate? Trzeba zwięk-
szyć przyczepność lub obniżyć nasiąkliwość? Obo-
jętne, czy należy zniwelować nierówności czy stwo-
rzyć specjalną warstwę podkładową dla izolacji: 
firma Sto oferuje optymalny system dla każdego 
podłoża - od przygotowania podłoża aż po gotową 
powłokę końcową. Bowiem dopiero dopasowanie 
wszystkich komponentów zapewnia bezpieczeń-
stwo funkcjonującego systemu, tworząc pierwszo-
rzędne wykończenie o trwałej jakości.
I to w sposób tak przyjazny dla środowiska, z ja-
kiego znana jest firma Sto.

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

Odpowiednia powłoka gruntująca do każdego podłoża
Podłoża

Środek 
gruntujący

Beton
Farba wa-
pienna/ 
tynk wapienny

Tynk wapienno-
cementowy/
tynk cemen-
towy

Beton komór-
kowy

Farba dysper-
syjna/ 
tynk organiczny

Farba/tynk 
krzemianowy

Płyta wiórowo- 
cementowa

Płyty gipsowo-
-kartonowe

StoPrim Plex

StoPrim Silikat   

StoPrim Isol

StoPrim Color

  bardzo dobra           dobra      średnia
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Szpachlówka gipsowa StoLevel In Fill 
nadaje się do podłoży mineralnych i orga-
nicznych. Ma postać proszku, charaktery-
zuje się dużą odpornością, można ją bez 
problemu szlifować i w ciągu dnia robo-
czego zaaplikować 2 warstwy. 
Praktyczne rozwiązanie: uchwyt do prze-
noszenia opakowania ułatwia transport 
na budowie.

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

Przegląd produktów do przygotowania podłoża
Właściwości Przeznaczenie

Środki
gruntujące

Spoiwo
Możliwość 
barwienia

Przyczepność Znak jakości
Regulujący 
nasiąkliwość

Izolujący Wzmacniający

StoPrim Plex Organiczne
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

StoPrim Isol Organiczne

StoPrim Silikat Silikatowe   

StoPrim Color Organiczne

Właściwości Rozwiązanie

Powłoki 
pośrednie

Spoiwo
Możliwość 
barwienia

Przyczepność Wypełniacz
Regulujący 
wsiąkliwość

Izolujący
Chroniący przed 
wilgocią

StoPrep Isol Q Organiczne

StoPrep In Organiczne

StoPrep Sil Silikatowe  

StoPrep Vapor Żywica epoksydowa

Właściwości Podłoża

Masy szpachlowe Spoiwo
Maks. grubość 
warstwy

Gotowy do 
obróbki

Znak jakości 
Płyty kartonowo-
gipsowe

Beton
Mineralne
podłoża

StoLevell In XXL Organiczne 4 mm

StoLevell In Fine Organiczne 3 mm
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

StoLevell In AS Organiczne 2 mm

StoLevell In 
Repair

Organiczne  -

StoLevell In Fill Gips 30 mm

StoLevell In Mur Gips 30 mm

StoLevell In Clima Gips 15 mm

StoLevell In Z Cement 15 mm

  bardzo dobra           dobra      średnia  *) Gęstość nasypowa
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Tynki wewnętrzne Sto 
Nieograniczone możliwości kreowania wnętrz

Nadać ścianie strukturę
Współczesna generacja tynków wewnętrznych to 
coś znacznie więcej niż zwykła powłoka ścienna. 
Tynki dają prawie nieograniczone możliwości indy-
widualnego i nowoczesnego kreowania ścian. Co 
więcej, dzięki regulowaniu wilgotności powietrza 
mają one pozytywny wpływ na klimat pomieszczeń. 
Nie dziwi więc, że coraz więcej osób nie kładzie na 
ścianach tapet, lecz chętniej wybiera tynki.

Tynkować ekologicznie 
Oprócz pięknego wyglądu, użytkownicy kładą 
nacisk na naturalne produkty, które nie wpływają 
negatywnie na stan zdrowia. Tynki wewnętrzne 
firmy Sto są nie tylko wyjątkowo wszechstronne, 
trwałe i odporne na uderzenia, ale także absolutnie 
bezpieczne dla środowiska — zrównoważone, 
ekologiczne produkty firmy Sto wielokrotnie zostały 
wyróżnione znakami jakości.

StoDecosil w aplikacji

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

Przegląd tynków wewnętrznych
Właściwości produktu Możliwości  wykończenia

Spoiwo
Paroprzepusz-
czalność

Palność
Znak 
jakości

Hamujący 
rozwój pleśni

Odporność
mechaniczna

Struktura
Wybór 
koloru

Stopień 
bieli

StoDecolit Organiczne Niepalny
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

Baranek/ żłobiony/
modelowany

StoGranit Organiczne
Tynk kamyczkowy
(1,5 mm)

StoDecosil Krzemianowe Trudno zapalny
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

Baranek/ żłobiony/
modelowany

  bardzo dobra           dobra  
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StoDecolit — tynk licowy typu baranek, żłobiony czy 
modelowany - dzięki wyjątkowej strukturze i różnorod-
ności odcieni zapewnia on całkiem nowe możliwości 
projektowe. StoDecolit pozwala na tworzenie po-
wierzchni od gładkich po bardzo chropowate. Możliwe 
jest zastosowanie specjalnych technik obróbki, jak też 
połączenie różnych produktów. 

Tynkować kreatywnie 
Tynki wewnętrzne firmy Sto, cechu-
jące się różną ziarnistością, otwierają 
szeroki wachlarz technik obróbki 
i możliwości tworzenia. Tynki typu 
baranek, żłobiony lub modelowany, 
gładkie, chropowate lub bardzo 
szorstkie powierzchnie - tynki we-
wnętrzne firmy Sto pozwalają nadać 
pomieszczeniom dowolny pożądany 
charakter. To działanie jest dodat-
kowo wzmacniane przez duże zróżni-
cowanie odcieni barw. Dzięki temu 
pomieszczenia mogą mieć charakter 
elegancki, prosty, nowoczesny czy 
rustykalny. W połączeniu z farbami 
wewnętrznymi i ozdobnymi powło-
kami firmy Sto lub poprzez wzboga-
cenie określonymi dodatkami speł-
niają wszelkie życzenia przy 
kreowaniu powierzchni.

StoDecolit MP Antico (na górze), StoDecolit 
Effect (na środku po lewej), StoDecolit MP 
(na środku po prawej), StoGranit (na dole)

Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.
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Najczystszy asortyment na rynku
Kolory są kwestią gustu - jakość nie. 
Podczas wybierania odpowiedniej 
farby wewnętrznej trzeba myśleć nie 
tylko o „kolorowych ścianach”. Co 
najmniej tak samo ważne są osobiste 
dobre samopoczucie i zdrowy klimat 
w pomieszczeniach wolnych od szko-
dliwych substancji. Asortyment farb 
wewnętrznych firmy Sto zapewnia 
bogaty wybór innowacyjnych i konse-
kwentnie przyjaznych dla środowiska 
produktów. Praktycznie wszystkie 
farby wewnętrzne opracowywane 
przez firmę Sto mają certyfikat TÜV, 
a tym samym są objęte gwarancją 
braku rozpuszczalników i zmiękcza-
czy.

Maksymalna różnorodność funk-
cjonalności
Farby wewnętrzne firmy Sto gwaran-
tują optymalne spełnienie wszystkich 
wymagań: czy to farby matowe lub 
z połyskiem, z możliwością czyszcze-
nia lub farby odpowiednie dla alergi-
ków, czy też rozwiązania specjalne, 
mające na celu tworzenie odpowied-
niego klimatu w pomieszczeniu 
i ochronę przed pleśnią, bądź farby 
o wysokim stopniu bieli i zdolności 
krycia. Wyjątkowo innowacyjnym 
produktem z bogatego asortymentu 
farb wewnętrznych jest StoColor 
Climasan - pierwsza farba we-
wnętrzna, która przy normalnym 
oświetleniu wewnętrznym natural-
nym lub sztucznym aktywnie oczysz-
cza powietrze w pomieszczeniu. 

Farba lateksowa StoColor Opticryl jest 
łatwa do czyszczenia i idealnie nadaje się 
do strukturalnych powierzchni i dekora-
cyjnych tkanin szklanych. Łącznie cztery 
warianty połysku i nieograniczony wy-
bór odcieni otwierają nowe perspektywy 
kreowania ścian.

Farby wewnętrzne
Spełnienie wszelkich oczekiwań 

Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.
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Przegląd farb wewnętrznych
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Farby wewnętrzne o klasie 1-szej ścieralności na mokro

StoColor Titanium 1 1 Głęboki mat   
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

 

StoColor Rapid Satin 1 1 Średni połysk  
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

 

StoColor Opticryl Matt 1 2 Głęboki mat   
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

   

StoColor Opticryl 
Satinmatt

1 2 Średni połysk   
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

   

StoColor Opticryl Satin 1 2 Średni połysk   
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

   

StoColor Opticryl Gloss 1 2 Połysk   
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

   

Farby wewnętrzne o klasie 2-giej ścieralności na mokro 

StoColor Sil In 2 2 Głęboki mat
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

   

StoColor Rapid Ultramatt 2 1 Głęboki mat
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

  

Farby wewnętrzne o klasie 3-ciej ścieralności na mokro 3

StoColor Rapid 3 1 Głęboki mat
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

StoColor In 3 2 Głęboki mat  
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

StoColor Basic 3 2 Głęboki mat
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

StoColor Sil Mineral 3 2 Głęboki mat
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

StoColor Calcetura 3 3 Głęboki mat
Naturalna 
biel

Funkcjonalne farby wewnętrzne

StoColor Climasan 2 1 Głęboki mat
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

 

StoLook Struktur 2 2 Głęboki mat  
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

StoSil Struktur 2 2 Głęboki mat
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

StoColor Metallic 1 - Metaliczna

StoColor Isol W 1 2 Matowa  

StoColor Isol 2 2 Głęboki mat  

StoColor Isol Spray 2 2 Głęboki mat  

StoColor Puran Satin 1 2 Średni połysk  
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

   

  bardzo dobra           dobra  

Więcej szczegółowych informacji na temat farb wewnętrznych firmy Sto można znaleźć w aktualnej broszurze informacyjnej.
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Okładziny ścienne i sufitowe firmy Sto 
są wyjątkowo wszechstronne i można 
je stosować w pomieszczeniach każ-
dego rodzaju. Możliwe jest ich kilka-
krotne malowanie, są wyjątkowo 
wytrzymałe, a przy zastosowaniu 
odpowiedniej powłoki końcowej 
doskonale nadają się także do realizo-
wania projektów budowlanych o bar-
dzo surowych wymogach. Otrzyma-
nie powierzchni z możliwością 
dezynfekcji, występujących w obiek-
tach medyczny jest tak samo łatwe 
jak tworzenie trwałych powierzchni 
do szkół czy przedszkoli. 

Aplikacja jest także niezwykle prosta. 
Tapety StoTex Classic i StoTap Pro są, 
przykładowo, dostępne w technologii 
Aqua-Quick. Wymagana ilość kleju 
jest już naniesiona na tkaninie 
i można ją aktywować przez nawilże-
nie wodą. 

Tapety ścienne i sufitowe 
Powiew świeżości w każdym pomieszczeniu 

Należy bezwzględnie przestrzegać konkretnych założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.
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Dzięki różnorodności struktur, kolorów i stopni połysku 
farb, tapeta z deseniem tłoczonym StoTap Infinity 
zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości kre-
owania. Kolekcja obejmuje najróżniejsze wypukłe 
desenie - od klasycznych poprzez styl retro aż po nowo-
czesne desenie, od małych do dużych formatów. StoTap 
Infinity wyróżnia brak zawartości zmiękczaczy 
i substancji szkodliwych oraz wyjątkowa odporność na 
ścieranie i zużycie.

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

Przegląd tapet ściennych i sufitowych
Właściwości produktu Wzornictwo

Typ Znak jakości
Technologia
Aqua-Quick

Pigmentacja Przekrywanie rys
Odporność
mechaniczna

Ilość deseni

StoTap Infinity Tapeta wypukła
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

 9

StoTap Pro
Fizelina szklana lub 
włókno celulozowe

 5

StoTex Avantgarde
Tkanina szklana 
dekoracyjna

 5

StoTex Classic
Tkanina szklana 
dekoracyjna

 11

StoTex Signet
Tkanina szklana 
dekoracyjna

 
indywidualnie na 
zamówienie

StoEuro Trend Raufaza 4

  bardzo dobra           dobra  
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Powłoki dekoracyjne i strukturalne 
Powierzchnie o indywidualnym charakterze

Ludzie tworzą swoje najbliższe oto-
czenie według osobistych upodobań 
i własnej filozofii. Śródziemnomorski 
blask czy chłodna wyrazistość Północy, 
bogaty wybór odcieni barw czy wizu-
alny kontrast - we wnętrzach poszu-
kuje się jak najbardziej indywidual-
nych rozwiązań. Spektrum okładzin 
powierzchniowych Sto jest tak ob-
szerne, że pozwala spełnić praktycz-
nie wszystkie życzenia. Dzięki najróż-
niejszym materiałom, powłoki 
ozdobne i strukturalne firmy Sto 
otwierają szerokie możliwości kre-
owania ścian i sufitów. I to w sposób 
niskoemisyjny, przyjazny dla środowi-
ska, bowiem wszystkie tworzywa są 
wolne od rozpuszczalników organicz-
nych i zmiękczaczy.

Powierzchnia, która ma „to coś” 
Na bazie wapna, marmuru i wody, 
linia produktów Linea di calce po-
zwala tworzyć wyjątkowe powierzch-
nie, struktury i kolory. Nadają one 
pomieszczeniom Południowego bla-
sku, są przyjazne dla środowiska 
i ekologiczne. Przy zastosowaniu 
licznych, kreatywnych technik można 
uzyskać zarówno klasyczne, jak i no-
woczesne powierzchnie.

StoLook Piccolo, StoCalce Marmorino,  
StoCalce Effetto, StoCalce Veneziano  
(od góry do dołu)

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



Powłoki ozdobne i strukturalne | 15

Produkty Linea di calce wnoszą do 
wnętrz odrobinę śródziemnomorskiego 
klimatu. Materiały StoCalce Marmorino, 
StoCalce Veneziano, StoCalce Fondo 
i StoCalce Effetto roztaczają swój wyjąt-
kowy urok zarówno w pojedynkę, jak 
i w połączeniach.

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



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

Siła wyrazu połączona  
z perfekcją
Powłoki ozdobne i strukturalne Sto 
doskonale nadają się do stosowania 
na powierzchniach ścian i sufitów. 
Wyróżniamy różne stopnie połysku 
produktów: od matu przez satynowy 
połysk, aż po całkowicie metaliczny 
charakter. Także pod względem struk-
tur produktów nie występują prak-
tycznie żadne ograniczenia. 

Żaden inny produkt nie łączy koloru 
i struktury w tak mistrzowski sposób, 
co ozdobna powłoka Multicolor-Chips 
w StoLook Piccolo. Bardzo drobne 
płatki umożliwiają stworzenie wytrzy-
małej powierzchni o bardzo dużej 
odporności na zadrapania i uderzenia. 
Możliwości kreowania ścian są bardzo 
szerokie, ponieważ różne odcienie 
barw można ze sobą dowolnie łączyć. 
W ten sposób powstaje wyrazista 
ściana o odczuwalnie gładszej po-
wierzchni.

Modelowanie efektu wizualnego 
pomieszczenia
Struktury i powierzchnie, tak samo jak 
kolory, wpływają na architektoniczny 
wyraz pomieszczenia. Mogą one 
wywoływać bogatą gamę wrażeń: 
surowość, elegancję, lekkość, swo-
bodę i wiele innych. Jedyna zasada: 
im bardziej subtelna struktura i po-
wierzchnia, tym większa szlachetność. 
Im większa chropowatość, tym bar-
dziej rustykalny i prosty charakter. StoCalce Marmorino rustico, StoCalce Effetto, StoLook Piccolo na tynku żłobionym, StoCalce 

Veneziano (od lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu).

Powłoki dekoracyjne i strukturalne 
Powierzchnie o indywidualnym charakterze
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Farba strukturalna StoSil Struktur z programu silikato-
wego do wnętrz firmy Sto to najtrafniejszy wybór, jeśli 
chodzi o estetyczne i zdrowe mieszkanie: Dzięki wyso-
kiej alkaliczności i technologii środków wiążących 
zapewnia ona naturalną ochronę przed pleśnią.

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

Przegląd powłok dekoracyjnych
Właściwości produktu Możliwości wykończenia

Opis Spoiwo
Paro-
przepuszczalność

Aplikacja Znak jakości Spektrum kreacji Paleta kolorów

StoLook Piccolo
Powłoka Multicolor-
Chips

Organiczne Natrysk/wałek  

StoLook Diamant
Przezroczysta  
powłoka z efektem 
diamentu

Organiczne Natrysk/pędzel/wałek

StoCalce Marmorino

Ozdobne masy 
szpachlowe

Wapno  Paca   

StoCalce Veneziano Wapno  Paca

StoCalce Fondo Wapno  Paca  

StoCalce Effetto Wapno  Paca  

StoColor Metallic
Farba  
z efektem metalicznym

Organiczne Natrysk/pędzel/wałek

StoSil Patina Lazura Silikatowe  Pędzel/wałek
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

StoLook Lasura Lazura Organiczne Pędzel/wałek  

StoLook Wax/ 
StoLook Wax forte 

Wosk ochronny/ 
lakierowanie

Tkanina/szpachla

Przegląd powłok strukturalnych
Właściwości produktu Możliwości wykończenia

Opis Spoiwo
Paro-
przepuszczalność

Aplikacja Znak jakości Spektrum kreacji Paleta kolorów

StoLook Struktur Farba strukturalna Organiczne
Paca/natrysk/
pędzel/wałek

Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

  

StoLook Decor Tynk natryskowy Organiczne Natrysk
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

StoSil Struktur Farby strukturalne Silikatowe  
Paca/natrysk/
pędzel/wałek

Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

  

StoSil Decor Tynk natryskowy Silikatowe  Natrysk
Produktion

überwachtSch
ad

sto
ff-

gep
rü

ft

Emissionsarm

  bardzo dobra           dobra  
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Ocieplenie stropów 
Porządna izolacja i duże oszczędności

Izolacja się opłaca - pod wieloma 
względami. Właściwa izolacja domu to 
nie tylko oszczędność na kosztach 
ogrzewania i ochrona środowiska, lecz 
także możliwość skorzystania z pań-
stwowych dotacji. Najlepiej jest przy 
tym ocieplić całą bryłę budynku. To 
znaczy: zarówno elewację jak i strop 
piwnicy i strop poddasza. W tych 
miejscach przy niewielkim nakładzie 
można zagwarantować duże oszczęd-

ności kosztów energii. W przypadku 
stropu piwnicznego można zaoszczę-
dzić nawet do 10 procent, a izolując 
strop poddasza - nawet do 15 procent. 
Ponadto, fachowo wykonana izolacja 
stropu międzypiętrowego zapewnia 
przyjemną temperaturę podłogi w po-
mieszczeniach nad piwnicą.

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

1)

StoTherm KD - izolacja stropów 
nad pomieszczeniami nieogrze-
wanymi

StoTherm KD to specjalny system ocie-
pleń powierzchni sufitowych, który 
opiera się na założeniu uzyskania moż-
liwie najwyższej wydajności, dzięki 
uproszczeniu układu warstw oraz 
zapewnieniu łatwości i szybkości wyko-
nawstwa. Wykonanie ocieplenia w tym 
systemie polega na przymocowaniu 
płyt wełny mineralnej do stropu za 
pomocą mineralnej zaprawy klejowej, 
a następnie wykonaniu techniką natry-
skową gruntującej warstwy pośredniej 
oraz strukturalnej powłoki wierzchniej. 

StoTherm KD w skrócie

  Zastosowanie
 stare i nowe budownictwo
  podłoże nośne: tynk, beton, stropy gęstożebrowe

  
  Zalety

 wysoka izolacyjność termiczna
 izolacyjność akustyczna
  system niepalny
 klasa odporności ogniowej REI 240
  szybka i łatwa obróbka
  łatwość klejenia płyt 
  nie wymaga szlifowania oraz kołkowania 
  w razie potrzeby prosta wymiana fragmentu sufitu 
  znaczna oszczędność czasu, nawet do 50%, 

    w stosunku do metody tradycyjnej;

Dopuszczenia
 Aprobata Techniczna ITB AT-15-6165/2009
 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji ITB-0395/Z
 Deklaracja Zgodności  

Budowa systemu Zużycie

1 Klejenie Sto-Baukleber, mineralna zaprawa klejowa do mocowania płyt
termoizolacyjnych; 

3,5 - 5,5 kg/m2

 2 Termoizolacja frezowane płyty lamelowe  z wełny mineralnej;
wymiary: 120x20 cm, grubość 5 ÷ 20 cm

3 Powłoka pośrednia StoColor Basic - farba dyspersyjna nanoszona natryskiem, 
zalecana aplikacja w 2 cyklach roboczych;

(1 cykl): 0,12 - 0,14 l/m2 

 4 Powłoka końcowa StoLook Decor - natryskowa powłoka dekoracyjna dostępna 
w pastelowych i szarych kolorach systemu StoColor oraz 
w 2 fakturach (drobna i średnia)

drobna: 1,2 - 1,4 kg/m2

średnia: 1,3 - 1,5 kg/m2 

W porównaniu  z tradycyjnymi syste-
mami ociepleń, StoTherm KD zapew-
nia znaczne zmniejszenie pracochłon-
ności, szczególnie w przypadku ocie-
plania dużych powierzchni. Jest to 
możliwe dzięki wyeliminowaniu żmud-
nych czynności wykonywania warstw 
szpachli zbrojonej siatką oraz tynku 
i zastąpienia ich w pełni zmechanizo-
waną operacją nanoszenia warstwy 
pośredniej a następnie strukturalnej, 
za pomocą urządzenia natryskowego. 
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Zalety izolacji wewnętrznej

• Oszczędność energii i pieniędzy
• Zwiększenie wartości budynku
• Gwarancja zdrowego mieszkania
• Większy komfort mieszkania
• Trwała ochrona środowiska

Systemy ocieplania wnętrz 
Większy komfort i mniejsze koszty

StoTherm In Aevero - rewolucja 
w izolacji wnętrz 
StoTherm In Aevero, oprócz nadzwy-
czajnej funkcjonalności, wyróżnia się 
także doskonałą efektywnością w po-
mieszczeniu. Można ją osiągnąć przy 
zastosowaniu wewnętrznej płyty 
izolacyjnej Sto Aevero o przewodno-
ści cieplnej na poziomie 0,016 W/(mK). 
Ta niezwykle niska przewodność 
cieplna umożliwiła nam opracowanie 
niezwykle wydajnego systemu izola-
cyjnego do wnętrz - innowacyjnego 
i ultracienkiego.  

StoTherm In Comfort wyznacza 
standardy
Tworząc mineralny system izolacyjny 
do wnętrz StoTherm In Comfort, 
firma Sto opracowała optymalny 
biologicznie system wyróżniający się 
wyjątkowymi właściwościami gospo-
darki wilgocią i izolacji cieplnej.
Głównym komponentem systemu jest 
bowiem płyta izolacyjna z perlitu. 
Czysto mineralny kamień wulkaniczny 
cechuje się najlepszymi właściwo-

*Uwzględnić budowę systemu

3)

ściami izolacyjnymi, jest niepalny 
i w 100% nadaje się do recyklingu. 

StoTherm In - system do wilgot-
nych pomieszczeń
Firma Sto ma w swoim programie 
także specjalne rozwiązanie do zasto-
sowania w wilgotnych pomieszcze-
niach: system izolacji StoTherm In. 
To optymalne rozwiązanie ze zinte-
growaną paroizolacją zapobiega 
przenikaniu wilgoci z wnętrza do 
konstrukcji ściany i jej uszkodzeniu.

Systemy izolacji do wnętrz można 
stosować także w połączeniu z profi-
lami wewnętrznymi StoDeco Art.

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

Przegląd systemów ociepleniowych do wnętrz
Właściwości produktu Podłoża odporne na opady deszczu

Skuteczność 
izolacyjna

Klasa 
ogniowa

Dyfuzyjność
Do pomieszczeń 
wilgotnych

Znak jakości Cegła Beton
Kamień 
naturalny

Mur 
szachulcowy

Drewno

StoTherm In 
Aevero

 B1
Paroprzepusz-
czalny

   

StoTherm In 
Comfort

A2
Paroprzepusz-
czalny

   

StoTherm In  B1 Paroszczelny  

  bardzo dobra           dobra      średnia



Elementy architektoniczne
Stylowe wnętrza
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Estetyka spełniająca wszystkie 
wymogi
Bogaty asortyment systemu StoDeco 
Art obejmuje liczne, prefabrykowane 
elementy projektowe. Możliwe są 
także indywidualne wykonania detali  
architektonicznych, wycinanych zgod-
nie z żądanym kształtem. Przy użyciu 
profili StoDeco Art można także two-
rzyć indywidualne wykończenia syste-
mów izolacyjnych do wnętrz firmy 
Sto. Jako listwa przypodłogowa two-
rzą one idealne połączenie między 
ścianą i podłogą, a jako przejścia 
między ścianą a sufitem są doskonałą 
dekoracją. Po zamontowaniu na 
odpowiedniej wysokości ściany, listwy 
odporne na ściskanie i uderzenia 
zapewniają doskonałą ochronę przed 
uszkodzeniami tynku lub tapet, np. 
przez krzesła. 

Tworzenie indywidualnych 
akcentów
Firma Sto ma w swojej ofercie także 
odpowiednie rozwiązania do integra-
cji oświetlenia: Gotowe do zastoso-
wania elementy stanowiące oprawę 
punktów świetlnych StoDeco Art 
nadają się zarówno do bezpośrednich, 
jak również do pośrednich źródeł 
światła. Pozwala to na perfekcyjne 
urządzenie każdego pomieszczenia.

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

Zalety StoDeco Art

• Niepalność - Klasa ogniowa A2 – s1, d0
• Łatwa obróbka
• Odporność na wstrząsy i uderzenia
• Niewielki ciężar - o 70% lżejszy niż gips
• Możliwość indywidualnego formowania
• Produkcja z materiałów ekologicznych
• Listwy sufitowe, ścienne i cokołowe
• Możliwość łączenia z ociepleniem wewnętrznym Sto
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Rozwiązania akustyczne 
Wszystko zależy od właściwego dźwięku

Akustyka dla dobrego 
samopoczucia
Samopoczucie w pomieszczeniu 
w dużym stopniu zależy od jego aku-
styki. Głośność, częstotliwość dźwięku 
oraz połączenie pochłaniających i od-
bijających powierzchni wpływają 
bowiem na nasze samopoczucie 
i zdolność do koncentracji. Co więcej, 
zła akustyka pomieszczenia w dłuższej 
perspektywie może być nawet szko-
dliwa dla zdrowia. Jak widać, liczne 
inteligentne rozwiązania akustyczne 
dbają o harmonię ciała, ducha i prze-
strzeni.

Systemy akustyczne firmy Sto to wie-
lofunkcyjne koncepcje optymalizacji 
właściwości dźwiękowych i kreowania 
przestrzeni, które znacznie popra-
wiają „słyszalność” pomieszczenia - 
czyli zrozumiałość wypowiadanych 
słów i czystość dźwięku. Jednak nie 
tylko optymalizują one dźwięk w po-
mieszczeniu, lecz pełnią także funkcję 
nowoczesnego elementu wykończe-
niowego, na przykład o różnych for-
matach, ze zintegrowanymi elemen-
tami, takimi jak lampy, 
o indywidualnych kształtach, drob-
nych i strukturyzowanych powierzch-
niach tynku i niezliczonych odcieniach 
barw. Dzięki wyjątkowym właściwo-
ściom absorpcyjnym oraz innowacyj-
nym i przyjaznym dla środowiska 
materiałom, systemy akustyczne Sto 
doskonale nadają się do wszystkich 
zastosowań.

Więcej szczegółowych 
informacji na temat akustyki 
można znaleźć w bro-
szurze„Akustyka. Przegląd 
systemów”.

Sufitowe panele żaglowe StoSilent 
Modular, dostępne w różnych kształtach 
i kolorach optymalizują czas pogłosu 
w pomieszczeniu. Podstawą systemu są 
prefabrykowane moduły bazowe, które 
można dowolnie łączyć tworząc w miarę 
potrzeby większe powierzchnie. Nie-
skomplikowana, dowolnie regulowana 
podkonstrukcja cięgnowa umożliwia 
szybki montaż paneli.

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

Zalety systemów akustycznych

• Innowacyjne materiały
• Wielofunkcyjne zastosowania
• Dodatkowe funkcje, takie jak chłodzenie i ogrzewanie
• Lepszy klimat w pomieszczeniu
• Lepsza zrozumiałość mowy
• Lepsza koncentracja użytkowników
• Optymalny czas pogłosu i niższy poziom hałasu
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Powłoki posadzkowe 
Jakość od podstaw

Bez kompromisów 
na podłodze
W zależności od rodzaju pomieszcze-
nia, powłoki posadzkowe mogą być 
narażone na silne obciążenia mecha-
niczne, chemiczne lub termiczne. 
StoCretec może zaproponować odpo-
wiednie rozwiązania także do specjal-
nych zastosowań: Powłoki posadz-
kowe StoCretec są wyjątkowo trwałe, 
łatwe w aplikacji, chronią podłogę, 
a dzięki atrakcyjnemu wyglądowi 
przyciągają spojrzenia. W równym 
stopniu nadają się one do po-
wierzchni przemysłowych i handlo-
wych, jak i do przedszkoli, szkół i ho-
teli. 

Poliuretanowe i wodorozcieńczalne 
epoksydowe żywice StoCretec są kontro-
lowane przez TÜV pod kątem emisji 
lotnych związków organicznych. Wyniki 
badań potwierdzają, że materiały te 
spełniają wyjątkowo restrykcyjne wyma-
gania AgBB* . Dzięki temu każda pod-
łoga wykończona naszymi posadzkami 
to gwarancja zdrowia użytkowników. 

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

* ) AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) - Komisja ds. oceny wpływu materiałów budowlanych na zdrowie człowieka
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Lakiery i lazury od Sto 
Pozornie tylko powłoka

Ochrona w najpiękniejszych bar-
wach
Wszechstronne lazury, lakiery kryjące 
i bezbarwne firmy Sto nadają każdej 
powierzchni indywidualnego charak-
teru. Drewno czy metal, okna, drzwi 
czy grzejniki: wysokiej jakości lakiery 
i lazury firmy Sto są dostępne dla 
wszystkich wymagań i każdego ro-
dzaju podłoży, w licznych odcieniach, 
przez długi czas zachowują swoją 
barwę, a dzięki redukcji ilości szkodli-
wych substancji są wyjątkowo przy-
jazne dla środowiska. Powłoki firmy 
Sto wyróżniają się w szczególności 
pierwszorzędną zdolnością krycia, 
wyjątkowymi właściwościami obróbki 
i niezawodną, długotrwałą ochroną.  
Pokrycie lakierami i lazurami firmy 
Sto opłaca się zatem pod każdym 
względem: wizualnym, jakościowym 
i cenowym.

Produkty z bogatego
asortymentu spełniają
wymagania dyrektywy
EN 71-3, dotyczącej wymagań 
wobec zabawek.
Są odporne na ślinę
oraz pot i nadają się 
do powlekania
zabawek.

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

ODPOWIEDNI  
DO  
zABAWEK
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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 Handlowi:

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

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

Opole
tel. 603 692 529

Wałbrzych
tel. 605 165 100

Centra Sprzedaży:


