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Επισκόπηση
Δραστηριοτήτων
Συστήματα Δόμησης
Υλικά επικαλύψεων

Εξωτερική
Sto:Θερμομόνωση
Τοπική παρουσία
StoTherm
σε παγκόσμια κλίμακα
Τα συστήματα που κάνουν αυτά που υπόσχονται για δεκαετίες
Παγκόσμιος ηγέτης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και εμπειρία περισσότερων από 60 ετών στην παραγωγή υλικών για
προσόψεις, η Sto προσφέρει στους πελάτες της τα μοναδικά πλεονεκτήματα των υλικών και υπηρεσιών
του ομίλου.

Διεθνής: Με έντονη παρουσία σε 5 ηπείρους
η Sto παρέχει τα πλέον εξελιγμένα υλικά
και συστήματα δόμησης για την παγκόσμια αγορά
προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες κάθε χώρας.
Κάθε κτίριο, σε όποια περιοχή και αν βρίσκεται,
είναι το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης διαδικασίας
μελέτης, κατασκευής και εφαρμογής υλικών.
Ο σωστός σχεδιασμός, η άριστη τεχνογνωσία
και η υψηλή ποιότητα των υλικών της Sto
προσφέρουν σε κάθε περίπτωση το επιθυμητό
τεχνικό και αισθητικό αποτέλεσμα. Ο συνδυασμός
λειτουργικότητας, τεχνογνωσίας και αισθητικής
συνθέτουν την πλέον επιτυχημένη προσέγγιση
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Καινοτόμος: H Sto είναι η εταιρεία με τις
περισσότερες καινοτομικές ανακαλύψεις στο χώρο
της, στη γερμανική αγορά. Προϊόντα και συστήματα
όπως StoSilent, StoTherm Solar, StoColor Lotusan,
StoColor Climasan, Sto-Turbofix, StoColor Dryonic,
StoTherm Classic S1 και πολλά ακόμα,
αποδεικνύουν έμπρακτα τη δέσμευση της εταιρείας
για παροχή των πλέον εξελιγμένων και ποιοτικών
υλικών και συστημάτων. Η προστασία του
περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο
σεβασμός προς τον άνθρωπο αποτελούν κινητήρια
δύναμη για την αδιάκοπη έρευνα και εξέλιξη μέσα
σε ολόκληρο τον οργανισμό της Sto.

Συνεπής: Η δημιουργία άριστων οικοδομικών έργων αλλά και η διατήρηση της αξίας των υφιστάμενων
κτισμάτων αποτελούν πρωταρχικής σημασίας στόχο για τη Sto και τους συνεργάτες της. Οι υπηρεσίες της
εταιρείας δεν περιορίζονται μόνο στην παροχή της υψηλότερης ποιότητας υλικών που εξασφαλίζουν την
μέγιστη αντοχή στο χρόνο. Εφόσον οι μελετητές ή οι κατασκευαστές το επιθυμούν, το τεχνικό τμήμα της Sto
μπορεί να παρέχει επίσης ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επίπεδο σχεδιασμού και
προγραμματισμού της εφαρμογής, για την απρόσκοπτη παροχή των υλικών και την έγκαιρη παράδοση τους
στα εργοτάξια καθώς και την πλήρη τεχνική υποστήριξη στον τρόπο κατασκευής και εφαρμογής. Μόνο με
τον τρόπο αυτό πιστεύουμε πως μπορεί να διασφαλιστεί ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα με τη μέγιστη
αξιοπιστία και αντοχή στο χρόνο.

Αποστολή μας
Χτίζουμε με συνείδηση
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Ως ηγέτης στην αγορά συστημάτων εξωτερικής
θερμομόνωσης και συνθετικών επιχρισμάτων,
τα υλικά και συστήματα της Sto αποτελούν σημείο
αναφοράς της βιομηχανίας για την καινοτομία,
τον τεχνικό σχεδιασμό και την αειφορία.

Το όραμά μας
Να είμαστε ηγέτες στην τεχνολογία υλικών
για τον αειφόρο σχεδιασμό και κατασκευή χώρων
διαβίωσης προσαρμοσμένων στις ανάγκες των
ανθρώπων. Σε όλο τον κόσμο.

Η Sto ήταν ο πρώτος κατασκευαστής οικοδομικών
υλικών που σχεδίασε και παρήγαγε συστήματα
εξωτερικής θερμομόνωσης. Το StoTherm Classic,
εξακολουθώντας να θεωρείται ως το σημείο
αναφοράς του κλάδου για πάνω από 50 χρόνια,
έχει περάσει πέντε δεκαετίες ανάπτυξης και
βελτίωσης για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των
σύγχρονων κατασκευών και στις ανάγκες μείωσης
της κατανάλωσης ενέργειας σε όλο τον κόσμο.

Η αποστολή μας
Η διατήρηση της αξίας των κτιρίων και η διασφάλιση
της αισθητικής τους αποτελεί μια διαρκή πρόκληση.
Σε στενή συνεργασία με τους εταίρους μας στην
αγορά, αναπτύσσουμε καινοτόμα, λειτουργικά
προϊόντα και συστήματα για την δημιουργία και την
διαμόρφωση δομικών στοιχείων και επιφανειών για
εσωτερική και εξωτερική χρήση. Επίσης παρέχουμε
συμβουλές στους πελάτες μας σε ζητήματα τεχνικής
και σχεδιασμού.
Η αποστολή μας: Χτίζουμε με συνείδηση

Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm
Ολοκληρωμένη προστασία για κάθε απαίτηση

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΡΙΣΤΗ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ

Η σίγουρη επένδυση για το παρόν και το μέλλον
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StoTherm εξασφαλίζουν στον ιδιοκτήτη και τον επενδυτή την ασφάλεια και την προστασία
που επιθυμεί για τα κτίρια και τις κατασκευές του και παράλληλα προσφέρουν απεριόριστες επιλογές σε
αποχρώσεις,
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Με την πιο εξελιγμένη και ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης και τη
διαρκή εξέλιξη των υλικών και των τεχνικών λύσεων η Sto συνεχίζει να ηγείται της παγκόσμιας
αγοράς συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.
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Οφέλη από τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Sto
• Πιστοποιημένη αντίσταση στη φωτιά στα επιχρίσματα, Α2-s1, d0
• Κορυφαία ποιότητα και εξελιγμένη σύνθεση στην παγκόσμια αγορά
• Μοναδική ευελιξία σε διακοσμητικά υλικά και φινιρίσματα, βλ. www.stosignature.com
• Άριστη ποιότητα υλικών και τεχνικών λύσεων
• Αποδεδειγμένη αντοχή στο χρόνο στις ελληνικές συνθήκες
• Τεχνική υποστήριξη σε κάθε έργο
• Αξιοπιστία, συνέπεια, τεχνογνωσία Sto
• Άρτια εκπαιδευμένοι συνεργάτες και συνεργεία για τελειότητα στην εφαρμογή
• Πιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων σε όλα τα υλικά και συστήματα
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Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm
Εμπειρία – Αξιοπιστία – Κορυφαία Αντοχή – Διαρκής Εξέλιξη

Τα συστήματα που κάνουν αυτά που υπόσχονται για δεκαετίες
StoTherm Classic

StoTherm Classic S1

Χρησιμοποιείται πάνω από 50 χρόνια και αναγνωρίζεται ως το
κορυφαίο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης στον κόσμο.
Μελετημένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια για μέγιστη αντοχή
και αξεπέραστη διάρκεια ζωής. Με μη αναφλέξιμα επιχρίσματα
A2-s1, d0 που λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας για το κτίριο.

Το κορυφαίο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης από την Sto σε
νέα πλήρως μη αναφλέξιμη δομή με πιστοποίηση A2-s1, d0 κατά
EN13501. Με χρήση θερμομονωτικών πλακών πετροβάμβακα και
την κορυφαία αντοχή σε κρούσεις, το StoTherm Classic S1 θέτει
νέα δεδομένα στην προστασία των κτιρίων σε όλα τα επίπεδα.

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

Ο κορυφαίος συνδυασμός απόδοσης, ευελιξίας και οικονομίας
ανάμεσα στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με
τσιμεντοειδές επίχρισμα οπλισμού, κάνει το StoTherm Vario
το πιο ολοκληρωμένο οικονομικό σύστημα της αγοράς.
Ευελιξία, οικονομία, υψηλή αντοχή και αισθητική με άποψη.

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με πετροβάμβακα και
τσιμεντοειδές ενδιάμεσο επίχρισμα οπλισμού. Με πιστοποίηση
A2-s1, d0 κατά EN13501. Δοκιμασμένο πάνω από 20 χρόνια στην
Ελλάδα σε έργα υψηλών απαιτήσεων όπως ο Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών, συνδυάζει την ευελιξία και την οικονομία
με την κορυφαία κλάση αντίδρασης στη φωτιά.

Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην Ελλάδα
Η επιτυχημένη πορεία των συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm στην Ελλάδα, μας κάνει υπερήφανους
για τις συνεργασίες και το αποτέλεσμα τους σε εκατοντάδες έργα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Τα κτίρια με συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm ξεχωρίζουν για την άριστη συμπεριφορά των προσόψεων και των
υλικών σε κάθε κλιματολογική ζώνη ακόμα και μετά από δεκαετίες.
• Πάνω από 4 εκατομμύρια m2 συστημάτων StoTherm στην Ελλάδα
• Κορυφαία αντοχή σε κρούσεις και ρωγμές, στην UV ακτινοβολία και στην γήρανση των υλικών
• Απεριόριστες επιλογές υφής και χρωμάτων για κάθε σύστημα StoTherm
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Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm
Η Νο. 1 σειρά συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης στον κόσμο

Στερέωση
Sto-ADH-B / Sto-Turbofix κ.λπ.
Μόνωση
EPS 60/80/100 ή
γραφιτούχα EPS Top 31/30
Eνισχυτικός σοβάς
StoArmat Classic plus / StoLevell Classic
Πλέγμα ενίσχυσης
StoGlass Fibre Mesh Fine
Τελικό επίχρισμα
Stolit, StoLotusan, StoMarlit κ.λπ.

StoTherm Classic
Οργανικό σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης
για κορυφαία αντοχή
Το StoTherm Classic, το πιο εξελιγμένο σύστημα εξωτερικής
θερμομόνωσης της Sto, αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως το μέτρο
σύγκρισης για την αντοχή και την αξιοπιστία του.
Το σύστημα βασίζεται σε θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης
πολυστερίνης παρέχοντας άριστη θερμομόνωση, πολύ καλή
διαπνοή, άριστη ευελιξία, την καλύτερη αντίδραση στη φωτιά και
τεράστια ελαστικότητα. Απολαμβάνει πάνω από 50 χρόνια
επιτυχίας χάρη στη διαρκή εξέλιξη, τις τεχνικές του αρετές, την
κορυφαία αντίσταση των υλικών στην UV ακτινοβολία και την
γήρανση. Προσφέρει τη μέγιστη αντοχή σε ρηγματώσεις και
κρούσεις με τα υψηλής ποιότητας οργανικά και άριστα
συνδυασμένα υλικά.
Ο συνδυασμός του StoArmat Classic plus με τα τελικά επιχρίσματα
Stolit, StoSilco και StoLotusan αποτελούν εγγύηση για την αντοχή
στις καιρικές συνθήκες, τους ρύπους, την υγρασία και τις
καταπονήσεις που θα δεχτεί το σύστημα κατά την διάρκεια της
ζωής του κτιρίου. Οι ανεξάντλητες επιλογές τελικών
επιχρισμάτων, χρωμάτων, διακοσμητικών και τεχνοτροπιών
κάνουν το StoTherm Classic την κορυφαία επιλογή
για μοναδικές προσόψεις.
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Διακοσμητικά Τελικά Επιχρίσματα
StoLit K/R/MP – StoLit Milano

StoLit K/R/MP
O κορυφαίος ακρυλικός σοβάς για ολοκληρωμένη προστασία.
Το Stolit® είναι ο πρώτος οργανικός ακρυλικός σοβάς που παρήχθη απο την Sto το 1960
και απο τότε έως σήμερα, αποτελεί τον Νο. 1 σε πωλήσεις ακρυλικό σοβά της Sto.
Η εμπειρία 60 ετών στην παραγωγή ακρυλικών προσφέρει στο Stolit® την πιο
ολοκληρωμένη συμπεριφορά για κορυφαία προστασία στις προσόψεις.
Με τις υψηλότερης ποιότητας ακρυλικές ρητίνες και την μοναδική τεχνολογία των
εργαστηρίων της Sto, το Stolit® προσφέρει ελαστικότητα, μέγιστη προστασία από την UV
ακτινοβολία και την γήρανση διατηρώντας αναλλοίωτα τα υλικά και τις ιδιότητές τους για
δεκαετίες. Ταυτόχρονα, διαθέτει άριστη αντίσταση στην υγρασία, τους ρύπους, τα άλγη και
τους μύκητες εξασφαλίζοντας την καλύτερη προστασία από τη μούχλα και τους
μικροοργανισμούς ακόμα και σε περιοχές με πολύ υψηλή υγρασία.
Παρέχεται σε απεριόριστες αποχρώσεις και σε 7 διαφορετικούς τύπους και κοκκομετρίες.
Ο ακρυλικός σοβάς Stolit MP (ModellierPutz) είναι λεπτόκκοκος οργανικός τελικός σοβάς με δυνατότητες ελεύθερης διαμόρφωσης
για δημιουργία λείων ή ειδικών επιφανειών (τεχνοτροπίες, απομιμήσεις πέτρας, εμφανές μπετό κλπ.)

StoLit Milano
H μοναδική επιλογή για εξαιρετικά λείες εξωτερικές επιφάνειες και τεχνοτροπίες με την μοναδική αντοχή και προστασία StoLit.
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Σιλικονούχα Διακοσμητικά Τελικά Επιχρίσματα
StoLotusan K/MP – StoSilco K/R/MP

Sto Lotusan K/MP
Μόνιμα καθαρές προσόψεις ακόμα και σε ανάγλυφες επιφάνειες.
Το StoLotusan είναι σιλικονούχο, αυτοκαθαριζόμενο, έγχρωμο επίχρισμα με τις ιδιότητες
των φύλλων του Λωτού, για προσόψεις μόνιμα στεγνές και καθαρές, με κορυφαία
προστασία από άλγη και μύκητες.
Συνδυάζοντας την υδροφοβία των σιλικονούχων ρητινών και την ειδικά σχεδιασμένη
μικροδομή, το προϊόν μετά την εφαρμογή του παρουσιάζει μια «υπερυδρόφοβη»
επιφάνεια, η οποία όμοια με τα φύλλα του Λωτού κρατάει την επιφάνεια καθαρή και
στεγνή. Παρέχεται σε υφή ομοιόμορφη, σε κοκκομετρίες 1,0, 1,5, 2,0 και 3,0 mm ή
ελεύθερης σχεδίασης (MP) για τη δημιουργία λείων ή παραδοσιακών επιφανειών.

StoSilco K/R/MP
Ο πρώτος στον κόσμο σιλικονούχος έτοιμος σοβάς από την Sto
με την ολοκληρωμένη προστασία και την άριστη διαπνοή.
Ο σιλικονούχος σοβάς τελικής επικάλυψης StoSilco για εξωτερική χρήση, παρέχεται σε τρεις
τύπους, χωριάτικο ή τριφτό (Κ), γραφιάτο ή πατητό (R), ελεύθερης σχεδίασης ή λείο (MP).
Προσφέρει άριστη αντίσταση στους ρύπους, κορυφαία αδιαβροχοποίηση και διαπνοή στους
τοίχους και τεράστια ελαστικότητα για σίγουρη προστασία από ρωγμές και κρούσεις.
Διατίθεται στις αποχρώσεις του StoColor System (και κατά παραγγελία σε οποιαδήποτε άλλη
γήινη απόχρωση).
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Μοναδικές τεχνοτροπίες για προσόψεις StoSignature
Ξεχωριστή εμφάνιση με κορυφαία αντοχή
H κορυφαία τεχνογνωσία της Sto στην παραγωγή επιχρισμάτων εξωτερικής χρήσης προσφέρει απεριόριστες
δυνατότητες στη διαμόρφωση των εξωτερικών επιφανειών των κτιρίων.
Η νέα σειρά τεχνοτροπιών StoSignature προσφέρει στον αρχιτέκτονα και τον ιδιοκτήτη την δυνατότητα να δημιουργήσουν προσόψεις
με μοναδική εμφάνιση, συνδυάζοντας όλες τις τεχνικές αρετές της κορυφαίας σειράς επιχρισμάτων για αντοχή και αξιοπιστία.
Standard R-10

Standard R-20

Standard K

Fine 10

Fine 20

Fine 30

Rough 10

Rough 20

Rough 40

Rough 50

Linear 10

Linear 20

Linear 30

Color Metallic Fine

Lasura Rough
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StoSignature
Εμφάνιση – λειτουργικότητα και προστασία στις προσόψεις
Το πλήθος των υλικών και των μεθόδων εφαρμογής μαζί με την απεριόριστη επιλογή αποχρώσεων προσφέρουν
ανεξάντλητες δυνατότητες ξεχωριστών συνδυασμών.
Με επιλογή της επιθυμητής απόχρωσης από τις χρωματικές παλέτες StoColor System και StoDesign Architectural
Colours καθε πρόσοψη κτιρίου μπορεί να αποκτήσει ακριβώς την ξεχωριστή εμφάνιση και το στυλ που επιθυμείτε.
Lasura Fine

StoSiliciumcarbid Fine

StoSilicumcarbid rough

StoEffect Vetro

Graphic 10

Graphic 20

Graphic 30

Graphic 40

Graphic 50

Concrete 10

Concrete 20

Concrete 30

Concrete 40

Wood 10

Metal 10

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα www.stosignature.com και www.stohellas.gr ή απευθυνθείτε
στο τεχνικό μας τμήμα.
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Sto-Anticrack Systems
Αντιρρηγματική προστασία χωρίς συμβιβασμούς για μόνιμες λύσεις
Η κορυφαία τεχνογνωσία της Sto στα οργανικά και τα τροποποιημένα
επιχρίσματα και στους τελικούς σοβάδες, παρέχει στα αντιρρηγματικά
συστήματα Sto-Anticrack Systems μοναδικές δυνατότητες για παροχή
λύσεων σχεδόν σε κάθε πρόβλημα ρωγμών σε επιχρίσματα και
επικαλύψεις.

‘Όλα τα υλικά και συστήματα επισκευής ρωγμών από την Sto προσφέρουν:
• Μόνιμη γεφύρωση των ρωγμών
• Κορυφαία προστασία από τις καιρικές συνθήκες
• Αξεπέραστη αντοχή στον χρόνο
• Υψηλή αντοχή – ελαστικότητα και διάρκεια ζωής
• Μέγιστη αντοχή στην UV ακτινοβολία και την γήρανση των υλικών

Συστήματα προστασίας από ρωγμές με χρήση ελαστομερών
αντιρρηγματικών επιχρισμάτων και οπλισμό υαλοπλέγματος
1. Προετοιμασία υποστρώματος: StoPrimer
2. Βασική στρώση:
Οργανικό ελαστομερές επίχρισμα StoArmat Classic plus ή
Ανόργανο επίχρισμα ενισχυμένο με υαλοΐνες StoLevell Reno
3. Οπλισμός: Υαλόπλεγμα StoGlassfiber Mesh fine
4. Ενδιάμεση στρώση προετοιμασίας: StoPrimer
5. Τελική στρώση: Οργανικός ελαστομερής σοβάς Stolit

1

2

3 2

4

5

Συστήματα προστασίας από ρωγμές έως 1mm με χρήση του
ακρυλοσιλικονούχου ελαστομερούς υλικού βαφής και
προστασίας Sto-Irtop S Solo Mat
1. Προετοιμασία υποστρώματος: StoPlex W ή StoPrim Micro
2. Πλήρωση ρωγμών: Ειδικό υλικό για γέμισμα και μόνιμη
γεφύρωση ρωγμών StoCrack Filler fein
3. Ενδιάμεση στρώση: 1η στρώση Sto-Irtop S Solo Mat
4. 2η Ενδιάμεση στρώση: 2η στρώση Sto-Irtop S Solo Mat
5. Τελική στρώση: 3η στρώση Sto-Irtop S Solo Mat

1

2

3

4

5

*Υποσημείωση: Πάντα να ζητάτε την συνδρομή του τεχνικού τμήματος της StoHellas για την επιλογή του κατάλληλου συστήματοςυλικού για την περίπτωση σας, καθώς και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια των επιλεγμένων υλικών για να ενημερωθείτε για την
σωστή διαδικασία, τις καταναλώσεις και τις λεπτομέρειες εφαρμογής κάθε υλικού.
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Διακοσμητικές κορνίζες StoDeco
Μοναδική αισθητική και αντοχή στον χρόνο

Διακοσμητικές Κορνίζες προσόψεων StoDeco
Η σειρά των διακοσμητικών προσόψεων StoDeco προσφέρει
ανεξάντλητες επιλογές από τυποποιημένες λύσεις μέχρι ειδικά
τρισδιάστατα διακοσμητικά κατόπιν παραγγελίας.
H εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, η ασύγκριτη αντοχή και το χαμηλό βάρος
καθιστούν τις κορνίζες StoDeco ως την ιδανική λύση και για την ανακατασκευή
ιστορικών κτιρίων καθώς και για τον σχεδιασμό σύγχρονων προσόψεων. Με το
νέο υλικό Verolith οι κορνίζες StoDeco αποκτούν ακόμα καλύτερες μηχανικές
ιδιότητες και ταυτόχρονα την κορυφαία αντίδραση στη φωτιά Α2-s1, d0.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα:
• Ανεξάντλητη επιλογή σχεδίων και διατομών
• Απόλυτη ακρίβεια στη μορφή και το σχήμα
• Εγγυημένη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες
• Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
• Εξαιρετικά χαμηλό βάρος
• Κορυφαία λύση για αναπαλαιώσεις και ιστορικά κτίρια
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Συστήματα ακουστικής StoSilent
Ακουστική, αισθητική και λειτουργικότητα

StoSilent Distance
Το δοκιμασμένο και επιτυχημένο σύστημα ακουστικής για κατασκευές
ξηράς δόμησης σε οροφές και τοίχους.
Οι ηχοαπορροφητικές πλάκες StoSilent Boards είναι κατασκευασμένες από
σωματίδια ανακυκλωμένου γυαλιού και παρέχουν μια ενιαία, πλήρως λειτουργική,
ηχοαπορροφητική επιφάνεια. Προσφέρει υψηλούς συντελεστές ηχοαπορρόφησης
aw από 0.45 έως 0.80 και μοναδική ευελιξία και ευκολία στην τοποθέτηση και
διαμόρφωση. Με πλήρως αεροστεγείς πλάκες για κορυφαία αντίσταση στους ρύπους και το λέρωμα,
μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς αρμούς για επιφάνειες έως και 200m2 ικανοποιώντας σχεδόν κάθε απαίτηση.
Tα συστήματα StoSilent Distance προσφέρονται με το λείο τελικό επίχρισμα StoSilent Top Finish για μια εξαιρετική εμφάνιση,
σε χώρους υψηλής ποιότητας και αισθητικής αλλά και με το ψεκαστό διακοσμητικό επίχρισμα StoSilent Décor M για ομοιόμορφη
λεπτόκοκκη τελική επιφάνεια υψηλής ποιότητας.
Κορυφαίος συνδυασμός ακουστικής, ευελιξίας και αισθητικής για χώρους με υψηλές απαιτήσεις.
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Συστήματα Ακουστικής StoSilent
Κορυφαία ακουστική για κάθε χώρο

StoSilent Direct
Το νέο σύστημα ακουστικής StoSilent ολοκληρώνει την σειρά συστημάτων
ηχοαπορρόφησης της Sto.
Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε κάθε οροφή και τοίχο με δυνατότητα
επικάλυψης, χωρίς την ανάγκη χρήσης σκελετού στήριξης. Το σύστημα προσφέρει
υψηλούς συντελεστές ηχοαπορρόφησης aw από 0,75 έως 0,95 σε κάθε επιφάνεια
χάρη στις ειδικά σχεδιασμένες σύνθετες ηχοαπορροφητικές πλάκες, που
αποτελούνται από διογκωμένα σωματίδια ανακυκλωμένου γυαλιού και ειδικά
επιλεγμένο πετροβάμβακα.
Οι επιλογές τελικών επιχρισμάτων της Sto προσφέρουν πλήθος επιλογών εμφάνισης, υφής και αποχρώσεων.

StoSilent Modular
Tα StoSilent Modular είναι ηχοαπορροφητικά πανέλα για βελτίωση της
ακουστικής και υψηλής ποιότητας διακόσμησης στους εσωτερικούς
χώρους.
Οι ηχοαπορροφητικές επιφάνειες των StoSIlent Modular 100/200/300 και 400
βελτιώνουν θεαματικά την ακουστική ενώ δίνουν απεριόριστες επιλογές
σχεδιασμού των ορόφων.
Οι πλάκες παραδίδονται έτοιμες με σκελετό και τελικό υλικό ή τελικό επίχρισμα
στην επιθυμητή απόχρωση. Είναι ιδανικές για ανακαινίσεις υφισταμένων αλλά και
για νέους χώρους.
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Ατμοσφαιρικοί χώροι με εμφάνιση StoSignature
Επικαλύψεις με στιλ και λειτουργικότητα

Με την ολοκληρωμένη σειρά υλικών της Sto για εσωτερικούς χώρους, κάθε κτίριο μπορεί να αποκτήσει μοναδικό ύφος
και λειτουργικότητα στις επιφάνειες τοίχων και ορόφων.
Η σειρά επιφανειών StoSignature αντιπροσωπεύει τις πιο σύγχρονες τάσεις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς σε υφές και αποχρώσεις
για εσωτερικούς χώρους.

Rope

Earth

Denim

Strings

Ribbons

Loft

Atelier Purple

Atelier Blue

Caiman

Sandstone
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StoSignature
Εσωτερικοί χώροι με κορυφαία ποιότητα και αντοχή
Με τα εξελιγμένα υλικά της Sto για εσωτερικές επιφάνειες η σειρά StoSignature προσφέρει εξαιρετική εμφάνιση και λειτουργικότητα
μαζί με κορυφαία αντοχή στον χρόνο. Υλικά με επιλεγμένες Α’ ύλες, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον τα οποία
εξασφαλίζουν εξαιρετικές εσωτερικές συνθήκες και εσωτερικό αέρα υψηλής ποιότητας.

Ornament

Flowers

Glitter

Chimney

Scratch

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα www.stosignature.com και www.stohellas.gr ή απευθυνθείτε
στο τεχνικό μας τμήμα.

15

Σιλικονούχες βαφές Εξωτερικών Επιφανειών
StoColor Silco – StoColor Lotusan

StoColor Silco
Η αξεπέραστη σιλικονούχος βαφή που έχει χρησιμοποιηθεί
σε μερικά από τα γνωστότερα έργα στην Ελλάδα και τον κόσμο
με άψογα αποτελέσματα για δεκαετίες.
Το StoColor Silco είναι μια βαφή πλούσια σε εξαιρετικής ποιότητας γαλάκτωμα σιλικονούχου
ρητίνης. Αποτέλεσμα : Μοναδικές ιδιότητες αδιαβροχοποίησης, αντίστασης στους
ατμοσφαιρικούς ρύπους, διαπνοής, ελαστικότητας και αντοχής. Δοκιμασμένο για
περισσότερα από 20 έτη στις ελληνικές συνθήκες το StoColor SIlco έχει αποδείξει τη
μοναδική προστασία που προσφέρει σε κάθε πρόσοψη.

StoColor Lotusan® με Lotus Effect
Η μοναδική αυτοκαθαριζόμενη σιλικονούχος βαφή προσόψεων με τις ιδιότητες των
φύλλων του Λωτού
Το StoColor Lotusan® είναι μια μοναδική βαφή προσόψεων που συνδυάζει όλες τις
ιδιότητες των σιλικονούχων βαφών με μια μοναδική επιφανειακή υδροφοβία, η οποία
εμφανίζεται μόλις μερικές ημέρες από την εφαρμογή
επί της πρόσοψης.
Η ειδικά σχεδιασμένη μικροδομή του StoColor Lotusan®, αφενός δεν επιτρέπει στους
ρύπους να επικαθίσουν πλήρως στην επιφάνεια, και αφετέρου εξαιτίας την υπερυδροφοβίας που δημιουργεί, αναγκάζει το νερό να συμπαρασύρει κάθε ακαθαρσία από την
πρόσοψη. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
Το νερό “μαζεύει” κάθε ακαθαρσία από την πρόσοψη και την συμπαρασύρει, αφήνοντας στο
πέρασμα του μια καθαρή και στεγνή επιφάνεια.
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Ενεργές βαφές Εξωτερικών Επιφανειών
StoColor Dryonic – Sto Color X-black

StoColor Dryonic
Καινοτομική βαφή για στεγνές προσόψεις και κορυφαία προστασία από υγρασία,
άλγη και μύκητες.
Η ειδική της σύνθεσή της (υδρόφιλο-υδρόφοβο) απωθεί την ίδια στιγμή
το νερό που προκύπτει π.χ. από τη βροχή, με αποτέλεσμα η πρόσοψη
να στεγνώνει σχεδόν αμέσως.
Συνδυάζει την μοναδική τεχνογνωσία της Sto για παραγωγή βαφών υψηλής ποιότητας με
την κορυφαία αντοχή στον χρόνο και την προστασία των προσόψεων. Η πρόσοψη
παραμένει πάντα καθαρή και στεγνή και μικροοργανισμοί όπως μύκητες και άλγη δεν
μπορούν να αναπτυχθούν,
αφού ακόμα και η υγρασία της ατμόσφαιρας στεγνώνει ταχύτατα.

Schwarz auf Weiß
in black and white

StoColor X-black *
Το πρωτοποριακό νέο προϊόν από την Sto που προσφέρει κορυφαία προστασία
και μειωμένη θερμοκρασία στις σκούρες προσόψεις των κτιρίων.
Με την τεχνολογία NIR (Near Infrared Reflection) και την χρήση μοναδικών απόλυτα
εξειδικευμένων ανακλαστικών χρωστικών, το StoColor X-Black καταφέρνει να ανακλά την
ηλιακή ακτινοβολία εκεί που τα κτίρια το χρειάζονται περισσότερο: στις σκούρες επιφάνειες.
Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. 15-20% μείωση της επιφανειακής
θερμοκρασίας στις πιο σκούρες αποχρώσεις και η θερμοκρασία της πρόσοψης να παραμένει
κάτω από τους 70οC.
* Παρέχεται μόνο σε σκούρες αποχρώσεις
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Βαφές εσωτερικού χώρου StoColor
Εξελιγμένη προστασία και οικολογική συνείδηση StoColor
Βαφές Υδρύαλου Υψηλής Ποιότητας και Προστασίας
Οι βαφές της σειράς StoColor Sil με βάση υδρύαλου, καλύπτουν όλα τα πεδία εφαρμογής,
είναι ελεγμένες από την TÜV SÜD για μηδενικές εκπομπές πτητικών ουσιών και διαθέτουν
πιστοποιητικό Natureplus ® για τις φυσικές τους Α’ ύλες. Όλες οι βαφές StoColor Sil είναι
πιστοποιημένες για την αντοχή τους σε μέσα καθαρισμού, απορρυπαντικά κλπ. ενώ
παράλληλα η άριστη διαπνοή τους βελτιώνει τη λειτουργικότητα των εσωτερικών χώρων.

StoColor Sil Premium
Η κορυφαία βαφή υδρύαλου της Sto για εσωτερική χρήση. Φιλική προς τον άνθρωπο
και το περιβάλλον. Εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα εσωτερικού αέρα καθώς δεν περιέχει
καθόλου βλαβερές πτητικές ουσίες. Προσφέρει κορυφαίες μηχανικές ιδιότητες και
ανθεκτικότητα [κλάση 1] .

StoColor Sil In
Υψηλής ποιότητας οικολογική βαφή υδρύαλου, εσωτερικής χρήσης, ιδιαίτερα ματ και
ιδαίτερα λευκή και καλυπτική με υψηλή διαπνοή και μηδενικές εκπομπές που εξασφαλίζει
υψηλή ποιότητα εσωτερικού αέρα. Διαθέτει υψηλή ανθεκτικότητα και καλυπτικότητα και
προσφέρεται για χρήση σε κάθε χώρο.

Οικολογικές Βαφές για εσωτερικούς χώρους
StoColor Oprticryl Matt - Satin Matt
Η γκάμα χρωμάτων StoColor Opticryl Matt – Satin Matt εξασφαλίζει άριστη αντοχή στην
τριβή και το πλύσιμο και είναι πιστοποιημένη για ανθεκτικότητα και τα απολυμαντικά μέσα.
Είναι η πλέον κατάλληλη για χώρους με αυξημένες απαιτήσεις υγιεινής. Προσφέρει
μηδενικές εκπομπές βλαβερών ουσιών, μεγάλη χρωματική σταθερότητα, άριστη διαπνοή και
άριστη καλυπτικότητα. Πιστοποιημένη και για χώρους τροφίμων.
Ενδείκνυται για χώρους με υψηλής απαιτήσεις όπως χώροι που ζουν παιδιά, άτομα με
αλλεργίες, νοσοκομεία καθώς και χώρους επεξεργασίας τροφίμων αλλά και κάθε κτίριο που
οι χρήστες του απαιτούν σεβασμό στην ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος.

StoColor Select Matt - Satin Matt
Πιστοποιημένη σειρά οικολογικών βαφών εσωτερικού χώρου. Έχουν υψηλή αντοχή στην
τριβή και στο πλύσιμο, τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά μέσα. Παράγονται σε
συγκεκριμένες, επιλεγμένες αποχρώσεις StoColorSystem.
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Φωτοκαταλυτική Βαφή StoColor Climasan
Η Δραστική Βαφή που καθαρίζει τον εσωτερικό αέρα

StoColor Climasan
StoColor Climasan
Η βαφή που με την βοήθεια του φωτός, όχι μόνο του φυσικού αλλά ακόμα και του
τεχνητού (λαμπτήρες) καθαρίζει τον εσωτερικό αέρα και βελτιώνει αισθητά την
ποιότητά του, διασπώντας τις ανεπιθύμητες αέριες οργανικές ουσίες στο εσωτερικό
των κτιρίων.
Το χρώμα που δίνει καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους αλλά και καθαρές επιφάνειες
για μεγαλύτερο διάστημα. Δοκιμές που έγιναν σε χώρους καπνιζόντων, έδειξαν πως εκτός
από τη διάσπαση των οσμών, το StoColor Climasan έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα
«παρενέργεια»: διατηρεί τις επιφάνειες καθαρές για μεγαλύτερο διάστημα.
Το StoColor Climasan περιέχει ειδικά εξελιγμένους φωτοκαταλύτες στη σύνθεσή του που
βελτιώνουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα χωρίς να χάνουν την δραστικότητά τους
με τα χρόνια.
Ιδανικό για:
• Χώρους καπνιζόντων
• Ιατρεία – Νοσοκομεία – Κλινικές
• Σχολεία, χώρους εκπαίδευσης
• Χώρους χρήσης – επεξεργασίας χημικών ουσιών
• Χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

19

Προηγμένα Συστήματα Δόμησης Sto
Εξωτερική θερμομόνωση StoTherm
• Εξωτερικοί σοβάδες
• Βαφές Προσόψεων
• Διακοσμητικές κορνίζες κτιρίων
• Συστήματα ηχοαπορρόφησης StoSilent
• Χρώματα εσωτερικού χώρου
• Διακοσμητικά επιχρίσματα-υλικά
• Επικαλύψεις τοίχων και οροφών
• Προστασία σκυροδέματος
• Βιομηχανικά δάπεδα
•

StoHellas
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Sto
Τμήμα της Drapa chemie
Λ. Μεγαρίδος & Χίου
Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής
19300
Τηλ.: 210 5570191
Fax: 210 5593945
stoinfo@drapa.gr
www.stohellas.gr

Ακολουθήστε μας στα Social Media
www.linkedin.com/company/Sto-Hellas
www.facebook.com/StoHellas
www.youtube.com/StoAGgermany

www.instagram.com/StoHellas

DRAPA chemie
drapa1@otenet.gr, www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015 Cert. Nr.123045
EN ISO 14001:2015 Cert. Nr. GR/002/2015-3

