StoSystain R:
Sprijemanje namesto lepljenja!
Fasada prihodnosti

Sto

Graditi zavestno.

Graditi naravno. Živeti naravno.

Opozarjamo, da gre pri spodnjih podatkih, slikah, splošnih tehničnih izjavah in risbah v tej brošuri le za splošne, tipične primere in podrobnosti, prikazane v shematski obliki z namenom
predstavitve njihove temeljne funkcionalnosti. Dimenzijska točnost ni zagotovljena. Predelovalci in stranke morajo za vsak namen gradnje preveriti uporabnost in popolnost navedb. Dopolnilna gradbena dela so prikazana le shematsko. Vse zahteve in navedbe je treba prilagoditi oz. uskladiti s krajevnimi danostmi, saj ne predstavljajo tehničnih, podrobnih ali montažnih
načrtov. Obvezno je treba upoštevati ustrezne tehnične zahteve in podatke o izdelkih v tehničnih listih in sistemskih opisih/dovoljenjih.

Bivalno okolje Rosegg, arh. Kopeinig, A

StoClimate
Graditi naravno. Živeti naravno.

“Graditi zavedno” že dolgo predstavlja
osnovno načelo podjetja Sto. Ta ekološka zavednost obsega vsa področja
podjetja, odlikujeta pa jo poštenost in
občutek odgovornosti.
StoClimate je nedvoumna ekološka izjava
podjetja. Sto je glede trajnostnega ravnanja dosleden na vseh področjih: optimizirana logistika, interni ukrepi za varstvo podnebja, proizvodnja, prizanesljiva do virov,
okoljsko zavedno ravnanje vseh zaposlenih
– vse to tudi prispeva k vedno manjšemu
CO2-stopinji podjetja Sto. Tudi spremljanje
in nadzorovanje energije v obratih, oskrba
s 100-odstotno ekološkim električnim
tokom in sodelovanje z okoljskimi partnerji
zagotavljajo, da je vsakodnevno ravnanje usmerjeno k upoštevanju maksime o
trajnostnosti. Z zmanjšanjem ekološkega

odtisa na nič podjetje Sto znova izkazuje
svoje trajnostno poslovanje in občutek
odgovornosti za prihodnje generacije.
Od varovanja podnebja
do dobrodejnega vzdušja
StoClimate pomeni dokaz, da varovanje
podnebja in trajnostnost obsegata tudi
praktično uporabnost. StoClimate ne
združuje samo vseh trajnostnih ukrepov
podjetja Sto, temveč obsega tudi sodelovanje s strokovnjakinjami in strokovnjaki
na področju varovanja podnebja in okolja
z namenom razvoja izdelkov, skladnih z
naravo. Na podlagi naravnih materialov
in energetsko učinkovite proizvodnje v
kombinaciji z vrhunsko učinkovitostjo in
priznano kakovostjo podjetja Sto nastajajo enkratni izdelki za fasade in notranje
prostore.

Sto naravi daje prostor
Trajnostni in okolju prijazni izdelki že leta
predstavljajo merodajne prednostne naloge podjetja. StoClimate tem prednostnim
nalogam podeli še več pomembnosti.
Številni certifikati in okoljske oznake nudijo
dodatno garancijo za okolje prijazno proizvodnjo in ekološko gospodarjenje.
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StoSystain R
Fasadna tehnika jutrišnjega dne
Na raziskovalnem oddelku podjetja Sto
nastajajo revolucionarne in inovativne
tehnologije in izdelki. Pri tem sta najpomembnejša dejavnika proizvodnja,
ki je prizanesljiva do virov, in okoljsko
zavedno ravnanje. Med te
inovacije spada tudi StoSystain R –
fasada prihodnosti.

fasado. Popolna fasada prihrani energijo,
obvaruje okolje in nudi povsem različne
možnosti oblikovanja. Za namene načrtovanje popolnega fasadnega izolacijskega
sistema je Sto združil moči z Inštitutom
za arhitekturno tehnologijo Tehnične univerze v Gradcu. Ta ekipa je skupaj razvila
revolucionaren sistem.

Daljnovidne raziskave
Z inovativnimi fasadnimi izolacijskimi
sistemi StoSystain R podjetje Sto zastavlja
povsem nova merila glede trajnostnosti in
funkcionalnosti. Kot vodilni na področju
tehnologije fasadne izolacije Sto pozna lastnosti, ki so potrebne za popolno

Genialen sprijemni spoj
StoSystain R si za vzor vzame naravo in
stavi na izredno zmogljive sprijemne spoje.
Pri teh se stabilnosti pridružita prilagodljivost in možnost recikliranja. Fasada
prihodnosti omogoča kakovostno življenje
in prispeva k temu, da bo tudi jutri še
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obstajalo okolje, vredno življenja.
Lepljenje, ki je potrebno pri kontaktnih
fasadnih sistemih, odpade, pri obdelavi
nastane manj odpadne vode in smeti,
dragoceni viri pa se obvarujejo. Glavne
sestavne dele sistema je poleg tega mogoče po demontaži znova uporabiti. Zaradi
preproste montaže in maksimalne raznolikosti oblikovanja StoSystain R predstavlja
popoln izolacijski sistem za ljudi in okolje.

StoSystain R
Odgovorna izolacija

Sto je skupaj z ekipo Inštituta za
arhitekturno tehnologijo Tehnične
univerze v Gradcu ustvaril pionirsko
delo: s sistemom StoSystain R so razvili fasadni izolacijski sistem, ki ga
je mogoče ločiti po komponentah in
reciklirati in ki predstavlja naslednjo
stopnjo razvoja trenutno prevladujočih kontaktnih fasadnih sistemov.
Sistem je prejel Evropsko nagrado za
recikliranje 2015.
Univ. prof. dipl. ing. Roger Riewe

Leta 2009 so potekali prvi pogovori med
podjetjem Sto in Inštitutom za arhitekturno tehnologijo (IAT), pri katerih je
bil opredeljen cilj novega raziskovalnega
projekta. V štirih letih intenzivnih raziskav
in razvoja pod vodstvom univerzitetnega
profesorja dipl. ing. Rogerja Rieweja in
projektnega asistenta univerze dipl. ing.
dr. tehn. Ferdinanda Oswalda je nastal
novodoben fasadni sistem, ki dolgoročno
izpolnjuje zahteve, izhajajoče iz družbe in
načel trajnostnosti. Preprosta obdelava,
ob koncu življenjske dobe pa možnost
ločevanja po posameznih vrstah materialov – to so bile zahteve, s katerimi se je
soočal razvoj.
Fasada prihodnosti
Združena ekipa si je kot cilj zastavila
fasado prihodnosti. Pri tem so fasado
obravnavali iz najrazličnejših zornih kotov
– kot zaščito pred vremenskimi vplivi,

oblikovni element, glede funkcionalnosti
in energetske učinkovitosti. Na podlagi
integracije osnovnih vidikov trajnostnosti
in recikliranja je bil tako razvit sistem
“StoSystain R”. Cilj raziskovalnega
projekta fasad je bila izdelava trajnostne,
učinkovite zamenjave za trenutno prevladujoče kontaktne fasadne sisteme.
Sprijemanje namesto lepljenja
Neizogiben sestavni del pristopa je že
od vsega začetka predstavljala pritrditev
fasadne plošče s pomočjo sprijemanja.
Sistemom sprijemanja kot vzor služi narava in se trenutno uporabljajo v mnogih
različnih industrijskih panogah, na primer
v oblačilni industriji, medicini, letalski in
avtomobilski industriji. Sistem StoSystain
R pomeni uspešen prenos bioničnega
načela sprijemanja rastlinskih plodov
repinca na fasadno izolacijo.
Sprijemni sistem se uporablja tam, kjer
sta pomembna vnovična uporaba in
recikliranje posameznih delov. Običajni kontaktni fasadni sistemi obsegajo
različne sloje, ki se med seboj povežejo z
lepili in se namestijo na zidne gradbene
elemente. Na podlagi tega trajnega spoja
pa je vnovična uporaba gradbenih materialov zelo težavna. Pri sistemu StoSystain
R ni več trdnega spoja med vremensko
zaščitnim slojem in izolacijo.

Fasadni sistem je mogoče preprosto
namestiti ter ga v smislu trajnostnosti
znova ločiti in uporabiti.

Raziskovalna ekipa Tehnične univerze v Gradcu in projekta ekipa podjetja Sto
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StoSystain R
Pogovor z dipl. ing. dr. tehn. Ferdinandom Oswaldom

Dipl. ing. dr. tehn.
Ferdinand Oswald

Kako je nastala ideja, da bi način oprijemanja rastlinskih plodov repinca
uporabili pri fasadnem izolacijskem
sistemu?
Oswald: Metodika raziskovalnega dela
na Inštitutu za arhitekturno tehnologijo
nam narekuje, da ne smemo zavračati
utopičnih novih možnosti. Na začetku
projekta smo v delavnicah na inštitutu
IAT razvili 40 različnih idejnih pristopov
k zastavljeni nalogi, najti nadomestilo za
trenutno prevladujoče kontaktne fasadne
sisteme (nem. WDVS) v obliki novega,
inovativnega fasadnega sistema. Pri tem
smo obravnavali tako naravne pojave
kot tudi ideje, ki se na prvi pogled zdijo
utopične. Ena od teh 40 idej leta 2009 je
bila, da bi fasadne elemente na zunanje
stene pritrjevali na enak način, kot se
na podlago prijemajo rastlinski plodovi
repinca. V tem trenutku se je rodila ideja
sprijemne fasade.
Katere druge panoge ravno tako
uporabljajo sprijemne spoje in na kak
način?
Oswald: Sprijemanje se uporablja v skoraj
vseh panogah, v gradbeni industriji pa
trenutno le malo. Predvidevam, da vsi
poznamo sprijemne spoje oziroma ježke
iz oblačilne industrije. Mnogi starši so
veseli, da jim ni treba nenehno zavezovati
otrokovih čevljev, temveč jim to opravilo

olajšajo ježki na čevljih.
Ježki pa se ravno tako intenzivno uporabljajo tudi v letalski in avtomobilski
industriji. Tako so na primer v letalstvu
vse prevleke sedežev in notranje stenske
obloge pritrjene z ježki. Prednost tega je,
da je pri konfiguriranju letala – na primer
nadgraditvi ekonomskega v poslovni
razred – takšno prestrukturiranje mogoče
zelo hitro izvesti z ježki. Sprijemanje se
bo torej dolgoročno zagotovo uveljavilo
tudi v gradbeništvu, v okviru raziskovalnega projekta pa smo to načelo ustrezno
prilagodili za uporabo v gradnji.
Pomembno vlogo je igrala tudi zaščita
novih idej v okviru naše izvedbe sprijemanja v obliki prijave patentov. V ta namen
je bilo treba izvesti intenzivno raziskavo
že obstoječih sprijemnih spojev ter ugotoviti in določiti edinstvene lastnosti ter
razmejitve med našo sprijemno fasado in
obstoječimi sprijemnimi sistemi. Na koncu
sta IAT in Sto kot izumitelja objavila številne evropske in nemške prijave patentov.
Kako vam uspe s sprijemnim spojem
doseči stabilen fasadni sistem?
Oswald: Dandanes že obstajajo številne vrste različnih umetno ustvarjenih
načinov sprijemanja. Izbrali smo sistem
sprijemanja, ki lahko zelo dobro prestreže

Dipl. ing. dr. tehn. Ferdinand Oswald pri predstavitvi rezultatov raziskav
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strižne sile. To je zelo pomembno za navpičen prenos bremena na fasadi. Poseben
izziv je predstavljala pritrditev sprijemnih
delov na sestavne gradbene komponente
fasade na pravilen način, tako da so zagotovljene potrebne statične obremenitve,
istočasno pa je po razstavitvi fasade glavne
sestavne gradbene komponente znova
mogoče odstraniti in ločiti po posameznih
vrstah materialov. V okviru raziskovalnega
projekta smo v zvezi s tem izvedli obsežne
preizkuse.
Katere elemente obsega sprijemni
spoj?
Oswald: Naš poseben sprijemni sistem
obsega dve povsem različni sprijemni komponenti: prvič so to “sprijemni kaveljčki
z glavicami”, ki se – kot že pove ime samo
– z glavicami lahko na primer zataknejo v
krznu ali tekstilu podobni strukturi. Ti kaveljčki z glavicami lahko prenesejo najvišje
natezne obremenitve in s tem prenašajo
potrebne obremenitve. Druga sprijemna
komponenta je tako imenovani “pliš”
oz. “velur”. Tega sestavljajo milijoni zank
(petelj), v katere se “sprijemni kaveljčki z
glavicami” lahko zataknejo (pritrdijo).
Ta sprijemna elementa se pritrdita na dve
sestavni gradbeni komponenti: prvič na
nov pritrdilni sistem, ki je rezultat našega
razvoja in obsega pokrovčke za sidra,
na katere se nanese sprijemni element s
kaveljčki.
Druga sestavna gradbena komponenta
kot nasprotni del pa je posebej prilagojena nosilna plošča podjetja Sto, ki obsega
sprijemno površino velurja z zankami.
Sprijemna površina z zankami se v ploščo
vdela že med postopkom njene izdelave
in jo je mogoče za namene postopka
recikliranja pri demontaži znova preprosto
odluščiti s plošče.
Katere prednosti ima ta sistem?
Oswald: Sistem predstavlja rešitev za
problem, da je mogoče običajno toplotno

izolacijo na zgradbah zaradi pomešanja
malte in stiroporja le težko reciklirati.
Posamezni sloji fasade se tako ne zlepijo
več, kot do sedaj, temveč se namestijo s
pomočjo sprijemnih površin in posebej v ta
namen razvitih pritrdilnih sider.
To iz ekološkega vidika pomeni dve veliki
prednosti: po eni strani je sistem mogoče
zelo preprosto odstraniti, glavne komponente ločiti na posamezne materiale in
jih deloma reciklirati. Po drugi strani pa
gradbišče med obdelavo ostane sorazmerno čisto. Ker ni treba uporabljati lepila,
nastane manj smeti in odpadne vode.
Razen tega je mogoče v primeru sanacije
oz. v primeru energetske sanacije fasado
tudi naknadno opremiti z dodatno izolacijo
in sprijemnimi elementi.
Novodobni fasadni sistem pa odlikuje še
več prednosti: fasado je mogoče hitro
obdelati in montirati, tako se prihranijo
stroški dela in skrajšajo časi gradnje, saj
ni časov sušenja lepila. Ker lepilo torej
ni potrebno, je montažo mogoče izvesti
neodvisno od vremena, kar je dodatna
prednost. V okviru raziskovalnega projekta
je bila zgradba sistema uspešno izvedena
pozimi pri minus 10 stopinj Celzija.

Vendar pa se pri tem med nosilno steno
in izolacijo pojavljajo zračni predeli. To
pomeni precej slabo lastnost, saj se mora
izolacija prilegati nosilni steni, da ne pride
do nastajanja toplotnih mostov, ki jih
povzročajo zračne reže. Zato smo razvili
poseben pritrdilni sistem z navoji, ki izenačuje gradbene tolerance na najbolj sprednji
ravni fasade, torej na nosilni plošči. Tako
se ohranijo lastnosti izolacije, fasadno površino pa je pri montaži fasadnega sistema
mogoče na praktičen in do uporabnika
prijazen način povsem navpično poravnati.
Za pridobitev dovoljenj novega fasadnega
sistema obstaja veliko kriterijev, ki jih je treba izpolnjevati. In ker se način sprijemanja
v gradbeništvu prvič uporablja kot fasadni
sistem, je bilo treba temeljito preveriti vse
zahteve. V okviru raziskovalnega projekta
je potekalo mnogo testov za predhodno
orientiranje glede evropskega dovoljenja za
sistem, kot npr. poskusi glede protipožarne
zaščite, testiranje tlaka vetra in obtežbe
vetra, testiranje vremenskih vplivov v
klimatskih komorah in mnogo drugih.
Vsi ti testi so bili zastavljeni v merilu 1 : 1,
rezultati testiranj pa so bili pozitivni.

S katerimi izzivi ste se soočali med
svojim raziskovanjem?
Oswald: Bistveni izziv je predstavljalo
izenačevanje gradbenih toleranc nosilne
stene, torej neenakomerne podlage, da je
fasadno površino mogoče izvesti ravno oz.
povsem navpično. Pri kontaktnih fasadnih
sistemih to nalogo prevzame lepilne malta
med izolacijo in nosilno steno. Ker sami
lepila ne uporabljamo, smo morali najti
rešitev za izenačevanje teh neenakomernosti na površini fasadnega sistema. V ta
namen smo najprej izvajali poskuse s tako
imenovanimi “sidri z vijačnicami”. Ta sidra
obsegajo navoje, ki izenačuje tolerance,
saj je izolacijo mogoče premikati naprej in
nazaj.
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Pionirsko delo
Nagrajena inovacija

S širjenjem obzorij do vrhunskih
pristopov in izdelkov – to je rezultat
sodelovanja med podjetjem Sto in
zunanjimi raziskovalnimi ustanovami,
kot je Tehnična univerza v Gradcu.
Širjenje obzorij
Na podlagi sodelovanja s Tehnično univerzo v Gradcu je nastal revolucionaren fasadni sistem, ki so ga omogočili šele novi zorni
koti in perspektive raziskovalk in raziskovalcev. “S pomočjo zunanjih raziskovalnih
ustanov razširjamo svoja lastna obzorja kot
podjetje. Pri tem je pomemben cilj izdelave
trajnih in kakovostnih izdelkov“, pove dr.
Eike Messow, vodja področja trajnostnosti o
uspešnem raziskovalnem projektu.

Nagrajen z Evropsko nagrado za recikliranje
Inovativni fasadni sistem je že prejel
Evropsko nagrado za recikliranje 2015.
EU od gradbenega sektorja pričakuje,
da bo v petih letih omogočil recikliranje
70 odstotkov gradbenih materialov –
fasade, “ovoji” naših stavb, so pri tem
bistvenega pomena. Fasadni izolacijski
sistem StoSystain R z možnostjo ločevanja materialov in recikliranja je prepričal s
svojimi ekološkimi prednostmi. Možnost
ločevanja glavnih sestavnih delov po vrstah
materiala, možnost recikliranja in do virov
prizanesljiva obdelava so bili mednarodno
priznani kot pionirsko delo, pomembno za
prihodnost.

Ekipa na podelitvi Evropske nagrade za recikliranje.
Z leve: E. Messow (Sto), G. Gretzmacher (EQAR in BRV) in F. Oswald (TU Gradec)
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Nagrada za inovativnost v arhitekturi
in gradbeništvu
V okviru münchenskega gradbenega
sejma BAU 2017 je Sto za svoj projekt
prihodnosti StoSystain R prejel nagrado za
inovativnost v arhitekturi in gradbeništvu.
Časopisa za arhitekturo AIT in XIA sta v
sodelovanju s sejmom BAU že trinajstič
nagradila posebej zanimive in izstopajoče
projekte.

StoSystain R je mogoče preprosto namestiti ter ga v
smislu trajnostnosti znova ločiti in reciklirati.

Zmogljiv spoj
Sprijemanje namesto lepljenja

Pri sistemu StoSystain R ni trdne povezave med vremensko zaščitnim slojem
in izolacijo. Posamezni sloji fasade
se namestijo s pomočjo sprijemnih
površin in posebej v ta namen razvitih
pritrdilnih sider.
Fasada z dodano vrednostjo
Vzor za StoSystain R prihaja iz narave. Genialen sistem sprijemnih rastlinskih plodov
smo prenesli na izolacijski sistem: odlikuje
ga neverjetna obremenljivost in preprosta
reverzibilnost. Izolacijski sistem poleg tega
obsega vrsto prednosti glede montaže in
oblikovanja.
Klasični kontaktni fasadni sistemi obsegajo
različne sloje, ki se med seboj povežejo z
lepili in se namestijo na zidne gradbene
elemente. Pri sistemu StoSystain R trdno
povezavo med vremensko zaščitnim slojem
in izolacijo zamenja zmogljiv sprijemni
spoj.
Sestavne dele sistema je tako mogoče montirati povsem preprosto in brez
posebne odvisnosti od vremena. Po koncu

StoSystain R kot prvi tehnologijo sprijemnega spajanja
prenese na fasade.

življenjske dobe je glavne komponente
mogoče ločiti na posamezne vrste materialov in jih v veliki meri znova uporabiti.
Novodoben fasadni sistem pa ima še
več koristnih prednosti: zasnovan je na
osnovah prevladujočih kontaktnih fasadnih
sistemov, kar pomeni, da se zaposleni v
gradbeništvu ne soočajo s povsem novimi
poteki montaže in materiali. Fasado je
poleg tega mogoče hitro obdelati in
montirati, tako pa se prihranijo stroški
dela in skrajšajo časi gradnje. StoSystain R
omogoča montažo, pretežno neodvisno
od vremenskih pojavov. Zaradi sistema
sprijemanja odpadejo dela kot mešanje
lepila ali čiščenje orodja. Bistveno se
zmanjšata tudi poraba vode in količina
nastalih smeti, uporaba pa je prizanesljiva
tudi do dragocenih virov.

Preprosta sanacija
Tehnika je izredno primerna tudi za sanacijo. Z izdelavo posebej v ta namen razvitega pritrdilnega sidra je mogoče izenačiti
neenakomernosti podlage, ki so pri sanacijah običajen pojav. Možna je celo podvojitev obstoječega izolacijskega sistema.

Na podlagi pristopa, neodvisnega od
izolacijskega materiala, sistem StoSystain R
omogoča popolno svobodo tudi pri izbiri
primernega izolacijskega materiala.
Varna in dolgotrajna: sprijemna tehnologija s
kaveljčki in zankami sistema StoSystain R

1 Izolacija
2* Pritrditev (ni prikazana)
3 Pritrdilni element, večdelen
4 Nosilna plošča
5 Podomet
6 Ojačitev/armatura
7 Zaključni premaz

1 2* 3 4

5

6 5

7

Nosilna plošča za omet iz recikliranega odpadnega
stekla s sprijemno površino z zankami na zadnji strani

Prilagodljiv pritrdilni
element s kaveljčki z glavicami
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Sprijemni sistem: spoj po vzoru iz narave,
ki se učinkovito uporablja v mnogih različnih
panogah.
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Bionika
Nauk iz narave

Raziskave podjetja Sto vedno znova
vključujejo tudi znanstveno vedo
bionike in tako ustvarjajo inovacije, ki
predstavljajo moč narave z vrhunsko
učinkovitostjo.
Podjetju Sto vedno znova uspe uspešno
vnesti naravne pojave v lastno tehnologijo
in izdelke. V smislu te usmeritve podjetja
tako nastajajo zmogljivi izdelki, ki jim je
vzor narava in ki istočasno delujejo v skladnosti z okoljem. To je bila tudi osnovna
ideja za nastanek sistema StoSystain R –
povezava zmogljivosti in trajnostnosti.
To povezavo so raziskovalci Tehnične univerze v Gradcu odkrili v plodovih repinca.
Genialen sprijemni sistem omogoča obremenljiv, a reverzibilen spoj, ki izpolnjuje
vse zahteve za fasade prihodnosti: zaščito,
učinkovitost in raznovrstnost oblikovanja,
ravno tako trajnostnost v obliki ločevanja
sestavnih delov po posameznih materialih
in njihove možnosti recikliranja.

Zmogljiv spoj
Izvedba na podlagi bionskega načela
sprijemanja se je že velikokrat obnesla in
se uporablja na mnogih področjih. Tako se
načelo sprijemnega spoja poleg oblačilne
uporablja tudi v avtomobilski panogi, v
letalski industriji in tudi v gradbeništvu, in
sicer za montažo fotovoltaičnih sistemov.
Za namene gradbene tehnične industrije
in izdelave vozil so bili razviti posebej
močni sprijemni spoji. Ti so obstojni, poleg
tega pa prenesejo tudi neverjetno visoke
temperature in obremenitve. Sprijemni
sistem omogoča vzpostavitev neverjetno stabilnega spoja, ki pa ga je mogoče
preprosto znova ločiti.

Genialen princip repinca (Arctium), vrste rastlin, ki spada med nebinovke (Asteraceae) in obsega
približno 10 do 14 posameznih vrst.
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Ponovna uporaba in recikliranje
Graditi za prihodnost

Možnost ponovne uporabe in recikliranja je ekološki vidik, na podlagi katerega je sistem StoSystain R še posebej
učinkovit, kar se tiče energije in virov.
Energetsko učinkovita gradnja in
saniranje
S sistemom StoSystain R je podjetje Sto v
okviru energetsko učinkovite gradnje in sanacije našlo pot, ki nudi optimalne rešitve
tudi pri demontaži in recikliranju. Visoke
zahteve glede trajnostnosti, h katerim Sto
stremi na vseh področjih, je tako mogoče
izpolniti še bolje.
Možnost ponovne uporabe in recikliranja
sistema je že od vsega začetka predstavljala pomembno zahtevo za raziskovalni projekt. Sprijemni sistem omogoča
preprosto odstranjevanje in ponovno
uporabo izolacijskih plošč. Tudi vse druge
glavne sestavne dele sistema StoSystain R
je mogoče preprosto odstraniti in jih ločiti
po posameznih materialih.

Podnebne spremembe in pomanjkanje
virov pomenita, da sta ponovna uporaba
in recikliranje temeljnega pomena. Ta trg
se bo v prihodnosti čedalje bolj razvijal.
Tudi če vseobsežen sistem recikliranja do
sedaj še ni gospodaren, je treba misliti na
prihodnost in iti naprej.
Raziskovanje in razvoj sta v podjetju Sto že
od nekdaj igrala pomembno vlogo. Tako
so bili razviti revolucionarni sistemi, na
začetku samo za nekaj ljudi, ki razmišljajo
in ravnajo zelo ekološko. Vendar pa trajnostnost in varstvo podnebja postajata
čedalje bolj pomembna tudi v gradbeništvu
in tako utirata pot inovacijam prihodnosti,
kot je sistem StoSystain R.
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Maksimalna prilagodljivost za individualno oblikovanje je
ena od mnogih prednosti sistema StoSystain R.

Raznovrstnost oblikovanja
Trajnosten in prilagodljiv

StoSystain R zagotavlja maksimalno svobodo pri oblikovanju fasade.
Možna je izbira med raznovrstnimi in
individualnimi rešitvami.
Funkcionalnost, dolga življenjska doba in
inovativna tehnika so pri fasadnih izolacijskih sistemih podjetja Sto kot vodilnega
na tem področju samoumevne. Vendar
pa moderna arhitektura stremi še dlje –
zgradbam želi namreč s pomočjo barv,
oblik in strukture podeliti nezamenljiv
značaj. Omet, barva, strukturirani premazi
ali trde obloge kot klinker – moderna
arhitektura vedno znova išče nove poti in
istočasno stavi na klasične in priljubljene
rešitve.
Individualno oblikovanje
Sistem omogoča maksimalno prilagodljivost oblikovanja. Fasade StoSystain R

je mogoče prosto oblikovati s pomočjo
številnih površin, tako da si ustvarjalnost in
funkcionalnost nista v nasprotju.
Domiselne fasade
Ustvarjalne površine pri oblikovanju fasad
predstavljajo pravi trend. Lesketanje kot
poseben učinek, kovinski odsevi, zrcaljenje in strukturirane površine ponujajo
neskončne možnosti za sodobno arhitekturno izražanje.

in ometov iz naravnega kamna – fasadni
ometi podjetja Sto lahko izpolnijo vse želje.
Estetika in zaščita
StoColor sistem nudi obsežno paleto barv
za svobodno oblikovanje brez kompromisov. Sto je za skoraj vsako podlago
razvil točno prilagojene, okolju ustrezne
izdelke, ki nudijo zanesljivo zaščito fasade
pred vremenskimi vplivi, umazanijo in
škodljivimi snovmi.

Površine z značajem
StoSystain R na optimalen način združuje
individualno oblikovanje in funkcionalnost.
Fasadni ometi nudijo popolno zaščito pred
podnebnimi vplivi in škodljivimi snovmi v
zraku ter s svojo prilagodljivostjo omogočajo veliko svobode pri oblikovanju. Vse od
klasičnih praskanih in žlebičastih ometov
pa do mnogostranskih modelirnih ometov

StoSignature exterior je premišljena sistematika kombinacij materialov in tehnik za ovoj zgradbe iz ometa.
StoSignature omogoča izdelavo enkratnih tekstur: finih ali hrapavih, linearnih ali grafičnih. Materiali od klasičnega zglajenega ometa pa
vse tja do modelirnega ometa omogočajo izvedbo najrazličnejših kombinacij in tehnik.
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Graditi naravno. Živeti naravno.

Ponudba trajnostnih izdelkov StoClimate za notranje prostore
sega od mineralne notranje izolacije preko naravnih notranjih silikatnih barv
za vsa področja uporabe pa vse tja do aktivne barve za notranje prostore
StoColor Climasan, ki razgrajuje škodljive snovi s pomočjo svetlobe.
Naravne surovine, visoka funkcionalnost in preverjena trajnostnost za
zdravo vzdušje v prostorih.
Sto: seveda z odgovornostjo.
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Varstvo podnebja in dobrodejno vzdušje
na podlagi inteligentnih izdelkov za notranje prostore.

