
Graditi zavestno.

StoBrick 
Izolirane fasade iz klinkerja

Fasadne
obloge

Ozke ploščice iz 
klinkerja - StoBrick

Čeprav opeke in klinker 
spadajo med najstarejše 
gradbene materiale, jih 
lahko brez težav kombini-
ramo s sodobnimi 
zahtevami za energetsko 
učinkovitost. Odporni 
vremenski premazi 
omogočajo dolgo 
življenjsko dobo in visoko 
gospodarnost fasad ali 
delov fasad – še posebej 
na fasadnih izolacijskih 
sistemih. Ponudba Sto 
omogoča ogromno 
oblikovno raznolikost in 
izpiljene podrobne 
rešitve.



Pri podatkih, slikah, splošnih tehničnih izjavah in skicah, navedenih v brošuri, je treba opozoriti na to, da gre tukaj samo za splošne vzorčne predloge in po-
drobnosti, ki prikazujejo ta način delovanja. Natančnost mer ni zagotovljena. Pri posameznem gradbenem projektu mora uporabnost in celovitost na lastno 
odgovornost preveriti obdelovalec/stranka. Sosednji objekti so prikazani samo shematsko. Vse predpise in podatke je treba prilagoditi oz. uskladiti z lokalnimi 
razmerami in ne predstavljajo načrtovanje vrednosti, podrobnosti ali montaže. Nujno je treba upoštevati predpise in podatke o izdelkih v tehničnih referenčnih 
dokumentih in opisih sistema/dovoljenjih.
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Slika:
Stanovanjski objekt Hilde Spiel Gasse, Dunaj, A 
Uporabljeni izdelki: StoTherm Vario s StoBrick 
Arhitekt: Josef Weichenberger architects + Partner, Dunaj, A 
Fotograf: Christian Schellander / Sto



Naš klinker
Surovi material za opeko in klinker je ilovica, zmes peska, 
mulja in gline. Pri tem je glina merodajna za lastnosti 
materiala po obveznem postopku žganja. Pri žganju je 
barvo mogoče prilagajati z dodajanjem različnih dodat-
kov.



Oblikovanje materiala in osnovna ponudba

4 | Proizvodnja

1 - surova masa

Ilovica je surovi material za klinker in opeko, pri 
čemer je glina, ki jo vsebuje, merodajna za last-
nosti proizvoda po žganju. Izbira surovega materi-
ala ter primešani dodatki močno vplivajo na 
izgled končnega proizvoda.

Dejavniki, ki vplivajo na obliko
Surovina: rdeče in rumene gline, relativno redko 
bele gline
Dodatki: mešanje v surovi masi
Primeri:
 · Železo – rdeče
 · Kalcij – svetlo rumeno (oksidacija), zeleno 

(redukcija)
 · Titan – rumeno (prim. s sončnico)
 · Krom – vijolično (prim. z jajčevcem) ali sivo
 · Mangan – rjavo, sivo ali črno
 · Žagovina – pore v materialu in na površini  

(z zažiganjem)

2 – postopek iztiskavanja
(postopek za proizvodnjo klinkerja)

Pri postopku iztiskavanja se surova masa z visoko 
silo potisne skozi t.i. matrico. Pri tem nastane dolg, 
gladek profil.

Dejavniki, ki vplivajo na obliko
Matrica: določa širino in višino
Površinska obdelava, mehanska: V vlažni, 
gladki profil je z obdelavo površine in/ali robov 
mogoče vtisniti različne vzorce.
Površinska obdelava, dodatki: se nanesejo na 
vlažen profil
Primeri:
 · Talina (soli ali premog) – staljene, sijajne 

cvetaste oblike (steklaste), zapečene, žlindraste 
ali delno kraterjem podobne sledi taljenja

 · Pesek – peščena površina
Rezanje: Dolgi profil se najprej razreže. Postopek 
iztiskavanja skozi matrico tako zlahka omogoča 
izredno dolge oblike.

3 – postopek preoblikovanja
(postopek za proizvodnjo opeke; ni v po-
nudbi)

Pri postopku preoblikovanja se surova masa stisne 
v oblike in nato preoblikuje.

Dejavniki, ki vplivajo na obliko
Stiskanje surove mase: Pri stiskanju v obliko 
pride do nastanka jasno vidnih, nepravilnih pregi-
bov in/ali vbočenih oz. izbočenih robov ter brazde.
Ločevanje: Za ločevanje gotove surovine je 
potrebno sredstvo za ločevanje. Oba običajna 
postopka privedeta do različnih lastnosti proiz-
voda:
 · Ročna oblika – stisnjena oblika se posipa s 

peskom.  Značilnost so praske zaradi peska na 
stičnih mestih oblike.

 · Obdelava z vodo – oblike se zmočijo z vodo. 
Tipična značilnost je bolj gladka površina z 
navpičnimi utori in brazdastimi strukturami na 
stranskih površinah.

Podroben pregled proizvodnje in dejavnikov, ki vplivajo na obliko:

1 - Surova masa

3 - Stiskanje v kalupih
= opeka

2 - Iztiskavanje skozi matrico
= klinker

4 - Optimalno 
engobiranje

5 - Sušenje

Iztiskavanje

Optimalna površinska obdelava

Rezanje

LočevanjeOblikovanje

Proizvodnja klinkerja in opeke (poenostavljen prikaz)
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4 – Engobiranje

Engoba je keramična prevleka iz gline druge 
barve, ki se nanese pred sušenjem.

Dejavniki, ki vplivajo na obliko
Izbira engobe: sprememba odtenka (prekrivni 
ali prosojni)
Način nanosa: ploskovno ali točkovno

5 – Sušenje

Po oblikovanju se t.i. "zelene surovine" 
posušijo, da se zniža vsebnost vode. Nez-
adostna izsušitev lahko pri kasnejšem postopku 
žganja povzroči deformacije in nastajanje 
razpok.

6 – Postopek žganja

Opeke se žgejo pri temperaturah med 1100 in 
1300 °C.

Dejavniki, ki vplivajo na obliko
Temperatura in čas žganja: višja kot je tempe-
ratura in dlje ko traja žganje, temnejši je proizvod.
Točkasto žganje: rezultat so točkovno temneje 
obarvana mesta
Oksidacija/redukcija: Na barvni odtenek je 
mogoče vplivati tudi z dodajanjem kisika (oksida-
cija) ali odvzemom kisika (redukcija) med postop-
kom žganja. Učinek je odvisen od surove mase 
(glejte surova masa, dodatki).
Dodatki: Dodatke je v postopek mogoče vključiti 
že na začetku procesne verige ali med postopkom 
žganja. Med postopkom žganja dobimo 
naključne pričakovane rezultate.

7 – Drugo žganje (dušenje)

Že žgana opeka se v komorah posebnih peči 
ponovno segreje na 900 do 1000 °C, nato pa se v 
reducirani atmosferi (brez kisika) ponovno ohlaja. 
Na ta način se mineralom v glini odvzame kisik.

Dejavniki, ki vplivajo na obliko
Opečne črepinje imajo sivo do črno barvo oz. 
odtenek, odvisno od uporabljene surove mase. 

8 – Pakiranje
Po vsakem postopku žganja se opeka zapakira na 
palete (šarže). V primeru večjih gradbenih projek-
tov je zato pomembno, da pri polaganju opeke 
mešate različne palete, da na stavbah preprečite 
skupke različnih odtenkov.

Celotno osnovno ponudbo najdete na 
www.sto.si

Za pridobivanje gotovega proizvoda iz surove mase 
obstajata dva pomembna proizvodna postopka:

 · postopek iztiskavanja za proizvodnjo klinkerja
 · postopek preoblikovanja za proizvodnjo opek 

Pri obeh proizvodnih postopkih na oblikovanje 
materiala vplivajo različni dejavniki. Na podlagi 
tega smo razvili našo osnovno ponudbo klinkerjev 
in opek.

Klinker
StoBrick Glatt Uni (100)  →  stran 6
StoBrick Glatt Bunt (200)  →  stran 7
StoBrick Glänzend (300)  →  stran 8
StoBrick Sandig (400)  →  stran 9
StoBrick Porig (600)  →  stran 10
StoBrick Used Look (700)  →  stran 11
StoBrick Gekerbt (800)  →  stran 12
StoBrick 3000 →  stran 13

6 - Proces žganja 8 - Pakiranje

7 - Dvakrat žgana, opti-
malno (parenje)

Oksidacija

Redukcija

Optimalni dodatki



6 | Ponudba

Osnovna ponudba StoBrick

Formati in vogalne rešitve

240 x 71 x 11 mm (NF)

240/115 x 71 x 11 mm

240 x 115/71 x 11 mm
(vogalni kosi od 1000 m² skupne površine)

100

Slike so v smislu barvnih odtenkov in vzorcev nezavezujoče. Zaradi različnih proizvodnih postopkov in tipov proizvodov možnih odstopanj od posameznih originalnih proizvodov ni mogoče povsem 

izključiti. Na podlagi takih odstopanj, nastalih zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati zahtevkov.

Proizvodni postopek: postopek iztiskavanja
Površina: fino teksturirana
Barvni odtenek: enobarven
Stopnja sijaja: mat/svilnato mat
Rob: enakomeren, rahlo zaobljen
Hrbtna stran: vzdolžni utori

StoBrick Glatt Uni (100)

130 180
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Formati in vogalne rešitve

240 x 71 x 11 mm (NF)

240/115 x 71 x 11 mm

240 x 115/71 x 11 mm
(vogalni kosi od 1000 m² skupne površine)

200

270250 260

Slike so v smislu barvnih odtenkov in vzorcev nezavezujoče. Zaradi različnih proizvodnih postopkov in tipov proizvodov možnih odstopanj od posameznih originalnih proizvodov ni mogoče povsem 

izključiti. Na podlagi takih odstopanj, nastalih zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati zahtevkov.

Proizvodni postopek: postopek iztiskavanja
Površina: fino teksturirana
Barvni odtenek: enobarven s spremenljivimi niansami
Stopnja sijaja: mat/sporadičen s svilnatim sijajem
Rob: enakomeren, rahlo zaobljen
Hrbtna stran: vzdolžni utori

StoBrick Glatt Bunt (200)
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Slike so v smislu barvnih odtenkov in vzorcev nezavezujoče. Zaradi različnih proizvodnih postopkov in tipov proizvodov možnih odstopanj od posameznih originalnih proizvodov ni mogoče povsem 

izključiti. Na podlagi takih odstopanj, nastalih zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati zahtevkov.

Osnovna ponudba StoBrick

Proizvodni postopek: postopek iztiskavanja
Površina: fino teksturirana, navpično vtisnjene 

brazde, lokalne taline (sijajne cvetaste 
oblike, nastale zaradi staljenih delcev pri  
postopku žganja)

Barvni odtenek: enobarven/enobarven s spremenljivimi 
niansami

Stopnja sijaja: mat/svilnato mat, sporadično sijajna 
(talina)

Rob: neenakomeren, valovit, rahlo zaobljen
Hrbtna stran: vzdolžni utori

300

310 335 360 390

StoBrick Glänzend (300)

Formati in vogalne rešitve

440 x 52 x 14 mm (DF LF)

240/115 x 52 x 14 mm

240 x 115/52 x 14 mm
(vogalni kosi od 1000 m² skupne površine)
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Proizvodni postopek: postopek iztiskavanja
Površina: grobo teksturirana, peščena,  

navpično vtisnjene brazde
Barvni odtenek: enobarven/večbarven s spremenljivimi 

niansami
Stopnja sijaja: mat
Rob: neenakomeren, valovit, rahlo zaobljen
Hrbtna stran: vzdolžni utori

Formati in vogalne rešitve

240 x 71 x 14 mm (NF)

240/115 x 71 x 14 mm

240 x 115/71 x 14 mm
(vogalni kosi od 1000 m² skupne površine)

400

410 438

470

425 450

480

435

465 490

StoBrick Sandig (400)

Slike so v smislu barvnih odtenkov in vzorcev nezavezujoče. Zaradi različnih proizvodnih postopkov in tipov proizvodov možnih odstopanj od posameznih originalnih proizvodov ni mogoče povsem 

izključiti. Na podlagi takih odstopanj, nastalih zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati zahtevkov.
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Osnovna ponudba StoBrick

Slike so v smislu barvnih odtenkov in vzorcev nezavezujoče. Zaradi različnih proizvodnih postopkov in tipov proizvodov možnih odstopanj od posameznih originalnih proizvodov ni mogoče povsem 

izključiti. Na podlagi takih odstopanj, nastalih zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati zahtevkov.

Formati in vogalne rešitve

240 x 52 x 14 mm (DF)

240/115 x 52 x 14 mm

240 x 115/52 x 14 mm
(vogalni kosi od 1000 m² skupne površine)

610

630 670640 650

Proizvodni postopek: postopek iztiskavanja
Površina: grobo teksturirana, porozna, navpično 

vtisnjene brazde, lokalne taline (sijajne 
cvetaste oblike, nastale zaradi staljenih 
delcev pri  
postopku žganja)

Barvni odtenek: enobarven/večbarven s spremenljivimi 
niansami

Stopnja sijaja: mat/svilnato mat, sporadično sijajna 
(talina)

Rob: neenakomeren, valovit, grebenast
Hrbtna stran: vzdolžni utori

StoBrick Porig (600)



Formati in vogalne rešitve

240 x 52 x 14 mm (DF)

240/115 x 52 x 14 mm

240 x 52/50 x 14 mm
(vogalni kosi od 1000 m² skupne površine)

720

742

Proizvodni postopek: postopek iztiskavanja
Površina: grobo teksturirana
Barvni odtenek: enobarven s spremenljivimi niansami
Stopnja sijaja: mat
Rob: enakomeren, rahlo zaobljen
Hrbtna stran: vzdolžni utori

StoBrick Used Look (700)
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Slike so v smislu barvnih odtenkov in vzorcev nezavezujoče. Zaradi različnih proizvodnih postopkov in tipov proizvodov možnih odstopanj od posameznih originalnih proizvodov ni mogoče povsem 

izključiti. Na podlagi takih odstopanj, nastalih zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati zahtevkov.



Proizvodni postopek: postopek iztiskavanja
Površina: hrapavo teksturirana, vodoravno vtis-

njene brazde, lokalne taline  
(sijajne cvetaste oblike, nastale zaradi 
staljenih delcev pri postopku žganja)

Barvni odtenek: enobarven/večbarven s spremenljivimi 
niansami

Stopnja sijaja: mat, sporadično sijajna (talina)
Rob: neenakomeren, valovit, zaobljen
Hrbtna stran: vzdolžni utori

Formati in vogalne rešitve

240 x 71 x 14 mm (NF)

240/115 x 71 x 14 mm

240 x 115/71 x 14 mm
(vogalni kosi od 1000 m² skupne površine)

810

830 870840 850

StoBrick Gekerbt (800)

Osnovna ponudba StoBrick

12 | Ponudba
Slike so v smislu barvnih odtenkov in vzorcev nezavezujoče. Zaradi različnih proizvodnih postopkov in tipov proizvodov možnih odstopanj od posameznih originalnih proizvodov ni mogoče povsem 

izključiti. Na podlagi takih odstopanj, nastalih zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati zahtevkov.



Proizvodni postopek: postopek iztiskavanja
Površina: fino teksturirana
Barvni odtenek: enobarven s spremenljivimi niansami
Stopnja sijaja: mat/sporadičen s svilnatim sijajem
Rob: neenakomeren, rahlo zaobljen
Hrbtna stran: vzdolžni utori

Formati in vogalne rešitve

240 x 52 x 12 mm (DF)

240/50 x 52 x 12 mm

240 x 52/50 x 12 mm

StoBrick 3000

3250

3115 3135

3240

3120 31403125

3235
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Slike so v smislu barvnih odtenkov in vzorcev nezavezujoče. Zaradi različnih proizvodnih postopkov in tipov proizvodov možnih odstopanj od posameznih originalnih proizvodov ni mogoče povsem 

izključiti. Na podlagi takih odstopanj, nastalih zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati zahtevkov.



StoBrick 3000

3335

3342 33703355 3365

Osnovna ponudba StoBrick

Proizvodni postopek: postopek iztiskavanja
Površina: fino teksturirana
Barvni odtenek: večbarven s spremenljivimi niansami
Stopnja sijaja: mat/sporadičen s svilnatim sijajem
Rob: enakomeren, rahlo zaobljen
Hrbtna stran: vzdolžni utori

Formati in vogalne rešitve

240 x 71 x 12 mm (NF)

240/50 x 71 x 12 mm
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Slike so v smislu barvnih odtenkov in vzorcev nezavezujoče. Zaradi različnih proizvodnih postopkov in tipov proizvodov možnih odstopanj od posameznih originalnih proizvodov ni mogoče povsem 

izključiti. Na podlagi takih odstopanj, nastalih zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati zahtevkov.





16 | Uporaba

Referenčni objekti

Stanovanjski objekt Unter der Eiche, Dornbirn, A
Arhitekt: Architekturbüro MHM, Dornbirn, A
Fotografije: Christian Schellander / Sto
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Referenčni ob-
jekti

Stanovanjski objekt Keinergasse, Dunaj, A
Arhitekt: Kiss Architektur, Dunaj, A
Fotografije: Christian Schellander / Sto





Stanovanjski objekt Gerberweg, Lauterach, A
Arhitekt: Baumschlag Hutter & Partners, Dornbirn, A  
Fotografije: Christian Schellander / Sto
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Referenčni objekti
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Referenčni ob-
jekti

Stanovanjski objekt Hilde Spiel Gasse, Dunaj, A
Arhitekt: Weichenberger, Dunaj, A
Fotografije: Christian Schellander / Sto





1 NF_Laeufer 1-2 eck

5 LF 52 Laeuf 1-2 eck
9 LF u RF Laeuf 1-2 eck

6 DLF 52 Laeuf vert 1-4 gest

10 LF u RF Laeuf 1-4 vert gest

2 NF_Laeufer 1-4 vert eck

24 | Od zveze do vzorca

Od zveze do vzorca Te in druge zveze za prenos  
najdete na www.sto.si

Uporabljeni formati: 
NF = 71 x 240 mm, LF = 71 x 400 mm, 
DF LF = 52 x 440 mm, RF = 35 x 400 mm

NF smerniška zveza z 1/2 zamikom, vodoravno NF smerniška zveza z 1/4 zamikom, navpično

DF LF smerniška zveza z 1/2 zamikom, vodoravno DF LF smerniška zveza z 1/4 zamikom, navpično

Kombinacija dveh višinskih formatov (LF in RF), vodoravno Kombinacija dveh višinskih formatov (LF in RF), navpično



Varnost

Videoposnetek o 
obdelavi za StoBrick 
– na našem  
YouTube kanalu

1 2 3 4 5 76 8 9 1 12 23 34 45 5 57 76 68 8 99

StoTherm Vario StoTherm Mineral StoVentec C

1 Lepilni sloj
2 Izolacija
3 Podomet
4 Armatura
5 Pritrdilo
6 Mineralni izravnalni sloj  

po potrebi (ni prikazan)
7 Lepilo
8 Fugirna malta
9 Klinker

Sestave sistemov

1 Lepilni sloj
2 Izolacija
3 Podomet
4 Armatura
5 Pritrdilo
6 Mineralni izravnalni sloj  

po potrebi (ni prikazan)
7 Lepilo
8 Fugirna malta
9 Klinker

1 Izolacija
2 Podkonstrukcija
3 Nosilna plošča za omet
4 Osnovni premaz
5 Podomet
6 Armatura
7 Lepilo
8 Fugirna malta
9 Klinker
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Preizkušeni sistemi

Požarna odpornost:
 · StoTherm Vario: EPS izolacijske plošče; 

težko vnetljive; B-s1, d0 skladno z  
EN13501-1

 · StoTherm Mineral: izolacijske plošče iz 
kamene volne; negorljive; A2-s1, d0 
skladno z EN 13501-1

 · StoVentec C: prezračevana fasada z 
negorljivo nadgradnjo; A2-s1, d0 skla-
dno z EN 13501-1

 · Splošni atesti gradbenega nadzora:  
BTZ 0021 (*StoTherm Vario, StoTherm 
Mineral); ABZ Z-33.2-776 (StoVentec C)

 · Preskušanja staranja materiala s pomočjo 
higrotermičnega pospešenega staranja 
za vse ponujene sisteme

 · Praktične izkušnje od leta 1994
 · Stalna kontrola kakovosti vseh sistemskih 

komponent
 · Stalen nadzor

*



Priključek špalete na nazaj zamaknjeno okno s tesnilno maso za fuge

Osebno svetovanje

Naša ekipa, ki jo sestavljajo svetovalci za 
področje arhitekture, prodaje in upo-
rabne tehnike, vam nudi podporo v 
vseh fazah načrtovanja, kot so npr. izde-
lava vzorca, izdelava podrobnosti, 
priprava razpisa in izobraževanje stro-
kovnih izvajalcev.
Ekipo svetovalcev podpirajo WDVS stro-
kovnjaki iz naše tehnične projektne 
podpore.

Obdelava

Poleg Sto tehnikov, ki na lokaciji po potrebi 
poskrbijo za uvajanje, vam nudimo tudi 
veliko informacij v zvezi z obdelavo proizvo-
dov StoBrick:
 · tehnični listi
 · smernice za obdelavo
 · videoposnetek o obdelavi na našem  

YouTube kanalu

Obsežni podatki za načrtovanje

Na naslovu www.sto.si so vam na voljo:
 · konstrukcijske podrobnosti za vse  

standardne rešitve
 · slikovna gradiva za oblaganje s klinker-

jem 
 · referenčna baza podatkov
 · razpisna dokumentacija

Konstrukcijske podrobnosti

26 | Sistem

Varnost

Sto-Fugendichtband skladen s tehničnim listom
Sto-Fensterbankband

Armirani sloj
Izolacijska plošča

StoColl KM
Obloga, nalepljena s postopkom floating-buttering
StoFentra Gleitabschluss Duo

Tesnilna masa za fuge skladna s tehničnim listom za 
Sto-Vorlegeband Keramik, izvedba v skladu s tehničnim 
listom IVD

www
Nadaljnje konstrukcijske podrob-
nosti
Prenesite zdaj na naslovu:
www.sto.si/konstrukcijskepodrob-
nosti





Re
v.

 š
t.

 0
2/

31
.0

7.
19

   
 

Centrala Podružnica Ljubljana

Sto Ges.m.b.H.
Litijska cesta 148
SI-1000 Ljubljana
Telefon 01 544 37 10
Telefaks 01 544 37 11
vc.ljubljana.si@sto.com
www.sto.si

Sto Ges.m.b.H. 
Richtstraße 47
AT-9500 Villach
Telefon +43 4242 33133
Telefaks +43 4242 34347
info.at@sto.com
www.sto.com


