
Notranji prostor
Estetika in funkcionalnost 

Največji del svojega življenja preživimo v 
zaprtih prostorih. Pri tem so zahteve 
glede individualnega, funkcionalnega in 
za bivanje zdravega oblikovanja prostora 
izjemno narasle. Sto ni samo vodilno ime 
na trgu izdelkov za področje fasadnih to-
plotnoizolacijskih sistemov, temveč tudi 
strokovnjak za notranje prostore. Bogata 
ponudba izdelkov za notranje prostore 
podjetja Sto izpolnjuje najvišje ekološke 
standarde in celo v oblikovnem smislu iz-
polni skoraj vse želje, s čimer bivalne pro-
store spremeni v prostore za sanjsko 
preživljanje časa.

Graditi zavestno.

Fasada
Učinkovita toplotna izolacija

Z oblikovanjem fasad lahko zgradbam 
dodamo barve in strukture ter s tem pov-
sem nov značaj.  Poleg njihovih estetskih 
vrednosti pa pomembno vlogo igrata 
tudi funkcionalnost in dolgotrajnost.. 
Več kot 40 let izkušenj našim kupcem za-
gotavlja, da bodo dobili ustrezno rešitev 
za vsako vrsto uporabe. Naši fasadni to-
plotnoizolacijski sistemi ne zagotavljajo 
samo trajne zaščite, temveč v kombinaciji 
s fasadnimi maltami in barvami zagotavl-
jajo tudi nešteto možnosti za dobro pre-
poznaven videz zgradb.

StoSystain® R – medsebojno povezo-
vanje namesto lepljenja 

Kot vodilno ime na področju tehnologije 
ETICS-sistemov Sto dobro ve, katere last-
nosti mora imeti popolna fasada. Skupaj 
s Tehnološko univerzo v Gradcu je pod-
jetje razvilo toplotnoizolacijski sistem, ki 
ne deluje samo s pomočjo bionične teh-
nologije, temveč osvaja tudi visoka priz-
nanja glede ponovne uporabe in recikli-
ranja.
Ideja, ki se skriva za sistemi StoSystain R, 
izvira iz narave, in sicer iz rastline, imeno-
vane ježek, katere genialne lastnosti so 
bile prenesene na fasadni toplotnoizola-
cijski sistem: izjemna obremenjenost in 
povračljivost. Do zdaj so se klasični kom-
pozitni materiali na steno pritrjevali z le-
pilom, ki ga je zdaj zamenjalo inovativno 
medsebojno povezovanje, ki omogoča 
preprosto montažo in demontažo posa-
meznih elementov. Pri vgradnji nastane 
manj odpadnih voda in smeti, s čimer 
prihranimo tudi dragocene vire. StoSy-
stain R tistemu, ki vgrajuje, prihrani de-
nar in čas. Poleg tega je sistem po 
uporabi mogoče razstaviti in razvrstiti po 
glavnih komponentah in skoraj povsem 
reciklirati. Preprosta montaža in kar 
največja raznolikost oblikovanja sta raz-
loga, da je StoSystain R popoln toplotno-
izolacijski sistem za človeka in okolje.

Sto – izdelki za ljudi in okolje
 

Po celem svetu je Sto vodilno ime na področju tehnologije za humano in trajnostno oblikovanje zgrajenih življenjskih prostorov. To po-
meni, da prevzema družbeno in ekološko odgovornost in ustvarja inovacije ter oblikuje proizvodno strokovno znanje za prihodnost. Z 
bogatim programom izdelkov za zaščito podnebja, StoClimate, je Sto naredil še en pomemben korak, da bi podjetje tako navznoter kot 
navzven oblikoval še odgovorneje. StoSystain je eden od paradnih konjev na področju trajnosti: nov fasadni sistem je nadgradnja inova-
tivne bionične tehnologije medsebojnega povezovanja, ki nadomešča lepilo. Ta tehnologija po koncu svoje življenjske dobe omogoča 
razstavljanje na glavne komponente in s tem tudi recikliranje. Na izumih narave sta zasnovana tudi dva druga vrhunska izdelka: prvi je 
fasadna barva StoColor X-black, ki s pomočjo NIR-pigmentov odseva sončne žarke, kar omogoča ustvarjanje elegantne arhitekture v 
zasičenih, temnih barvah, ne da bi prišlo do pregrevanja. StoColor Dryonic  je vrhunski proizvod zaradi uporabe mikrostrukture oklepa 
puščavskega hrošča. Vlaga se ekstremno hitro odvaja, fasada pa ostane vedno suha. Izdelki Sto, kot navedeni, ne izpolnjujejo samo 
najvišjih kriterijev kakovosti, temveč nosijo tudi žig kakovosti in so neodvisno preizkušeni ter poleg vsega že navedenega predstavljajo 
tudi resnične prelomnice v svoji branži.

Akustika 

Optično in akustično dojemanje spod-
buja vzdušje in občutke ter v veliki meri 
vpliva na naše čute. Akustični sistemi po-
djetja Sto uravnavajo čas odmeva, 
moteče šume pa kar najbolj zmanjšajo. 
Zaradi več-funkcionalnosti koncepta za 
strope in stene in velikega manevrskega 
prostora za oblikovanje lahko Sto zado-
volji vse estetske, akustične in klimatske 
zahteve.


