
Πλεονεκτήματα επιλογής οργανικού συστήματος 
εξωτερικής θερμομόνωσης
StoTherm Classic
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Η θερμομόνωση είναι από τα σημαντικότερα ζητούμενα των 
καιρών μας. Στη Sto πάνω από 50 χρόνια έχουμε με το 
StoTherm Classic μια από τις καλύτερες και πιο αποτελεσμα-
τικές λύσεις θερμομόνωσης της παγκόσμιας αγοράς και από 
τότε την εξελίσσουμε συνεχώς. 
Σήμερα το StoTherm Classic είναι το πιο επιτυχημένο σύ-
στημα εξωτερικής θερμομόνωσης και η καλύτερη επιλογή 
ακόμα και στις περιπτώσεις ανακαίνισης και ενεργειακής 
αναβάθμισης των κτιρίων.

Το StoTherm Classic κάνει αυτά που υπόσχεται: κορυφαία ασφάλεια 
συστήματος, με περισσότερα από 100 εκατομμύρια μέτρα κτιρίων 
αναφοράς και με διαφορά τα κορυφαία ποσοστά επιτυχίας.  
Με έως και 10 φορές υψηλότερη αντοχή σε κρούση σε σύγκριση 
με τσιμεντοειδή συστήματα μέσω της χρήσης των ειδικά εξελιγμέ-
νων οργανικών υλικών του συστήματος. Η προηγμένη τεχνολογία 
των υλικών του StoTherm Classic, το καθιστούν την κορυφαία 
επιλογή εξωτερικής θερμομόνωσης, όχι μόνο στην χώρα μας αλλά 
και σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κλιματικές ζώνες.

Εμπιστευτείτε το κτίριό σας στην Νο1 εξωτερική θερμομόνωση 
στον κόσμο. Χρησιμοποιήστε την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας 
για την δική σας επιτυχία και ασφάλεια, και την μέγιστη ανθεκτικό-
τητα των προσόψεων στα κτίρια.

Δείτε στο www.stohellas.gr περιπτώσεις εφαρμογής του StoTherm 
Classic σε μερικά από τα πιο γνωστά κτίρια της χώρας, μέσα από τα 
πάνω από 4.000.000 m2 συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης 
StoTherm.

1 Συγκόληση
Sto-Turbofix
StoADH-B

2 Θερμομόνωση
Sto-EPS Top30/Top31
Sto-EPS 80 / EPS 60
Sto Mineral Wool Board

3* Προαιρετική μηχανική  
στερέωση συστήματος
δεν εμφανίζεται

4 Στρώση ενίσχυσης - 
οπλισμός
StoArmat Classic plus

5 Υαλόπλεγμα οπλισμού
Sto-Glass Fibre Mesh Fine

6 Τελικός σοβάς
Stolit
StoSilco
StoLotusan

Τώρα αγοράζετε εύκολα πάνω από 50 χρόνια εμπειρία
Με το StoTherm Classic χτίζουμε με συνείδηση

  1 2 4 5 4 6
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Τα πάνω από 50 χρόνια 
εμπειρίας και χρήσης του 
συστήματος δείχνουν 
πως το StoTherm Classic 
προσφέρει την μέγιστη 
προστασία και την κορυ-
φαία διάρκεια ζωής.

Σε όλο τον κόσμο και σε 
όλες τις κλιματικές ζώνες 

του πλανήτη η Sto δεν 
είναι μόνο ο κορυφαίος 
προμηθευτής συστημά-

των εξωτερικής θερμομό-
νωσης αλλά και συνώ-
νυμο της εγγύησης για 

την ποιότητα και την 
αντοχή στον χρόνο.
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Εγγυημένα, η ανθεκτικότερη επιλογή 
‘Αχτύπητα’ επιχειρήματα για τους ιδιοκτήτες

Στην εποχή μας, ένα σύστημα εξωτερικής θερ-
μομόνωσης πρέπει να μπορεί να τα κάνει όλα. 
Για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των ιδιο-
κτητών δεν αρκεί μόνο να κάνει θερμομόνωση. 
Το σύστημα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
εκπληρώνει τις υψηλότερες απαιτήσεις για 
μηχανική αντοχή, αισθητική της πρόσοψης, 
προστασία από τις καιρικές συνθήκες και προ-
πάντων να αντέχει πολλές δεκαετίες. 
Η δική μας λύση : StoTherm Classic.

Το StoTherm Classic υπερέχει όλων των συστημάτων 
της αγοράς και παρέχει αξεπέραστα πλεονεκτήματα:  
κορυφαία προστασία από ρωγμές, μοναδική αντοχή 
σε κρούση, την καλύτερη ανθεκτικότητα σε άλγη 
και μύκητες καθώς και κορυφαία καθαριότητα στις 
προσόψεις με την χρήση του σοβά StoLotusan 
(Lotus-Effect®). 
Επίσης ειναι το μοναδικό οργανικό σύστημα με 
μη αναφλέξιμα επιχρίσματα (κλάσης αντίδρα-
σης στην φωτιά A2-s1, d0) και χρηση με  
πολυστερίνη (EPS) ή πετροβάμβακα (StoTherm 
Classic S1).
Για τις ιδιότητες του StoTherm Classic υπάρχουν 
πιστοποιήσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά εργα-
στήρια. Με το StoTherm Classic προσφέρουμε 
στους πελάτες μας την κορυφαία λύση θερμομόνω-
σης και αντοχής για το παρόν και το μέλλον.

Για την πλήρη ανάλυση των τεχνικών προδιαγρα-
φών και την χρήση των προϊόντων ζητήστε τα τε-
χνικά φυλλάδια, τις εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά 
των υλικών και των συστημάτων από το τεχνικό 
τμήμα της StoHellas.



Κορυφαία αντίσταση στη φωτιάΜέγιστη αντοχή σε κρούσειςΚορυφαία αντοχή σε ρωγμές
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Για κάθε υλικό που εφαρμόζουμε στις 
προσόψεις πρέπει να ζητάμε την πιστο-
ποίηση αντίδρασης στην φωτιά.
Με το StoTherm Classic και τα κορυ-
φαία επιχρίσματα κλάσης αντίδρασης 
στη φωτιά A2-s1, d0 μπορούμε να 
είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια  
σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Με την δοκιμή λυγισμού φαίνεται  
η κορυφαία αντοχή σε ρωγμές του 
StoTherm Classic.
Η ελαστικότητα και η αντοχή εξασφα-
λίζουν το κτίριο για δεκαετίες.

Για την ανθεκτικότητα και την αντοχή 
του συστήματος StoTherm Classic 
μπορούμε να εγγυηθούμε.  
Τα πιστοποιητικά και οι εγκρίσεις μας 
το αποδεικνύουν.

Οι κρούσεις στα συστήματα εξωτερι-
κής θερμομόνωσης είναι συνηθισμένο 
φαινόμενο. Μόνο ένα σύστημα με 
μεγάλη αντοχή μπορεί να εγγυηθεί την 
αντοχή στον χρόνο. Η δοκιμή με την 
πτώση της σφαίρας πιστοποιεί την 
έως δέκα φορές μεγαλύτερη αντοχή σε 
κρούση από τσιμεντοειδή συστήματα 
και την κορυφαία αντοχή της αγοράς.

το StoTherm Classic είναι το Νο1 στην 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

• Πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην πράξη 
• Πάνω από 100 εκατομμύρια m2 σε όλο τον κόσμο 

και πάνω από 4 εκατομμύρια m2 στην Ελλάδα
• Μηδενικά προβλήματα του συστήματος 
• Κορυφαία ελαστικότητα 
• Μέγιστη αντοχή σε ρωγμές και κρούσεις 
• Έως και 60 Joule αντοχή σε κρούση
• Κορυφαία αντοχή σε άλγη, μύκητες και υγρασία
• Κορυφαία αντίδραση στην φωτιά
• StoTherm Classic S1 μη αναφλέξιμο οργανικό 

σύστημα θερμομόνωσης με πετροβάμβακα
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Κατά την εφαργμογή ενός συστήματος εξωτερικής θερμομό-
νωσης μόνο το 30 έως 40 % αφορά το κόστος των υλικών. 
Τα υπόλοιπα κόστη αφορούν εργασία, ασφάλιση και γενικά 
έξοδα. Με το StoTherm Classic μπορούμε να κάνουμε οικο-
νομία σε αυτά.

Με το StoTherm Classic μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως την εφαρ-
μογή. Τα μέρη του συστήματος είναι τέλεια σχεδιασμένα ώστε να 
προσφέρουν ταχύτητα, ασφάλεια και ευελιξία. Έτσι μπορούμε να 
αποφύγουμε βήματα εργασίας που κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα 
όπως η διαγώνια ενίσχυση σε πόρτες και παράθυρα και η ενδιά-
μεση στρώση ασταριού πρόσφυσης του τελικού επιχρίσματος. 
Το StoArmat Classic plus, ο κορυφαίος αντιρρηγματικός σοβάς της 
Sto, προσφέρει ταχύτητα και την κορυφαία ασφάλεια στην φάση 
κατασκευής καθώς είναι ανθεκτικός στην υγρασία και τις καιρικές 
συνθήκες.
Δεν απαιτείται τελική βαφή ή επιπλέον προστασία για άλγη και 
μύκητες. Υποστηρίζουμε το σύστημα StoTherm Classic με την κορυ-
φαία τεχνολογία μηχανημάτων για ταχύτητα στην εφαρμογή. Από 
την χρήση Silo μέχρι και 
την συγκόλληση με το 
Sto-Turbofix προσφέρουμε 
πάντα την δυνατότητα για 
γρήγορη, ασφαλή και απο-
τελεσματική εφαρμογή του 
συστήματος. Κερδίστε 
χρόνο και χρήματα.

Δουλέψτε με ασφάλεια και σιγουριά 
Με το StoTherm Classic εξοικονομείτε χρήματα



Άριστα συνδυασμένα συστατικά Χρήση StoSilo και μηχανημάτων

Ασφάλεια σε κάθε εποχήΚερδίστε χρόνο με Sto-Turbofix

το StoTherm Classic είναι το Νο1 στην 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• Sto-Turbofix ταχύτατη συγκόλληση των θερμομο-
νωτικών πλακών, σιγουριά και ασφάλεια

• Χωρίς χρήση διαγώνιων ενισχύσεων και επιμέ-
ρους ειδικών λεπτομερειών προστασίας 

• Χωρίς ενδιάμεσο αστάρι 
• Χωρίς επιπλέον στρώση βαφής ή προστασίας των 

τελικών σοβάδων
• Τεχνολογία QS για τις ψυχρές περιόδους του έτους
• Μεγάλη μείωση χρόνου εργασίας, χρήσης σκαλω-

σιάς και γενικών εξόδων
• Καθαρή και σίγουρη εργασία με την χρήση του 

Sto-Turbofix και των μηχανών ψεκασμού
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Εύκολο πρακτικό και γρήγορο.  
Το Sto-Turbofix εγγυάται την πρακτική, 
ασφαλή και γρήγορη συγκόλληση των 
θερμομονωτικών πλακών  
Κλάση αναφλεξιμότητας Β1  
σύμφωνα με DIN 4102-1 για απόλυτη 
ασφάλεια (αυτοσβενήμενο).

Με την χρήση StoSilo και της τεχνολο-
γίας μηχανημάτων ψεκασμού μπο-
ρούμε να μειώσουμε δραστικά τον 
χρόνο εργασίας και τα κόστη για σκα-
λωσιά και ασφάλιση.

Η τεχνολογία QS καθιστά δυνατή την 
εφαρμογή σε θερμοκρασίες από 1 οC 
και σχετική υγρασία 95%. Έτσι χάρη 
στην τεχνολογία QS από την Sto ολο-
κληρώνουμε τα συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης StoTherm ακόμα και 
στις ψυχρές εποχές του έτους.

Μέσω της χρήσης των κορυφαίων 
τεχνικών λύσεων μπορούμε να γλυτώ-
σουμε βήματα εργασίας και να μειώ-
σουμε τον χρόνο και το κόστος εφαρ-
μογής.

Για την πλήρη ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών και την χρήση των προϊόντων ζητήστε τα τεχνικά φυλλάδια, τις εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά 
των υλικών και των συστημάτων από το τεχνικό τμήμα της StoHellas.

Οι έμπειροι τεχνικοί της Sto σας δείχνουν 
πως γίνεται. Κερδίστε από την εμπειρία 
και την τεχνογνωσία μας.
Βελτιώστε την ταχύτητα, την ποιότητα και 
την ασφάλεια στην εφαρμογή.
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Ανακαλύψτε πλήθος μοναδικών επιλογών 
Κορυφαία αισθητική στις προσόψεις

Η πρόσοψη είναι η εικόνα του κτιρίου.  
Τα σχήματα, τα χρώματα και τα υλικά δημι-
ουργούν την εξωτερική εικόνα και την ταυτό-
τητά του. Πως θέλετε να είναι το κτίριό σας ;  
Με το StoTherm Classic μπορούμε να ικανοποι-
ήσουμε σχεδόν κάθε σας επιθυμία.

Η εμφάνιση και η προστασία των προσόψεων αφο-
ρούν το παρόν και το μέλλον των κτιρίων και οι 
ιδιοκτήτες θέλουν πάντοτε τα κτίρια τους να ξεχω-
ρίζουν. 
Οι δυνατότητες που έχουμε με το StoTherm Classic 
είναι σχεδόν απεριόριστες. Από την χρήση σοβά σε 
οποιαδήποτε απόχρωση και σχεδόν σε οποιαδή-
ποτε κοκκομετρία και εμφάνιση, μέχρι και στην 
χρήση φυσικής πέτρας και διακοσμητικών τούβλων, 
με το StoTherm Classic είναι σχεδόν τα πάντα δυ-
νατά. Στην Sto εξελίσσουμε κάθε χρόνο τα επιχρί-
σματα, τους σοβάδες, τις τεχνοτροπίες και τις τεχνι-
κές λύσεις για την τελική εμφάνιση των προσόψεων, 
ώστε κάθε φορά να προσφέρουμε κάτι μοναδικό, 
ιδιαίτερο και καινοτόμο και προπάντων ασφαλές 
και ανθεκτικό σε βάθος χρόνου.

Οι πιστοποιημένοι σοβάδες 
της Sto παρέχουν την σί-

γουρη λύση για ανθεκτικές 
και όμορφες προσόψεις για 

πολλές δεκαετίες.



Με την κορυφαία επιλογή φινιρισμά-
των της αγοράς και με πιστοποιημέ-
νες λύσεις, η Sto παρέχει υπηρεσίες 
επιλογής υλικών, χρωμάτων και  
τελειωμάτων για κάθε απαίτηση.  
Τι είναι εφικτό και τι είναι κατάλληλο 
για χρήση με το StoTherm Classic 
μπορείτε να το ανακαλύψετε σε μία 
συζήτηση με τους τεχνικούς συμβού-
λους της StoHellas. 

το StoTherm Classic είναι το Νο1 στις 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ

• Σοβάδες με απεριόριστες επιλογές αποχρώσεων
• Αποχρώσεις των τελικών σοβάδων  

με φωτεινότητα < 15% είναι δυνατές
• Πολλές επιλογές διακοσμητικών υλικών :  

Sto-Natural Stone,  
Sto Deco Profile,  
Διακοσμητικά πλακίδια,  
Υαλωμένη ψηφίδα

• Λείες επιφάνειες, διακοσμητικές τεχνοτροπίες  
και απομιμήσεις πέτρας κάθε είδους είναι εφικτές
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Από επιχρίσματα φυσικής 
πέτρας και υαλωμένες 
ψηφίδες έως διακοσμητικά 
τούβλα και συνδυασμούς 
τελικών σοβάδων, οι επι-
λογές του StoTherm Classic 
πετυχαίνουν πάντοτε μια 
ξεχωριστή εικόνα.

Στο StoTherm Classic χρησιμοποιούνται 
ακόμα και σκούρες αποχρώσεις με 
φωτεινότητα χαμηλότερη του 15%.

Για την πλήρη ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών και 
την χρήση των προϊόντων ζητήστε τα τεχνικά φυλλάδια, 
τις εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά των υλικών και των 
συστημάτων από το τεχνικό τμήμα της StoHellas.
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Οι ικανοποιημένοι πελάτες είναι η καλύτερη ανταμοιβή
Με το StoTherm Classic χτίζουμε το μέλλον 

Τι χρησιμεύει το καλύτερο σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης, εάν η διαδικασία εφαρμογής 
είναι χρονοβόρα και επίπονη; 
Πόσα προβλήματα δημιουργούνται κατά την 
εφαρμογή των συστημάτων, όταν η εργασία 
καθυστερεί και δημιουργεί θόρυβο και ρύ-
πους; 
Στη Sto γνωρίζουμε ότι γίνεται διαφορετικά. 
Γρήγορα, αποτελεσματικά, με ασφάλεια.

Με τις τεχνικές δυνατότητες και τις επιλογές του 
StoTherm Classic, είμαστε σίγουροι πως μπορούμε 
να εξασφαλίσουμε την αντοχή των κτιρίων, την 
ταχύτητα στην εφαρμογή και την ικανοποίηση των 
ιδιοκτητών. Με την χρήση της εξελιγμένης τεχνολο-
γίας των μηχανών ψεκασμού καθώς και με τις ατε-
λείωτες τεχνικές λύσεις και την ταχύτητα στην πα-
ράδοση και στην εφαρμογή των υλικών, μπορούμε 
να εγγυηθούμε για την τοποθέτηση του συστήμα-
τος StoTherm Classic στα κτίρια.
Οι κορυφαίες τεχνικές λύσεις και η ποιότητα των 
υλικών, σε συνδυασμό με τους άριστα εκπαιδευμέ-
νους συνεργάτες και εφαρμοστές, μπορούν να 
εγγυηθούν το άριστο τελικό αποτέλεσμα, την 
αντοχή στον χρόνο και την άριστη συνεργασία κατά 
την εκτέλεση των εργασιών.

Η ταχύτητα στην εφαρμογή είναι το 
μεγαλύτερο επιχείρημα για την ικανο-
ποίηση των ιδιοκτητών του κτιρίου.



Εγγύηση 10 χρόνιαΌμορφα & ανθεκτικά για περισσότερο

Κορυφαία προστασία κατά των ρύπων Καθαρό εργοτάξιοΆριστη οργάνωση

το StoTherm Classic είναι το Νο1 στην 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

• Ταχύτητα μέσω της εύκολης εφαρμογής 
• Καθαρό εργοτάξιο 
• Κορυφαία αντοχή στον χρόνο 
• Μέγιστη προστασία από άλγη και μύκητες 
• Κορυφαία ανθεκτικότητα και ασφάλεια 
• Κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας
• Ατελείωτες επιλογές τελειωμάτων  

και τεχνοτροπίες StoSignature
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Για την πλήρη ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών και την χρήση των προϊόντων, ζητήστε τα τεχνικά φυλλάδια, τις εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά 
των υλικών και των συστημάτων από το τεχνικό τμήμα της StoHellas.

Απλά ταχύτερα. Χάρη στην εξελιγμένη 
τεχνολογία των Silo και των μηχανη-
μάτων εφαρμογής μπορεί να μειωθεί 
δραστικά ο χρόνος τοποθέτησης.

Κορυφαία αντοχή σε ρωγμές και κρού-
σεις. Η κορυφαία προστασία για τις 
προσόψεις διατηρεί το κτίριο καλά 
προστατευμένο για πολλές δεκαετίες.

Τα κτίρια χρειάζονται θερμομόνωση 
και προστασία για πολλές δεκαετίες. 
Το StoTherm Classic εξασφαλίζει κορυ-
φαία θερμομόνωση και την ανώτερη 
αντοχή της αγοράς, εγγυημένα!

Οι σύγχρονες μέθοδοι τοποθέτησης, 
αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και 
κρατούν το εργοτάξιο καθαρό.

Χάρη στο Lotus-Effect των σοβάδων 
StoLotusan μένουν οι προσόψεις κα-
θαρές για πολύ περισσότερο.



το StoTherm Classic είναι το Νο1 στην 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

• Ανάλυση έργου, προτάσεις 
• Τεχνική υποστήριξη
• Παροχή και παράδοση των υλικών 
• Πιστοποιήσεις και τεχνικά φυλλάδια
• Δείγματα, αποχρώσεις, χρωματολόγια 
• Δοκιμασμένες τεχνικές λύσεις 
• Συγγραφή υποχρεώσεων 
• Εκπαίδευση εφαρμογής, νέες τεχνικές
• Εκπαίδευση σε μηχανές εφαρμογής 
• Διαρκής εκπαίδευση συνεργατών

12

Η κορυφαία υποστήριξη περιλαμβάνεται 
Το StoTherm Classic είναι περισσότερο από ένα σύστημα 
εξωτερικής θερμομόνωσης

Η άριστη σχέση με τους πελάτες και συνεργά-
τες είναι για την Sto το Α και το Ω μίας σωστής 
εφαρμογής. Από την τηλεφωνική υποστήριξη 
έως την επίσκεψη στο έργο, οι συνεργάτες της 
Sto είναι πάντοτε εκεί όταν τους χρειάζεστε.

Η Sto παρέχει την κορυφαία τεχνογνωσία μέσω των 
εκπαιδευμένων τεχνικών συμβούλων της. Δεν πα-
ρέχουμε απλά προϊόντα. Παρέχουμε ταυτόχρονα 
τεχνική υποστήριξη και ένα πακέτο υπηρεσιών στην 
εκπαίδευση, την εξυπηρέτηση και τις κορυφαίες 
τεχνικές λύσεις της αγοράς. Καθώς κάθε κτίριο είναι 
μοναδικό, οι έμπειροι μηχανικοί της StoHellas μπο-
ρούν να παρέχουν τις καλύτερες τεχνικές συμβου-
λές για την εφαρμογή, την επιλογή των υλικών και 
τις τεχνικές λύσεις που χρειάζεται ο ιδιοκτήτης, ο 
μηχανικός και ο εφαρμοστής.



Υποστήριξη στο έργοΕπιλογές σχεδιασμού

Γρήγορη και έγκαιρη παράδοση Τεχνική υποστήριξη
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Την σωστή στιγμή στο σωστό σημείο. 
Η οργάνωση του τμήματος παραδό-
σεων της Sto φροντίζει ώστε τα υλικά 
να είναι πάντοτε στη ώρα τους στο 
έργο.

Το τμήμα StoDesign μπορεί να βοηθή-
σει ιδιοκτήτες, μελετητές και εφαρμο-
στές όποτε χρειαστεί, για την ολοκλη-
ρωμένη εφαρμογή των επιθυμιών τους 
επί του έργου.  

Χάρη στην πολυετή εμπειρία της Sto 
μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα 
και με ασφάλεια οι πιο ενδεδειγμένες 
τεχνικές λύσεις.

Ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώ-
σεις οι τεχνικοί της Sto μπορούν να 
βοηθήσουν για την κατάλληλη λύση 
σε κάθε πρόβλημα ή λεπτομέρεια για 
την άριστη ολοκλήρωση ενός συστή-
ματος StoTherm Classic.

Ένα πλήθος βοηθητικών υλικών, ειδι-
κών τεμαχίων και εργαλείων εφαρμο-
γής είναι στην διάθεση σας από την 
StoHellas ώστε να γίνεται κάθε εργα-
σία γρήγορα και σωστά.

Οι «πρώτες βοήθειες» στο εργοτάξιο. Οι ομάδες 
υποστήριξης της Sto μπορούν να βοηθήσουν όταν 
έχετε ανάγκη.
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Όλα τα πλεονεκτήματα με μία ματιά 
Με το StoTherm Classic παίρνετε το καλύτερο

 Πάνω από 50 χρόνια εμπειρία 
 Πάνω από 100 εκατομμύρια m2 επιφανειών σε όλο τον κόσμο
 Πάνω από 4 εκατομμύρια m2 στην Ελλάδα
 Ευκολία στη εφαρμογή χωρίς επιπλέον βήματα εργασίας 
 Κορυφαία αντοχή σε κρούσεις και ρωγμές
 Κορυφαία αντοχή σε άλγη και μύκητες 
 Κορυφαία αντοχή στον χρόνο, ασφάλεια και οικονομία 
 Μοναδική ευελιξία σε τελειώματα και διακοσμητικά υλικά  
 Απεριόριστες επιλογές υφής και χρώματος 
 Ποιοτική τεχνική υποστήριξη από τον σχεδιασμό έως την εφαρμογή
 Κορυφαία αντίσταση στη φωτιά A2-s1, d0 για τα επιχρίσματα   

 StoArmat Classic plus, Stolit κλπ.

Τα καλύτερα επιχειρήματα για το Νο1 
Το StoTherm Classic είναι απλά αχτύπητο!



Όπως βλέπουμε υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για την 
χρήση του StoTherm Classic και δεν είναι τυχαίο πως είναι 
το Νο1 σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της Sto.  
Eάν θέλετε να μάθετε περισσότερα συμβουλευτείτε  
τους τεχνικούς συμβούλους της StoHellas. 



Κορυφαία εγγύηση?
StoTherm Classic, 10ετής εγγύηση για διπλή ασφάλεια*

Τα κτίρια χρειάζονται θερμομόνωση και προστασία για πολλές δεκαετίες. 

Το StoTherm Classic εξασφαλίζει κορυφαία θερμομόνωση  
και την ανώτερη αντοχή της αγοράς.

• Δοκιμασμένο απο το 1992 στην Ελλάδα και  
σε περισσότερα απο 4.000.000 m2 προσόψεων 

• Κορυφαία θερμομόνωση με την γραφιτούχα  
πολυστερίνη, Sto-EPS Top30 (λ=0,030 W/mK) 

• Μέγιστη ελαστικότητα και διαπνοή από την  
διογκωμένη πολυστερίνη Sto-EPS Top30

• Η μέγιστη αντοχή στο χρόνο, εξασφαλίζει 
το κτίριό σας για δεκαετίες

• Το πιο ανθεκτικό σύστημα χάρη στα  
πιστοποιημένα, κορυφαία υλικά της Sto

• Αξεπέραστη, εγγυηµένη προστασία από 
ρωγµές, υγρασία, μηχανικές καταπονήσεις

* Το StoTherm Classic, το πλέον δοκιμασμένο και επιτυχημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης στην Ελλάδα, με πάνω απο 
4.000.000 m2 ήδη εγκατεστημένα στην χώρα προσφέρει εγγυηµένη θερμομόνωση και αντοχή µε γραπτή εγγύηση 10 ετών για τα 
υλικά και την κατασκευή, απο την StoHellas και τα εγκεκριµένα συνεργεία εφαρµογής σε όλη την Ελλάδα.

Μάθετε περισσότερα απο το τεχνικό τμήμα της StoHellas και στο www.stohellas.gr

StoHellas | Τηλ : 210 5570191, Fax : 210 5593945 | www.stohellas.gr | Email : stoinfo@drapa.gr EUROPEAN  
 ORGANISATION FOR 
TECHNICAL ASSESSMENT

Deutsches Institut  
für Bautechnik

CE marking

StoTherm Classic : Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης με σήμανση CE συστήματος όπως απαιτείται 
για ασφαλή και νόμιμη χρήση στην Ευρωπαϊκή αγορά.


