Omsorgsfullt byggande.

Kreativa ytor
Skapa en vacker fasad som
ger ett unikt intryck.

Fasad

Fasadbeläggningar och
fasadbeklädnader

Vi har ett brett sortiment av olika ytbeläggningar, som puts, fasadfärg, glas, tegel och sten. Med olika strukturer, mönster,
former och storlekar skapas stort utrymme för kreativa visioner. Det är också lätt att kombinera produkter på samma fasad.
Våra produkter håller hög kvalitet, vilket ger ett resultat som varar, så man kan njuta av vackra byggnader längre!

Helhetslösningar

∙∙Vi erbjuder ett stort antal isolerade och ventilerade

fasadsystem som är enkla att arbeta med och ger stort
utrymme för kreativa visioner. Flera av våra produkter kan
användas med samma fasadsystem vilket gör det smidigt
och kostnadseffektivt.
∙∙Oavsett kreativ vision ska det kännas tryggt att det också
är en hållbar lösning. Våra produkter har flera positiva
effekter så som längre underhållsintervall och minskad
energiförbrukning. Vi tillhandahåller transparent
information genom t.ex. EPD och miljöbedömningar.
∙∙Vi har stor erfarenhet och kan bistå från idéskedet till
färdigt projekt. Vi har arkitekter som kan ta fram
designförslag, teknisk support för projektspecifika detaljer
och en kunnig säljavdelning som rådger i produktvalet.

De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoBrick är ett massivt tegel som är tunnare än
traditionell tegelsten. Det klistras direkt på
underlaget, vilket sparar utrymme och ger nya
designmöjligheter. Vi har även natursten.
Vi erbjuder många olika panelformat, storlekar
och kulörer på glas. Det kan även kombineras med
solcellspaneler. Högreflekterande glasmosaik
skapar möjligheter till en unik fasad.
Våra ytputser finns i ett stort urval av kulörer och
strukturer, vilket ger flexibilitet för såväl enkla som
kreativt utformade fasader. Våra innovativa
fasadfärger ger t.ex. längre underhållsintervall.

Fasad
Kreativa ytor

Tegel, klinker och natursten
StoBrick är massivt tegel och klinker som innehåller
samma naturliga material som en traditionell
tegelsten, men är mycket tunnare. StoBrick finns i
ett stort urval av ytor och kulörer. Det klistras direkt
på underlaget och ger kreativa designmöjligheter,
oavsett strukturella krav. Vår natursten finns med
mönster och naturliga kulörer.

Glas, glasmosaik och solcellspaneler
Glas är ett imponerande material. Våra glaspaneler
ger dig många designmöjligheter; olika storlekar
och livfulla kulörer, eller screentryck för att skapa
olika mönster eller text. Vi har även ventilerade
fasadsystem där du kan integrera solceller i
fasaden. Med glasmosaik finns stor designfrihet
genom färgkombinationer; böjda former är möjliga.

Bild framsida (vänster)
Zac Seguin, Paris.
Speglar parker, vatten
och klinkerfasader.
Arkitekt: Beckmann
N’Thépé
StoVentec Glass m.m.
Bild framsida (höger)
högerspalt (överst)
Kv Alnen/Astrologen,
Linköping
Arkitekter:
M5 arkitektur, Falk
Arkitekter (Anders
Falk), Sonark
Arkitektkontor,
White arkitekter
(Barbara Vogt)
Entreprenör:
Botrygg Bygg AB
Foto: Patrik Ekenblom
StoTherm Mineral,
StoBrick (490, 640,
650, 670), StoLotusan®
StoBrick (övre rad)
StoBrick Smoothed 130
StoBrick Smoothed
blended 260
StoBrick Glazed 315
StoBrick Sanded 410
(nedre rad)
StoBrick Porous 610
StoBrick Scarred 880
StoBrick Brushed 1560
StoBrick Sanded 490
Turkos glasmosaik
Royal, Frankfurt.
Arkitekt: schneider +
schumacher Architekten, DE-Frankfurt/Main
StoVentec M
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Puts och fasadfärg
Puts finns i flera olika kornstorlekar från slätaste
marmorkänsla till en grov och rå yta. Klassiskt vitt
blir bäst med självrengörande puts som håller ytan
vacker längre. Genom att kombinera kulörer,
strukturer, appliceringstekniker och effektmaterial
kan man skapa en alldeles unik fasad. Kulörstabila
tekniskt innovativa fasadfärger blir pricken över i.

Kontakta oss
Sto Scandinavia, Box 1041, 581 10 Linköping
013-37 71 00, kundkontakt@sto.com
www.sto.se

De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

Svart glas
”Black Panther”,
kontorsbyggnad, Graz,
med 1 800 svarta
glaselement.
Arkitekt: GSarchitects
ZT GmbH, AT-Graz
StoVentec Glass.
Puts (ytor)
E-Ton Solar Tech
Building, Tainan City.
Samma kulör, mönster
av strukturer och spår.
Arkitekt: Prof. Hans
Hollein, AT-Wien
StoSignature,
StoColor Metallic m.m.
Svart glimmerputs
Deutsches Bergbau
Museum, Bochum,
inspirerat av gruvan.
Arkitekt: Bethem
Crouwel GmbH, Aachen
StoVentec R, Stolit®,
målning med inblåst
siliciumcarbid

