
Χτίζουμε με συνείδηση

Προσόψεις

Εσωτερικοί Χώροι

Ακουστική

Προστασία Σκυροδέματος

Τιμοκατάλογος 
Προϊόντων StoHellas
2022



Διεθνής: Με έντονη παρουσία σε 5 ηπείρους η Sto 
παρέχει τα πλέον εξελιγμένα υλικά και συστήματα 
δόμησης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες κάθε 
αγοράς.
Κάθε κτίριο, σε όποια περιοχή του πλανήτη 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.  
Η λειτουργικότητα των υλικών, η αισθητική και ο 
σεβασμός προς το περιβάλλον συνθέτουν την πλέον 
επιτυχημένη προσέγγιση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Καινοτόμος: Η Sto είναι η εταιρεία με τις 
περισσότερες καινοτομικές ανακαλύψεις στο χώρο 
της, στη γερμανική αγορά. Προϊόντα και συστήματα 
όπως StoSilent, 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 περιβαλλοντική συνείδηση, 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 αντοχή στον χρόνο.

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 και συνεργάτες της το μοναδικό πλεονέκτημα  
των υλικών και υπηρεσιών του ομίλου. 

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.

Η Sto ήταν ο πρώτος κατασκευαστής οικοδομικών 
υλικών που σχεδίασε και παρήγαγε συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης.  

Εξακολουθώντας να θεωρείται ως το σημείο 
αναφοράς του κλάδου για πάνω από 60 χρόνια, 
το StoTherm Classic 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.

Το όραμά μας
Να είμαστε ηγέτες στην τεχνολογία υλικών για τον 
αειφόρο σχεδιασμό χώρων διαβίωσης 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ανθρώπων.  
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, στην Sto 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

Αποστολή μας
Χτίζουμε με συνείδηση

Sto: Τοπική παρουσία σε παγκόσμια κλίμακα
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Η ποιότητα και η αντοχή στις κατασκευές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη· και 
αποτελούν την δέσμευσή μας απέναντι στους πελάτες και συνεργάτες μας! Δέσμευση πως 
παρέχουμε τα υψηλότερης ποιότητας υλικά από τη Sto Γερμανίας που έχουν εξελιχθεί με 
γνώμονα την κορυφαία αντοχή στην εφαρμογή για την οποία προορίζονται. Στα συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης η ανθεκτικότητα στον χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και τις 
κρούσεις σημαίνει διπλή οικονομία καθώς έτσι διατηρούν την λειτουργικότητά τους και την 
αξία των κτιρίων ενώ ταυτόχρονα εξοικονομούν ενέργεια με σχεδόν μηδενικό κόστος 
συντήρησης!

Για τα συστήματα StoTherm, η αντοχή στον χρόνο είναι συνυφασμένη με την εξοικονόμηση. 
Η λειτουργία της εξωτερικής θερμομόνωσης επιτυγχάνει τη μέγιστη εξοικονόμηση μόνο 
εφόσον οι εξωτερικές επιφάνειες των σοβάδων παραμένουν ανθεκτικές και υγιείς. Ρωγμές, 
αποκολλήσεις, καταστροφές από κρούσεις και λοιπά τεχνικά προβλήματα εκτός από το 
κόστος επισκευής, ‘κοστίζουν’ και σε απώλεια ενέργειας εξαιτίας της μειωμένης απόδοσης 
της θερμομόνωσης.
Η Sto μέσα από την εμπειρία 60 ετών στην παραγωγή υλικών για συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης, ηγείται της παγκόσμιας αγοράς έχοντας κατασκευάσει πάνω από ένα 
δισεκατομμύριο τ.μ. συστημάτων σε 5 ηπείρους.
Είναι ταυτόχρονα η εταιρεία με τις περισσότερες καινοτομίες στη γερμανική αγορά και χαίρει 
της εκτίμησης παγκοσμίου φήμης συνεργατών που επιλέγουν τα προϊόντα της για την 
αξιοπιστία, την ποιότητα και την ευελιξία που προσφέρουν.

Ο παρών τιμοκατάλογος έχει στόχο να ενημερώσει και να βοηθήσει στην επιλογή του 
κατάλληλου προϊόντος ή συστήματος για τις ανάγκες του κτιρίου σας. Οι πληροφορίες που 
αναφέρονται είναι ορθές κατά του χρόνου εκτύπωσής του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
υπερβαίνουν ή αντικαθιστούν τις τεχνικές πληροφορίες στα τεχνικά φυλλάδια των 
συστημάτων και των υλικών της Sto.  
Για κάθε εφαρμογή και κάθε υλικό ζητήστε το τρέχον, επίκαιρο τεχνικό φυλλάδιο από το 
τεχνικό τμήμα της StoHellas, στο οποίο περιγράφονται οι ιδιότητες, οι τρόποι εφαρμογής και 
οι περιορισμοί κάθε υλικού.

Ελπίζουμε οι πληροφορίες του εντύπου να σας φανούν χρήσιμες και δεσμευόμαστε για την 
καλύτερη δυνατή συνεργασία.

Παναγιώτης Δρακόπουλος  
Διευθυντής StoHellas

Sto: Τοπική παρουσία σε παγκόσμια κλίμακα

Για έργα που αντέχουν  
στο χρόνο
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Εισαγωγή

Με πάνω από 160 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή της  
στη Γερμανία, η Sto είναι σήμερα παγκοσμίως γνωστή  
για την παραγωγή των υψηλότερης ποιότητας 
επιχρισμάτων και συστημάτων για προσόψεις.  
Ειδικά σχεδιασμένα υλικά παράγονται με μοναδικό σκοπό 
τη μέγιστη προστασία των κατασκευών, τόσο εξωτερικά 
όσο και εσωτερικά, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όταν το 1955 ο Ελβετός Silvio Pietroboni ανακάλυψε τον σοβά 
ακρυλικής ρητίνης, άλλαξε για πάντα την ιστορία των 
επιχρισμάτων. Το νέο υλικό έδωσε ατελείωτες επιλογές υφής και 
χρώματος για την δημιουργία ανθεκτικών και ταυτόχρονα 
μοναδικών αισθητικά προσόψεων, παρέχοντας στους αρχιτέκτονες 
και τους ιδιοκτήτες κτιρίων πλήρη ελευθερία στον σχεδιασμό.

Η Sto ήταν η πρώτη εταιρεία που παρήγαγε τους προηγμένους 
συνθετικούς σοβάδες, και από τότε είναι συνώνυμο της ποιότητας 
και της καινοτομίας στην παραγωγή τους παγκοσμίως.  
Το Stolit αποτελεί τον συνεχιστή της παράδοσης στην κορυφαία 
τεχνολογία για την παραγωγή συνθετικών επιχρισμάτων, και χαίρει 
παγκόσμιας αναγνώρισης για την ποιότητα και την αντοχή του.  

Η παραγωγή και εξέλιξη των συνθετικών επιχρισμάτων ταίριαζε 
άριστα στις ανάγκες των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης 
και άμεσα χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των συστημάτων 
αυτών. Έτσι ‘γεννήθηκε’ το StoTherm Classic. 

Τα StoArmat Classic Plus, Stolit, StoSilco και StoLotusan αποτελούν 
έως σήμερα την καρδιά του κορυφαίου συστήματος εξωτερικής 
θερμομόνωσης της Sto, StoTherm Classic, και εγγυώνται την 
άριστη συμπεριφορά και την αντοχή στο χρόνο.

Ταυτόχρονα αξιοποιώντας την κορυφαία τεχνογνωσία του ομίλου,  
τα πιστοποιημένα με CE συνθετικά επιχρίσματα της Sto 
επιτυγχάνουν την κορυφαία διάκριση στην προστασία από  
την φωτιά καθώς φέρουν σήμανση A2-s1, d0 δηλ. είναι  
μη αναφλέξιμα.

Sto Facade Systems 
Οι ειδικοί των προσόψεων

The technical specifications and information on the products contained in the Technical Data Sheets and system descriptions/approvals must be observed. 5|

Former post office, Bolzano, Italy
Architect: Michael Tribus Architecture, Lana, Italy

External wall insulation systems

External wall 
insulation 
systems

6 Overview of external wall insulation systems

8 StoTherm Classic®

11 StoTherm Classic® S1

13 StoTherm Vario

15 StoTherm Mineral

17 Doubling-up of existing EWIS

18 EWIS with rusticated appearance

19 Area subject to a risk of impacts

21 Plinth area

23 System components

37 Accessories
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Sto Façade Systems 
StoTherm Systems
Sto-Anticrack Systems
Εκπαίδευση
StoService
Παράδοση Υλικών
Σύστημα Αποχρώσεων StoColor System
Σύστημα Αποχρώσεων Sto Architectural colors
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Kings George, A Luxury Collection Hotel (2004)

StoTherm Systems
Η κορυφαία αντοχή εγγυάται την οικονομία

Η StoHellas έχει μια μακρά παράδοση χρήσης  
των συστημάτων StoTherm στην ελληνική κατασκευαστική 
αγορά. Ξεκινώντας από το 1990 με την εφαρμογή του 
πρώτου συστήματος StoTherm στην Ελλάδα, το τεχνικό 
τμήμα της StoHellas έχει εκπαιδεύσει και συνεργαστεί  
με πλήθος συνεργείων και τεχνιτών.

Μεταφέροντας την κορυφαία τεχνογνωσία της Sto στην ελληνική 
πραγματικότητα το τεχνικό μας τμήμα έχει συσσωρεύσει πολύτιμη 
εμπειρία σχεδόν για κάθε κατασκευαστικό ζήτημα που αφορά τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των συστημάτων StoTherm.

Η χρήση των κορυφαίων σε ποιότητα υλικών της Sto για 
συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, σε συνδυασμό με την 
διαρκώς εξελισσόμενη τεχνογνωσία της Sto και την άρτια τεχνική 
υποστήριξη της StoHellas, αποτελούν το μυστικό της επιτυχίας για 
μια κατασκευή με κορυφαία διάρκεια και αντοχή στον χρόνο.

Τα συστήματα StoTherm παρέχουν μόνιμες και ανθεκτικές λύσεις 
για την κατασκευή και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σε όλες 
τις κλιματικές ζώνες, συνδυάζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση 
και διάρκεια.

Η ανταμοιβή μας είναι οι ικανοποιημένοι πελάτες και τα έργα 
συστημάτων StoTherm που συνεχίζουν για δεκαετίες να 
λειτουργούν απροβλημάτιστα. 

Συνεχίζουμε να επιλέγουμε και να προτείνουμε στους πελάτες και 
συνεργάτες μας το κορυφαίο οργανικό σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης της παγκόσμιας αγοράς το StoTherm Classic. 

Πιστεύουμε πως η κορυφαία ποιότητα και αντοχή είναι 
συνυφασμένη με την οικονομία, και το StoTherm Classic έχει 
αποδείξει την αξία του μέσα στα χρόνια. 

Τόσο σε γνωστά ελληνικά κτίρια με πάνω από 20 χρόνια συνεχούς 
απροβλημάτιστης απόδοσης, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, το 
StoTherm Classic αποτελεί το μέτρο σύγκρισης της παγκόσμιας 
αγοράς συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης,  
και το πιο εξελιγμένο σύστημα θερμομόνωσης από την Sto.

Κτίριο Cecil - Κεφαλάρι (2000)

Costa Navarino Resort (2010) Μέγαρο ΟΤΕ (2009)

Κτίρια Αερολιμένα Αθηνών (1999)
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Sto-Anticrack Systems
Αντιρρηγματικά συστήματα για μόνιμα αποτελέσματα

Η εξειδικευμένη σειρά έτοιμων επιχρισμάτων 
και βαφών από την Sto προσφέρει μόνιμες 
λύσεις προστασίας και επισκευής προσόψεων 
από ρωγμές.

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που 
εμφανίζονται στις προσόψεις νεόδμητων και 
υφιστάμενων κτιρίων είναι η εμφάνιση ρωγμών. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις κύρια αιτία είναι οι  
έντονες καταπονήσεις που δέχονται οι επιφάνειες 
λόγω των μεταβολών της θερμοκρασίας και 
μηχανικών καταπονήσεων όπως π.χ. δονήσεις, 
σεισμοί, ισχυρές κρούσεις κλπ.

Η κάθε κατασκευή λειτουργεί διαφορετικά και 
καταπονεί με άλλο τρόπο τα συμβατικά εξωτερικά 
επιχρίσματα και τις βαφές προσόψεων.
Για τον λόγο αυτό η Sto έχει αναπτύξει μια 
ολοκληρωμένη σειρά υλικών που μπορούν να 
δώσουν λύση σε κάθε ανάγκη.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα ζητούμενα για το κτίριο 
είναι ίδια:

• Αποτελεσματική γεφύρωση ρωγμών

• Υψηλή αντοχή και ελαστικότητα

• Άριστη αδιαβροχοποίηση

• Προστασία από τις καιρικές συνθήκες

• Κορυφαία αντοχή στον χρόνο

Μόνο η ολοκληρωμένη προσέγγιση και ο 
εξειδικευμένος σχεδιασμός των υλικών μπορεί να 
προσφέρει εγγυημένα αποτελέσματα.

Για τον λόγο αυτό η Sto παρουσιάζει (σελ. 25-26)  
2 τεχνικές επιλογές υλικών για αντιρρηγματική 
προστασία:

• Με βαφόμενες αντιρρηγματικές επικαλύψεις

• Με ελαστομερή αντιρρηγματικά συστήματα 
επιχρισμάτων

Το τεχνικό τμήμα της StoHellas θα προτείνει σε κάθε 
περίπτωση τον πιο ενδεδειγμένο συνδυασμό 
υλικών, συνδυάζοντας την μόνιμη προστασία με την 
οικονομία και την ταχύτητα.

Για την StoHellas δεν υπάρχουν “μαγικές” λύσεις 
που ταιριάζουν παντού.  
Μόνο μέσα από την γνώση και την εμπειρία, την 
σωστή ανάλυση του προβλήματος και την χρήση 
των καλύτερων υλικών μπορούν να δοθούν μόνιμες 
λύσεις στην επισκευή ρωγμών και στην διαρκή 
προστασία των κτιρίων.

Divani Apollon Palace (2008) 

Akti Zeus Hotel (2015)

Συγκρότημα Δρυάδες (2006)
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Οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι συνεργάτες και 
εφαρμοστές είναι ίσως ο σημαντικότερος 
κρίκος στην αλυσίδα παραγωγής ενός άψογου 
τελικού αποτελέσματος και αποτελούν 
εγγύηση για τη βιωσιμότητα του.

Τα προϊόντα και συστήματα Sto διανέμονται 
αποκλειστικά σε συνεργάτες που έχουν 
ολοκληρώσει τα σεμινάρια της StoHellas και τα 
οποία αποτελούν μέρος της δέσμευσής μας για 
συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης. Για τον λόγο αυτό και 
οργανώνονται σε μόνιμη βάση εκπαιδευτικά 
σεμινάρια για την εφαρμογή των υλικών και 
συστημάτων της Sto για τεχνίτες και μηχανικούς.
Η εκπαίδευση γίνεται είτε σε προγραμματισμένα 
σεμινάρια στις εγκαταστάσεις της StoHellas στον 
Ασπρόπυργο Αττικής, είτε κατόπιν συνεννόησης επί 
πραγματικού αντικειμένου-έργου.

Παράλληλα, σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται 
σεμινάρια για τα μηχανήματα εφαρμογής των 
υλικών, ώστε οι συνεργάτες-τεχνίτες να παραμένουν 
πάντοτε ενημερωμένοι σύμφωνα με τις πιο 
πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της εφαρμογής. 
Στη StoHellas εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας 
για πάνω από 30 χρόνια και το εκπαιδευτικό υλικό 
ενημερώνεται διαρκώς και εξελίσσεται ώστε να 
διευκολύνεται η αφομοίωση της τεχνογνωσίας και 
να αναπτύσσονται οι κατάλληλες πρακτικές 
δεξιότητες πάνω στα συστήματα και υλικά Sto.

Απο το 2010 υφίσταται μητρώο πιστοποιημένων-
εγκεκριμένων συνεργατών-συνεργείων που θα 
ενημερώνεται συνεχώς μέσα από μια τυποποιημένη 
διαδικασία επανεκπαίδευσης / ενημέρωσης και 
πιστοποίησης των συνεργείων.
Έτσι, σε κάθε άκρη της Ελλάδας μπορεί να βρεθεί ο 
κατάλληλος συνεργάτης για την άρτια κατασκευή 
ενός συστήματος Sto με την συνέπεια και την 
εγγύηση που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
σεμινάρια εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm 
απευθυνθείτε στο τεχνικό τμήμα της StoHellas και 
στον δικτυακό μας τόπο www.stohellas.gr.

Εκπαίδευση
Γνώση, εμπειρία και ταχύτητα στην κατασκευή
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Από την φάση σχεδιασμού έως και την εφαρμογή του 
τελικού επιχρίσματος ή βαφής, η ομάδα των μηχανικών, 
των τεχνικών και των συνεργατών της Sto βρίσκεται 
πάντοτε δίπλα στον επαγγελματία.

Για την παροχή των πιο σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και 
σχεδίων που αφορούν τη μελέτη και την υλοποίηση τεχνικών 
λεπτομερειών στα κτίρια έως συμβουλές για τη διαδικασία 
εφαρμογής των υλικών και ειδικών τεμαχίων στα συστήματα, οι 
μηχανικοί του τεχνικού τμήματος της StoHellas θα βρεθούν δίπλα 
στον μελετητή, τον μηχανικό και τον εφαρμοστή όποτε αυτό είναι 
απαραίτητο.
Ταυτόχρονα παρέχονται τα εργαλεία για τη σωστή επιλογή του 
κατάλληλου τελικού υλικού στη φάση σχεδιασμού αλλά και των 
μηχανημάτων-εργαλείων δουλειάς για τα συνεργεία στη φάση 
εφαρμογής.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται:

• Σχέδια λεπτομερειών σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, 
για κάθε σύστημα (StoTherm, Sto Acoustic, StoVentec κ.λπ.)

• Εγχειρίδια εφαρμογής υλικών και συστημάτων για τη 
σωστή διαδικασία τοποθέτησης

• Πλήρη τεχνικά φυλλάδια ιδιοτήτων και δεδομένων 
ασφαλείας των υλικών

• Εργαλεία σχεδιασμού και επιλογής αποχρώσεων/υφής  
(βεντάλιες StoColor System, δείγματα αποχρώσεων και 
υφής υλικών, έτοιμα δείγματα τεχνοτροπιών κ.λπ.)

• Τεχνική υποστήριξη στο εργοτάξιο από το τμήμα 
μηχανικών ή τεχνικών

• Πλήρης σειρά εργαλείων και μηχανημάτων για την 
εφαρμογή των υλικών της Sto από την θυγατρική του 
ομίλου Inotec 

• Εκπαίδευση σε νέες τεχνικές εφαρμογής στην χρήση 
μηχανημάτων εφαρμογής καθώς και σε τεχνοτροπίες  
ή νέα υλικά και συστήματα

• Service μηχανημάτων και υποστήριξη των συνεργείων 
εφαρμογής από τους τεχνικούς της StoHellas

Η εξειδικευμένη εμπειρία των μηχανικών μας, μέσα από τα 30 
χρόνια τεχνογνωσίας στις συνθήκες της ελληνικής 
πραγματικότητας, παρέχεται σε όλους τους συνεργάτες και 
πελάτες μας με σκοπό πάντα την δημιουργία αξιόπιστων 
κατασκευών που αντέχουν στο χρόνο.

StoService
Υπηρεσίες για επαγγελματίες
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Όλο το πακέτο υποστήριξης των συστημάτων 
δεν θα είχε κανένα νόημα εάν τα υλικά δεν 
μπορούσαν να φτάσουν στο έργο στην ώρα 
τους.

Για το λόγο αυτό το τμήμα logistic της Sto φροντίζει 
για τη διαθεσιμότητα και την ταχύτητα στην 
παράδοση των υλικών, όπου και όταν αυτά είναι 
απαραίτητα. Είναι γνωστό άλλωστε πως στην 
κατασκευή πολλές φορές ο χρόνος είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη παράμετρος.
Στη StoHellas θεωρούμε καθήκον μας την 
ικανοποίηση των αναγκών των έργων τόσο σε 
αξιοπιστία (αποχρώσεις υλικών, διατήρηση ικανού 
αποθέματος κ.λπ.), όσο και στην ταχύτητα 
παράδοσης στο έργο. Αναγνωρίζουμε ότι με τα 
σημερινά αυστηρά χρονοδιαγράμματα της 
κατασκευής, οι πελάτες μας εξαρτώνται από την 
έγκαιρη και αξιόπιστη παράδοση των δομικών 
υλικών στο εργοτάξιο. Για τον λόγο αυτό και  
στις αποθήκες μας, έκτασης άνω των 4.000 m²  
στον Ασπρόπυργο Αττικής, φροντίζουμε να υπάρχει 
πάντα ικανό απόθεμα από όλα τα απαραίτητα 
υλικά, εξαρτήματα και πρώτες ύλες για την άμεση 
εξυπηρέτηση των αναγκών σας. Με την τήρηση 
αυστηρών διαδικασιών, από τη στιγμή της 
παραγγελίας έως και την τελική παράδοση, και  
με την εγγύηση ποιότητας της Sto, τόσο για την 
αξιοπιστία όσο και για την υποστήριξη σε θέματα 
ταχύτητας εξυπηρέτησης, εξασφαλίζουμε  
την ελαχιστοποίηση λαθών, προβλημάτων και 
καθυστερήσεων.

Άλλωστε η StoHellas ως τμήμα της Drapa 
chemie είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 
και ISO 14001:2015 τηρώντας αυστηρές 
διαδικασίες σε όλα τα στάδια λειτουργίας της.

Δέσμευση μας οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και η 
έγκαιρη εξυπηρέτηση  που θα μας επιτρέψουν να 
ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες των πελατών μας 
και να δημιουργήσουμε συνεργασιές που αντέχουν 
στο χρόνο.

Παράδοση Υλικών
Ταχύτητα και αξιοπιστία



StoHellas 2022  |  11

Εισαγωγή

Το χρώμα είναι ίσως η σημαντικότερη 
παράμετρος σχεδιασμού τόσο στις προσόψεις 
όσο και στους εσωτερικούς χώρους των 
κτιρίων. Για το λόγο αυτό η Sto έχει 
δημιουργήσει ένα μοναδικό σύστημα 
χρωματισμού που εφαρμόζεται σε όλα τα 
υλικά που παράγει, είτε πρόκειται για 
επιχρίσματα είτε για βαφές. 

Η συστηματική προσέγγιση και στην παραγωγή των 
αποχρώσεων εξασφαλίζει τη μέγιστη ακρίβεια στην 
απόδοση του τελικού χρώματος, ενώ ελαχιστοποιεί 
τις πιθανότητες ‘σφάλματος’ κατά την διαδικασία 
παραγωγής.
Η διαδικασία αυτή σε συνδυασμό με τις καλύτερες 
χρωστικές της αγοράς εξασφαλίζουν σιγουριά για 
ένα άριστο και ανθεκτικό στον χρόνο τελικό 
αποτέλεσμα.
Το χρωματολόγιο StoColor System συνδυάζει,  
σε μια πλήρως οργανωμένη δομή, 800 αποχρώσεις, 
παρέχοντας τη βάση για έναν πετυχημένο 
χρωματικό σχεδιασμό.

Ταυτόχρονα σχεδόν όλα* τα υλικά της Sto 
χρωματίζονται βάσει των διεθνών χρωματολογίων 
RAL, NCS κ.λπ. από την τεράστια βάση συνταγών 
της Sto, ώστε να παρέχουν απόλυτη ελευθερία 
επιλογής και απόδοσης χρώματος. Για εσάς 
πρακτικά καμία απόχρωση δεν είναι αδύνατη.

Η βεντάλια του StoColor System  
είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει 
αρκετά περισσότερες πληροφορίες από την απλή 
χρωματική απεικόνιση των αποχρώσεων.

*Ισχύουν περιορισμοί για τα υλικά σιλικονούχου 
ρητίνης και υδρυάλου. Συμβουλευτείτε το τεχνικό 
τμήμα της StoHellas.

Σύστημα Αποχρώσεων StoColor System
Μοναδική ευελιξία - Σιγουριά αποτελέσματος

Το τμήμα σχεδιασμού και αποχρώσεων της Sto παράγει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εξειδικευμένες βεντάλιες αποχρώσεων ώστε να προσαρμόζουμε τα υλικά μας 
στις τάσεις της εποχής. Ζητήστε ενημέρωση από το τεχνικό τμήμα της StoHellas ή επισκεφτείτε την διεύθυνση της ιστοσελίδα μας www.stohellas.gr

Κάτω από κάθε απόχρωση,  
π.χ. την εικονιζόμενη 32136 αναφέρονται:

  η φωτεινότητα της απόχρωσης (Y):62

  η κατηγορία χρέωσης της απόχρωσης

 κύκλος: η απόχρωση είναι εφικτή 
σε βαφές και σοβάδες υδρύαλου 
και StoLotusan K/MP (για Y ίσο ή 
μεγαλύτερο από 30 για τους σοβάδες)

 τρίγωνο: η απόχρωση είναι εφικτή  
στα StoColor Lotusan και StoColor Silco

 ρόμβος: η απόχρωση είναι εφικτή  
για τα StoSilent Top Basic και Finish
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Σύστημα Αποχρώσεων StoDesign Architectural Colours
Επιλεγμένα χρώματα για προσόψεις

Η επιλογή της απόχρωσης της επιφάνειας του κελύφους 
μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα στην προστασία 
του. Η Sto παρουσιάζει στη συλλογή AC – Architectural 
Colours  με 300 επιλεγμένες διαχρονικές αποχρώσεις ειδικά 
για το κέλυφος του κτιρίου. 

Η επιλογή των αποχρώσεων έχει γίνει βάση μελέτης για μεγάλη 
διάρκεια εφαρμογής σε προσόψεις συνδυάζοντας παραδοσιακούς 
χρωματισμούς από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ήπειρο.  
Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται εμφανίζουν γήινα χρώματα, 
τα οποία αποτελούν και την βάση για την επιλογή των 
αποχρώσεων AC. 
Η βεντάλια AC ουσιαστικά συμπληρώνει τη συλλογή StoColor 
System των 800 αποχρώσεων και έτσι δημιουργείται μία 
χρωματική γκάμα 1100 χρωμάτων.
Όλες οι αποχρώσεις της συλλογής AC είναι διαθέσιμες για την 
επικάλυψη των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm 
και των αντιρρηγμαστικών συστημάτων Sto-anticrack system και 
για υλικά με προσθήκη ρητίνης σιλικόνης και υδρυάλου καθώς και 
για όλα τα προϊόντα Lotusan.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της βεντάλιας Sto Architectural Colors 
περιλαμβάνουν:
• 300 φυσικές αποχρώσεις, μελετημένες αποχρώσεις για μεγάλη 
διάρκεια σε εφαρμογή στις προσόψεις
• Χρωματική αρμονία αποχρώσεων χωρίς υπερβολικά φωτεινούς 
τόνους 
• Για την επιλογή των αποχρώσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι 
συχνότερες προτιμήσεις και συνδυασμοί χρωμάτων που έχουν 
εφαρμοστεί σε προσόψεις στο παρελθόν
• Η χρήση ανόργανων χρωστικών αποτελούν εγγύηση της 
χρωματικής σταθερότητας 

Για κάθε πρόσοψη και για κάθε απαίτηση υπάρχει η 
κατάλληλη λύση Sto για να εξασφαλιστεί η απαράμιλλη 
αντοχή του κτιρίου στο χρόνο.
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AC – Architectural Colours

AC – Architectural Colours from 
StoDesign is a new range of  
300 selected colour shades for  
a timeless, architecture- and 
material-related colour scheme 
of buildings. The AC Collection 
was specifically developed for 
facades and supplements the 
StoColor System, especially in 
the colour shade range of  
yellow, orange and red.
The carefully coordinated colour 
worlds and formulations are 
very functional in providing  
a technical enhancement to the 
StoColor System. Especially 
when mineral coating and  
rendering systems are being 
applied, the selection of colour 
shades in these mineral colour 
shade range is more simple and 
more targeted than with the 
organically based StoColor  
System. The AC Collection  
therefore follows the Sto AG 
tradition of mineral colour fans 
(grades 12 and 14) and is the 
ideal supplement to the proven 
StoColor System with its 800 
colour shades.

StoColor System 
This system is based on human visual 
perception.
The six colour perception areas,  
consisting of the primary and secon-
dary colours yellow, red, blue as well 
as orange, violet and green, form the 
starting basis of the StoColor System. 
Through the subdivision of these six 
colour areas into four colour shade 
levels each, a 24-part colour wheel is 
created, and this constitutes the  
actual basis of the StoColor System.

From each of these 24 basic colour 
shades, and based on the principle of 
the same-colour triangle, five colour 
rows can be mixed in each grouping. 
The individual shades achieved in 
each row also have the same visual 
grades. As a result the colour rows 
run and develop the same way across 
all colour shade ranges, which, in 
turn, is the prerequisite for the reli-
able selection of colour shades and 
colour concepts.
In total, the StoColor System  
comprises 800 shades, of which 772 
are systematically assigned colour 
shades and 28 are greyscale shades 
which are in turn subdivided into 
three grey rows.

DC – DesignerCollection 10/11
The DC – DesignerCollection from 
StoDesign, issued every two years, 
showcases current colour trends and 
surfaces. The ‚Designer Collection 
10/11‘ comprises 38 colour shades 
and six matched surfaces.
These reflect the trends analysed by 
the designers at the international 
StoDesign Studios during their daily 
work with architects, and also 
through multi-sector studies and 
trend publications.
With the DesignerCollection, Sto AG 
is positioning its design and trend-
oriented stance. The target group for 
these fans are trend-oriented  
architects, interior designers and 
applicators.

We can therefore call upon  
a range of more than 1,100 colour 
shades when advising our  
customers.

Development

Especially when selecting and  
composing the colour shades for the 
AC Collection, we have looked more 
at European colour traditions than at 
short-term trends.
Coloured earth pigments (earth  
colours) constitute the classic basis for 
the selected colour shades. Together 
with their brightened and shaded 
hues, these enable credible, durably 
harmonious colour concepts to be 
developed for buildings. The focal 
point of this collection is a set of 
natural colours typical of their region. 

Key features include:
• 300 natural colour shades
• constitently colourful harmony with 

shades that do not have excessively 
bright components - essentially 
predestined for application on 
facades 

• integration of 6 shades of white 
including old white 11 and old 
white 15

• three natural grey rows with  
21 carefully matched shades

• frequently ordered, fast-selling 
colour schemes from previous years 
were taken into account, which 
explains why the areas of yellow, 
orange and red are more  
extensively represented than the 
other colour areas

• the sanded surface of the colour 
leaves imbues them with a natural 
finish that appeals to the senses
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Προσόψεις

Αστάρια 
Σωστή προετοιμασία για σωστή εφαρμογή  
και αντοχή στο χρόνο
Η σωστή προετοιμασία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την άριστη 
και μόνιμη πρόσφυση σε κάθε τύπο υποστρώματος.  
Η επιλογή του ασταριού γίνεται με βάση 2 παραμέτρους: το 
υπόστρωμα (σύσταση και κατάσταση) και το υλικό που θα 
εφαρμοστεί στη συνέχεια π.χ. επίχρισμα ή βαφή, ακρυλικής 
σιλικονούχου, υδρυάλου ή ανόργανης βάσης.
Με τον τρόπο αυτό η Sto προσφέρει λύση για κάθε εφαρμογή και 
κάθε υπόστρωμα, ρυθμίζοντας την πρόσφυση και την 
απορροφητικότητά του και διασφαλίζοντας την άρτια εφαρμογή 
και την αντοχή στο χρόνο της επικάλυψης που ακολουθεί.  
(σελ. 16-17)

Ενδιάμεσοι σοβάδες - Στόκοι, Ειδικά υλικά
Λύσεις για κάθε περίπτωση
Τα ενδιάμεσα υλικά προετοιμασίας υποστρώματος 
χρησιμοποιούνται για την επιπέδωση και την ενίσχυση ή 
προστασία της εξωτερικής επιφάνειας του υποστρώματος,  
για την τέλεια εφαρμογή της τελικής επικάλυψης. Εφαρμόζονται 
(συνήθως) μετά από το αστάρι για να προσφέρουν ένα άψογο 
αισθητικό αποτέλεσμα. (σελ. 16-17)

Επιπλέον η σειρά υλικών της Sto περιλαμβάνει πλήθως ειδικών 
υλικών για αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων της κατασκευής 
όπως καταπολέμηση μούχλας, υλικά υδροφοβισμού, αστάρια και 
επικαλύψεις 2 συστατικών και πολλά ακόμα ειδικά σχεδιασμένα 
υλικά. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να παρέχουμε 
ολοκληρωμένες λύσεις στα πεδία εφαρμογής των υλικών μας.

Εξωτερικές Επικαλύψεις
Αστάρια - Προετοιμασία  
Υποστρώματος

Εξωτερικές Επικαλύψεις
Αντιρρηγματικά Συστήματα
Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm
Διακοσμητικές Κορνίζες Προσόψεων

Προσόψεις
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Επιχρίσματα – Διακοσμητικοί σοβάδες
Διακόσμηση προσόψεων  
και αξεπέραστη αντοχή
Η Sto είναι ο ηγέτης στην αγορά οργανικών επιχρισμάτων για πάνω από 60 
χρόνια και ηγείται της εξέλιξης των υλικών βελτιώνοντας συνεχώς την ποιότητα 
και τις ιδιότητες των υλικών της. Χρησιμοποιώντας τις πιο εξελιγμένες ρητίνες 
και αυστηρά επιλεγμένες πρώτες ύλες, η Sto διαθέτει μια πλήρη σειρά υλικών 
φινιρίσματος για κάθε τεχνική και αισθητική απαίτηση.

Stolit 
Το αξεπέραστο πρότυπο
Το Stolit ήταν και παραμένει ο πρώτος 
και κορυφαίος συνθετικός σοβάς της 
αγοράς και αποτελεί το πρότυπο της 
βιομηχανίας με πάνω από 60 χρόνια 
«ζωής». Η εξελιγμένη του σύσταση, η 
άριστη εργασιμότητα και η αντοχή του 
στην υγρασία συνδυάζονται με την 
ελαστικότητα και την άριστη μηχανική 
αντοχή δημιουργώντας το κορυφαίο 
προϊόν. Εμπλουτισμένο με τα πιο 
προηγμένα πρόσθετα για μέγιστη 
αντίσταση σε άλγη και μύκητες, 
αποτελεί εγγύηση ακόμα και στις πιο 
δύσκολες συνθήκες υγρασίας. 
Μη αναφλέξιμο υλικό με κλάση 
αναφλεξιμότητας A2-s1, d0.

StoLotusan K / MP Σιλικονούχος 
σοβάς με Lotus-Effect®
Η παραγωγή του σιλικονούχου 
διακοσμητικού σοβά StoLotusan K / MP 
από τη Sto άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο 
στην τεχνολογία των οργανικών 
επιχρισμάτων. Συνδυάζοντας την 
υδροφοβία των σιλικονούχων ρητίνων 
και την ειδικά σχεδιασμένη μικρο-
δομή, το StoLotusan μετά την 
εφαρμογή του παρουσιάζει μια 
«υπερυδρόφοβη» επιφάνεια, που 
όμοια με τα φύλλα του Λωτού κρατάει 
την επιφάνεια εντυπωσιακά στεγνή 
και καθαρή. 
Μη αναφλέξιμο υλικό με κλάση 
αναφλεξιμότητας A2-s1, d0.

Εξωτερικές Επικαλύψεις
Επιχρίσματα

StoSilco K / R / StoSil K / R 
Μια πλήρης σειρά συνθετικών  
μη αναφλέξιμων σοβάδων για 
κάθε υπόστρωμα και σύστημα 
θερμομόνωσης
Με την πείρα 60 ετών παραγωγής 
συνθετικών σοβάδων, η Sto 
προσφέρει πλήθος επιλογών στους 
τελικούς σοβάδες, που συνδυάζουν 
την άριστη εργασιμότητα με τις 
ιδιότητες των καλύτερων πρώτων 
υλών που προσφέρει η βιομηχανία 
σήμερα. Ταυτόχρονα προστατεύουν  
τα κτίρια και σε περίπτωση πυρκαγιάς 
καθώς είναι μη αναφλέξιμα υλικά με 
κλάση αναφλεξιμότητας A2-s1, d0.

Με τα επιχρίσματα της Sto έχετε 
πλήρη ελευθερία στην επιλογή 
τεχνικών ιδιοτήτων, υφής και 
χρώματος για κάθε εφαρμογή  
και κάθε απαίτηση.

Οργανικοί: Stolit, StoMarlit K / R
Υδρυάλου: StoSil K / R
Σιλικονούχοι σοβάδες:  
StoSilco K / R, StoLotusan
Tροποποιημένοι  
ανόργανοι σοβάδες: StoMiral  
και StoMiral Nivel

Επισκόπηση 

Lotus Effect ® 
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Βαφές προσόψεων - Κορυφαία προστασία για κάθε κτίριο
Το χρώμα είναι συνδεδεμένο με την αισθητική και τη λειτουργικότητα των 
προσόψεων. Οι εξωτερικές βαφές αποτελούν συνήθως το βασικό μέσο 
προστασίας των υλικών κατασκευής του περιβλήματος του κτιρίου και των 
επιμέρους τμημάτων του.
Η Sto παράγει μια πλήρη σειρά εξωτερικών βαφών που συνδυάζουν την 
υψηλότερη ποιότητα, άριστο σχεδιασμό, εγγυημένη προστασία και 
λειτουργικότητα. Από τις πλέον παραδοσιακές τεχνολογίες βαφής ανόργανης 
βάσης (ασβεστοχρώματα) και υδρυάλου (StoColor Sil) έως την κορυφαία 
τεχνολογία προστασίας προσόψεων, τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης της Sto 
φροντίζουν μόνιμα για την εξέλιξη των προϊόντων μας, ώστε να σας παρέχουμε 
την καλύτερη αξία για τα χρήματα σας (best value for money), και την μέγιστη 
δυνατή διάρκεια στον χρόνο.

StoColor Dryonic - Καινοτομία στην πράξη
Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στην προστασία των προσόψεων από υγρασία.  
Η τεχνολογική υπεροχή του StoColor Dryonic συνίσταται στον συνδυασμό 
υδρόφιλων και υδρόφοβων παραγόντων που επιτυγχάνουν ταχύτατο στέγνωμα  
των επιφανειών. Ακόμα και η υγρασία της ατμόσφαιρας στεγνώνει τατύτατα 
χάρη στις μοναδικές ιδιότητες του StoColor Dryonic διατηρώντας τις προσόψεις 
στεγνές για πολύ περισσότερο.

StoColor Lotusan - Η μοναδική τεχνολογία υπερυδροφοβίας  
με τις ιδιότητες των φύλλων του Λωτού (Lotus Effect®)
Ο συνδυασμός υψηλής ποιότητας σιλικονούχων ρητίνων, ειδικής επιφανειακής 
μικροδομής και μοναδικής υδροφοβίας κάνουν το StoColor Lotusan ένα 
αξεπέραστο πρότυπο για την προστασία των προσόψεων από ρύπους και 
υγρασία. Τόσο στο εργαστήριο όσο και στην πράξη, οι δοκιμές επιβεβαιώνουν 
την υπεροχή του StoColor Lotusan στην προστασία από ρύπους, υγρασία, άλγη 
και μύκητες αλλά και την αντοχή στον χρόνο και τις απαιτητικές καιρικές 
συνθήκες.

StoColor X-black – για έντονα χρώματα στις προσόψεις
Το πρωτοποριακό προϊόν από τη Sto προσφέρει κορυφαία προστασία και 
μειωμένη επιφανειακή θερμοκρασία (15-20%) στις σκούρες προσόψεις των 
κτιρίων με την τεχνολογία NIR (Near Infrared Reflection).

Σιλικονούχες βαφές - StoColor Silco / StoColor Silco Elast
Η καλύτερη σιλικονούχος βαφή, που έχει χρησιμοποιηθεί σε μερικά από τα 
γνωστότερα έργα στην Ελλάδα και τον κόσμο με άψογα αποτελέσματα.
Η Sto παραδοσιακά χρησιμοποιεί τις καλύτερες σιλικονούχες ρητίνες και τις 
πλέον αξιόπιστες συνταγές για να παρέχει «πραγματικές σιλικονούχες βαφές» 
που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των προσόψεων. Υδροφοβία, 
διαπνοή, ελαστικότητα και αντοχή στους ρύπους χαρακτηρίζουν τα υλικά της 
οικογένειας StoColor Silco.

Ακρυλοσιλικονούχες Βαφές - StoColor Jumbosil
Το σωστό μίγμα ιδιοτήτων ακρυλικών και σιλικονούχων ρητίνων προσφέρει τον 
μοναδικό συνδυασμό ιδιοτήτων στα ακρυλοσιλικονούχα υλικά μας. Το StoColor 
Jumbosil παρέχει πολύ καλή προστασία των προσόψεων με ικανοποιητική 
διαπνοή και ελαστικότητα στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Εξωτερικές Επικαλύψεις
Βαφές



16  |  StoHellas 2022

Προσόψεις
Εξωτερικές Επικαλύψεις

Προετοιμασία Υποστρώματος
Αστάρια: Ρύθμιση απορροφητικότητας, Σταθεροποίηση

Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

StoPlex W
Υδατοδιαλυτό, ακρυλοσιλικονούχο αστάρι γενικής χρήσεως. 
Άχρωμο, εμποτιστικό για καινούρια επιχρίσματα και επαναβαφές, αραίωση έως 30%.

Δοχείο 20
10 lt 0.1-0.2 8.00

8.60 - /lt

StoPrim Plex  
Γενικής χρήσης αστάρι ελεύθερο από διαλύτες-πλαστικοποιητές και εκπομπές ουσιών. 
Πιστοποιημένο από TÜV, χρήση εσωτερικά και εξωτερικά.

Δοχείο 20
10 lt 0.15-0.25 4.70 

5.00 - /lt

StoPrim Micro 
Χωρίς διαλύτες, βαθιά εμποτιστικό, συμπυκνωμένο αστάρι σε μικρογαλάκτωμα σιλικόνης, 
ισχυρός υδροφοβισμός, σταθεροποίηση, πρόσφυση. Αραίωση 1:10 με νερό.

Δοχείο 3 lt 0.01-0.02 115.00 - /lt

Sto-Hydrogrund 
Χωρίς διαλύτες, υδροφοβικό αστάρι σε βάση ακρυλο-υδραζόλης, για τις βαφές
StoColor Lotusan. Σε νέα επιχρίσματα και επαναβαφές.

Δοχείο 10 lt 0.15-0.25 7.90 - /lt

StoPrim Silikat
Υδατοδιαλυτό αστάρι σε βάση υδρυάλου, για τις βαφές υδρυάλου StoColor Sil. 
Αραίωση 1:1 με νερό.

Δοχείο 10 lt 0.05-0.1 9.00 - /lt

Αστάρια Ειδικών Eφαρμογών

StoPrep Isol Q
Υδατοδιαλυτό, μονωτικό γεμισμένο με χαλαζία, αστάρι σε ακρυλική βάση, για πρόσφυση 
επιχρισμάτων και μόνωση του υποστρώματος. Προστασία από κάπνα, αιθάλη, νικοτίνη κ.α.

Δοχείο 20 kg 0.2-0.25 14.90 - /kg

StoPrim Isol
Υδατοδιαλυτό, μονωτικό αστάρι σε βάση ακρυλικής ρητίνης.  
Μονώνει από κάπνα, αιθάλη, νικοτίνη κ.α.

Δοχείο 15 lt 0.1-0.2 19.50 - /lt

StoPrim Activ comp. A+B
Δύο συστατικών αστάρι σε εποξειδική βάση, για πρόσφυση σχεδόν σε κάθε υπόστρωμα, 
μονωτικό, αντισκωριακό.

Δοχείο  
A+B 5 lt 0.1-0.2 44.80 - /lt

StoPrim Fungal
Ειδικό υδατοδιαλυτό διάλυμα απολύμανσης επιφανειών που βρίσκονται υπό επίθεση  
από άλγη ή / και μύκητες.

Δοχείο 20
10 lt 0.1-0.2 7.52

8.52 - /lt

Υδροφοβικοι Παράγοντες

StoCryl HP 100
Υλικό εμποτισμού/υδροφοβισμού σκυροδέματος. Διαφανές, περιέχει διαλύτη.

Μεταλ-
λικό

δοχείο
10 lt 0.2 23.50 - /lt

StoSilco HC
Χωρίς διαλύτες, εμποτιστική υδροφοβική κρέμα σε βάση σιλανίου, άχρωμη.  
Για βαθιά διείσδυση στο υπόστρωμα και έντονο υδροφοβισμό, προστασία σκυροδέματος.

Δοχείο 25 kg 0.2 54.99 - /kg

StoCryl GW 200
Υλικό υδροφοβισμού, προστασίας και σταθεροποίησης υποστρώματος για επιφάνειες 
σκυροδέματος. Διαφανές, υδατοδιαλυτό.

Δοχείο 20 lt ~ 0.4 8.40 - /lt
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Βαφές Προσόψεων Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

StoColor Jumbosil
Ματ, ακρυλοσιλικονούχος βαφή, υψηλών αντοχών, γεμίζει ρωγμές, τριχοειδή κ.λπ.
Αδιαβροχοποίηση και διαπνοή, σε όλες τις αποχρώσεις.

Δοχείο 10
5 lt 0.2-0.25 8.40

9.10
8.80
9.55 /lt

StoColor Crylan
Ματ, ακρυλική βαφή διασποράς υψηλής ποιότητας για προσόψεις με υψηλές απαιτήσεις.  
Τρομερή αντοχή, ευκολία στη χρήση.

Δοχείο
15
10
5

lt 0.15-0.2
10.50
10.50
11.20

11.00
11.00
11.70

/lt

StoColor Silco (1)

Δοκιμασμένη, εξαιρετικής ποιότητας, αυθεντική σιλικονούχος βαφή ιδιαίτερα αυξημένων 
αντοχών. Κορυφαία αντοχή στον χρόνο και τις συνθήκες.

Δοχείο 15 lt 0.15-0.2 15.00 15.50 /lt

StoColor Silco G (1)

Ματ, αυθεντική βαφή σιλικονούχου ρητίνης για επιφάνειες εκτεθειμένες  
σε άλγη και μύκητες, υψηλή υγρασία και ρύπους.

Δοχείο 15 lt 0.15-0.2 16.50 17.10 /lt

StoColor Silco Fill (1)

Γεμιστική βαφή σιλικονούχου ρητίνης με χαρακτηριστικά σοβά βούρτσας.  
Υδροφοβία και διαπνοή με μοναδική εμφάνιση για τις προσόψεις.

Δοχείο 25 kg 0.25-0.35 10.60 11.10 /kg

StoColor Sil (1)

Υψηλής ποιότητας βαφή διασποράς υδρυάλου για υψηλή διαπνοή και αντοχή. 
Με βελτιωμένη σύνθεση παρέχει και υψηλή προστασίας.

Δοχείο 15
5 lt 0.15-0.2 10.51

11.21
11.00
11.70 /lt

StoColor Sil Fill (1)

Ματ, γεμιστική βαφή βάσεως υδρυάλου με χαρακτηριστικά σοβά βούρτσας. 
Παραδοσιακή εμφάνιση, υψηλή διαπνοή, υψηλή προστασία.

Δοχείο 25 kg 0.25-0.35 7.30 7.80 /kg

Sto Irtop S Solo Mat Νέα Βελτιωμένη Σύνθεση

Ειδική επικάλυψη για άμεση και μόνιμη επισκευή ρωγμών σε επιχρίσματα, βελτιωμένη  
με σιλοξάνιο, σε 2 ή 3 στρώσεις. Για ρωγμές έως και 1 mm.

Δοχείο 20 kg 0.5-0.8 9.00 9.50 /kg

StoColor Fibrasil
Ματ, αντιρρηγματική, ακρυλοσιλικονούχος βαφή διασποράς ενισχυμένη με υαλοΐνες.  
Τεράστια αντοχή, ευκολία εφαρμογής σε όλες τις αποχρώσεις.

Δοχείο 15 lt 0.25-0.3 13.90 14.50 /lt

iQ Colors
Intelligent Technology

StoColor Lotusan (1)  Lotus Effect ® 

Σιλικονούχος βαφή προσόψεων άριστης ποιότητας με την ιδιότητα του φύλλου του λωτού. 
Απίστευτη υδροφοβία, καθαριότητα και αντοχή.

Δοχείο  15 lt 0.15-0.2 16.20 16.90 /lt

StoColor Lotusan G (1)  Lotus Effect ® 

Σιλικονούχος βαφή προσόψεων άριστης ποιότητας με την ιδιότητα του φύλλου του λωτού. 
Για επιφάνειες εκτεθειμένες σε άλγη και μύκητες.

Δοχείο 15 lt 0.15-0.2 17.40 17.90 /lt

StoColor Dryonic 
Καινοτομική βαφή για στεγνές προσόψεις και κορυφαία προστασία από υγρασία, άλγη  
και μύκητες. Χρωματίζεται σε όλες τις αποχρώσεις.

Δοχείο 15 lt 0.12-0.15 22.86 23.56 /lt

StoColor X-Black 
Η μοναδική, πραγματική ανακλαστική βαφή από την Sto για κορυφαία προστασία και μειωμένη 
θερμοκρασία στις προσόψεις. Παρέχεται μόνο σε σκούρες αποχρώσεις.

Δοχείο 15
5 lt 0.15-0.18 - 29.65 

30.05 /lt
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Ενδιάμεσες Βαφές - Αστάρια - Σοβάδες - Βερνίκια Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

StoPrimer
Γεμισμένο με χαλαζία, οργανικής βάσης ενδιάμεσο αστάρι για πρόσφυση επιχρισμάτων και 
σταθεροποίηση.

Δοχείο
16
ή

23
kg 0.2-0.25 5.20 5.70 /kg

StoPrep Miral
Γεμισμένο με χαλαζία, ανόργανου βάσης ενδιάμεσο αστάρι για πρόσφυση ανόργανων 
επιχρισμάτων.

Δοχείο 25 kg 0.2-0.25 7.33 7.70 /kg

StoPrep Contact
Γέφυρα πρόσφυσης για λεία, μη απορροφητικά υποστρώματα.

Δοχείο 25 kg 0.2-0.3 10.50 - /kg

StoLevell Reno 
Ανόργανος, ενισχυμένος με υαλοΐνες, ενδιάμεσος σοβάς με οργανικά βελτιωτικά.  
Γεμίσματα έως 20 mm ανά στρώση.

Σακί 25 kg 1.2 kg/mm 1.28 - /kg

Sto Aqua Top Satin
Βερνίκι αλκυδικής βάσης εσωτερικής - εξωτερικής χρήσης σχεδιασμένο ειδικά για εφαρμογή 
στο StoCleyer W.

Δοχείο 5 lt 0.1-0.2 29.12 /lt

Σοβάδες Προσόψεων
Ακρυλικής, Σιλικονούχου, Υδρυάλου, Ανόργανης βάσης

Stolit K 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 
Ακρυλικός τελικός σοβάς, ομοιόμορφη υφή, πολύ υψηλών αντοχών σε κοκκομετρία  
1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm. Σύστημα StoTherm Classic / Vario.

Δοχείο 25 kg

1,0: 1.8
1,5: 2.3
2,0: 3.0
3,0: 4.3

3.25 3.55 /kg

Stolit R 1,5 / 2,0 / 3,0 
Ακρυλικός τελικός σοβάς, υφή γραφιάτο πολύ υψηλών αντοχών σε κοκκομετρία  
1,5 / 2,0 / 3,0 mm. Σύστημα StoTherm Classic / Vario.

Δοχείο 25 kg
1,5: 2.2
2,0: 2.7
3,0: 4.0

3.25 3.55 /kg

Stolit MP 
Λεπτόκοκκος ακρυλικός τελικός σοβάς, ελεύθερης σχεδίασης για δημιουργία λείων  
ή ειδικών επιφανειών.

Δοχείο  
A+B 25 kg 1.5-2.5 3.85 4.20 /kg

Stolit QS K/R 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 
Ταχυστέγνωτη παραλλαγή του Stolit για συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας  
και υψηλής υγρασίας.

Δοχείο 25 kg

1,0: 1.8
1,5: 2.3
2,0: 3.0
3,0: 4.3

4.26 4.50 /kg

Stolit MP QS 
Ταχυστέγνωτη παραλλαγή του Stolit MP για συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας  
και υψηλής υγρασίας.

Δοχείο 25 kg 1.5-2.5 5.00 5.50 /kg

Stolit Milano 
Ακρυλικός σοβάς / στόκος εξωτερικής χρήσης υπέρλεπτης κοκκομετρίας, για φινιρίσματα 
εξωτερικών επιφανειών, θερμομόνωσης και τεχνοτροπίες προσόψεων.

Δοχείο 25 kg 0.5-2.0 4.44 4.90 /kg

Stolit Effect 
Ακρυλικός σοβάς για διακοσμητικά τελειώματα, Terrazo και απομιμήσεις πέτρας  
σε εξωτερικούς χώρους. Ειδικής κοκκομετρίας.

Δοχείο 25 kg ~ 4.0 4.70 5.00 /kg

StoNivellit
Ακρυλικής βάσης, λεπτόκοκκος, έτοιμος τελικός σοβάς. (Λεία τελική επιφάνεια).  
Χρήση σε συστήματα StoTherm και τεχνοτροπίες εξωτερικών χώρων.

Δοχείο 25 kg 1.2 kg/mm 3.90 4.20 /kg
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Σοβάδες Προσόψεων
Ακρυλικής, Σιλικονούχου, Υδρυάλου, Ανόργανης βάσης

Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

StoSuperlit K 2,0
Ακρυλικής βάσης σοβάς φυσικής πέτρας σε κοκκομετρία 2,0 mm  
και σε πλήθος μοναδικών αποχρώσεων.

Δοχείο 23 kg 4.5-5.0 - 5.30 /kg

StoSilco K 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 (1) 
Σιλικονούχος τελικος σοβάς, υφή ομοιόμορφη σε κοκκομετρία 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm. 
Μοναδική αντοχή, υδροφοβία, διαπνοή.

Δοχείο 25 kg

1,0: 2.0
1,5: 2.4
2,0: 3.2
3,0: 4.5

3.80 4.10 /kg

StoSilco R 1,5 / 2,0 / 3,0 (1) 
Σιλικονούχος τελικός σοβάς, υφή γραφιάτο σε κοκκομετρία 1,5 / 2,0 / 3,0 mm.  
Μοναδική αντοχή, υδροφοβία, διαπνοή.

Δοχείο 25 kg
1,5: 2.2
2,0: 2.9
3,0: 4.0

3.80 4.10 /kg

StoSilco MP (1) 
Λεπτόκοκκος σοβάς τελικής στρώσης σιλικονούχου ρητίνης, ελεύθερης σχεδίασης,  
για δημιουργία λείων ή ειδικών επιφανειών.

Δοχείο 25 kg 1.5-2.5 4.60 4.90 /kg

StoSilco QS K/R 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 
Ταχυστέγνωτη παραλλαγή του StoSilco για συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας  
και υψηλής υγρασίας.

Δοχείο 25 kg

1,0: 2.0
1,5: 2.4
2,0: 3.2
3,0: 4.5

4.80 5.10 /kg

StoSil K 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 (1) 
Σοβάς υδρυάλου τελικής στρώσης, υφή ομοιόμορφη σε κοκκομετρία 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm. Δοχείο 25 kg

1,0: 2.2
1,5: 2.4
2,0: 3.0
3,0: 4.4

3.18 3.50 /kg

StoSil R 1,5 / 2,0 / 3,0 (1) 
Σοβάς υδρυάλου τελικής στρώσης, υφή γραφιάτο σε κοκκομετρία 1,5 / 2,0 / 3,0 mm. Δοχείο 25 kg

1,5: 2.4
2,0: 3.0
3,0: 3.9

3.18 3.50 /kg

StoSil MP (1) 
Λεπτόκοκκος σοβάς υδρυάλου τελικής στρώσης, ελεύθερης σχεδίασης  
για δημιουργία λείων ή ειδικών επιφανειών.

Δοχείο 25 kg 1.5-2.5 3.70 4.00 /kg

StoMarlit K 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0
Ακρυλικός τελικός σοβάς, με ομοιόμορφη υφή ή γραφιάτο σε κοκκομετρίες
1,5 / 2,0 / 3,0 mm. Σύστημα StoTherm Vario.

Δοχείο 25 kg

1,0: ~ 1.8
1,5: ~ 2.4
2,0: ~ 3.1
3,0: ~ 4.3

2.80 3.10 /kg

StoMarlit R 1,5 / 2,0 / 3,0
Ακρυλικός τελικός σοβάς, με ομοιόμορφη υφή ή γραφιάτο σε κοκκομετρίες
1,5 / 2,0 / 3,0 mm. Σύστημα StoTherm Vario.

Δοχείο 25 kg
1,5: ~ 2.3
2,0: ~ 2.8
3,0: ~ 3.5

2.80 3.10 /kg

StoMiral Nivell F
 

Ανόργανος λεπτόκοκκος (F) τελικός σοβάς με ομαλή-ομοιόμορφη αμμώδης υφή,  
γκρί απόχρωση. Για φινίρισμα σε συστήματα StoTherm Mineral και Vario.

Σακί 25 kg 1.5 kg/mm 1.55 - /kg

StoLotusan K 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 (1) 
 

Lotus Effect ®  
Σιλικονούχος τελικός σοβάς με τις ιδιότητες των φύλλων του λωτού, υφή ομοιόμορφη  
σε κοκκομετρία 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm. Μοναδική καθαριότητα στις προσόψεις.

Δοχείο 25 kg

1,0: 1.9
1,5: 2.4
2,0: 3.2
3,0: 4.2

5.70 6.00 /kg

StoLotusan MP (1) 
 

Lotus Effect ®  
Λεπτόκοκκος σιλικονούχος σοβάς με τις ιδιότητες των φύλλων του λωτού.  
Για δημιουργία λείων επιφανειών ή τεχνοτροπίες. Αυτοκαθαριζόμενος.

Δοχείο 25 kg 1.5-2.5 6.20 6.50 /kg

StoCleyer W 16 x 200 cm ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Έυκαμπτη επένδυση με εμφάνιση ξύλου με 50 τυχαία σχέδια για φυσική εμφάνιση 
και ατελείωτες δυνατότητες εφαρμογών σε προσόψεις και εσωτερικούς χώρους.

Κουτί
8

25

m2

τμχ
- 79.00 - /m2
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Ειδικές επικαλύψεις προσόψεων
Χρώματα και σοβάδες απαράμιλλης αντοχής

StoColor Silco Fill
Η γεμιστική βαφή σιλικονούχου ρητίνης StoColor Silco Fill είναι 
ιδανική για εφαρμογή σε παλαιούς σοβάδες με τριχοειδείς ρωγμές 
ή ανάγλυφες επιφάνειες. Δίνει τελική εμφάνιση παραδοσιακού 
σοβά και δυνατότητα δημιουργίας τεχνοτροπιών στις προσόψεις, 
ενώ προσφέρει άριστη υδρατμοδιαπερατότητα και 
αδιαβροχοποίηση στις επιφάνειες.
Πρωτοποριακό υλικό ικανό να δώσει λύση στα προβλήματα των 
προσόψεων στις δύσκολες ατμοσφαιρικές συνθήκες, όπως 
ρύπανση, υγρασία, μύκητες, ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις, 
διατηρώντας τις καθαρές και υγιείς.

StoColor Metallic
Το StoColor Metallic είναι χρώμα ακρυλικής βάσης, για την 
δημιουργία μεταλλικών και ταυτόχρονα εξαιρετικά ανθεκτικών 
διακοσμητικών επιφανειών. Είναι σχεδιασμένο να αποδίδει 
μεταλλική εμφάνιση επάνω σε πολλά υποστρώματα,  
τόσο σε εξωτερικούς χώρους και στα συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης StoTherm, όσο και σε εσωτερικές επιφάνειες. 
Ξεχωρίζει για την ιδιότητα του να προστατεύει την επιφάνεια  
στην οποία εφαρμόζεται και η ειδική σύνθεσή του το καθιστούν 
πολύ ανθεκτικό στις έντονες καιρικές συνθήκες.  
Είναι εύκολο στη χρήση και αποδίδει ασύγκριτες επιφάνειες  
όταν εφαρμόζεται σε τεχνοτροπίες StoSignature!

StoColor Sil Lasura
To StoColor Sil Lasura είναι ειδικό προϊόν για την έυκολη 
δημιουργία τεχνοτροπιών που απαιτούν εφέ σύννεφου (Λαζούρα). 
Εφαρμόζεται εξωτερικά στις προσόψεις των κτιρίων σαν τελική 
επικάλυψη δημιουργώντας υψηλής ποιότητας και φυσικής  
όψης εφέ Λαζούρας. 
Παρέχει στις προσόψεις υψηλή διαπερατότητα σε υδρατμούς  
και διοξείδιο του άνθρακα και δεν περιέχει βιοκτόνα.

Stolit Effect
Το Stolit Effect είναι οργανικός διακοσμητικός τελικός σοβάς και 
προσφέρει την απόλυτη ποικιλία χρωμάτων σε συνδυασμό με ένα 
αποτέλεσμα μείγματος άμμου για φυσικό τελείωμα. Η ειδική του
σύνθεση το καθιστά ιδανικό για τεχνοτροπίες απομίμησης πέτρας.

Συνοπτικά το τελικό διακοσμητικό επίχρισμα  
Stolit Effect παρέχει: 

• Άψογη εφαρμογή

• Απεριόριστη γκάμα και σταθερότητα χρωμάτων  
σύμφωνα με το StoColor System 

• Ομοιόμορφα και ταυτόχρονα ζωηρά φινιρίσματα

• Πολύ καλή διαπνοή, πλήρη αδιαβροχοποίηση και τεράστια 
ανθεκτικότητα στις κρούσεις όταν εφαρμόζεται στο σύστημα 
εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm Classic

• Μεγάλη ανθεκτικότητα στα φύκια και την άλγη

• Συνδυάζεται άψογα με άλλα διακοσμητικά υλικά  
όπως το StoEffect Vetro

• Κλάσης αντίδρασης στη φωτιά Α2-s1, d0
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Ειδικές επικαλύψεις προσόψεων
Διακοσμητικά υλικά υψηλών προδιαγραφών

StoCleyer W - για πραγματική εμφάνιση ξύλου 
Τα νέα διακοσμητικά υλικά προσόψεων StoCleyer W, δημιουργούν 
την εμφάνιση, και σε πολλές περιπτώσεις και την αίσθηση, του 
ξύλου πάνω στις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Οι 
διακοσμητικές επικαλύψεις StoCleyer W συνδυάζονται άριστα με 
τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm Classic, και 
προσδίδουν σε αυτά μια εξαιρετικής αισθητικής εμφάνιση ξύλου. 
Πρόκειται για εξαιρετική εναλλακτική λύση σε σχέση με την 
ξυλεπένδυση, είναι γρήγορα στην επεξεργασία και στην 
τοποθέτηση, ανθεκτικά στον χρόνο, την υγρασία και την UV 
ακτινοβολία και επιπλέον ιδιαίτερα εύκολα στο καθάρισμα τους.

Με τα πάνελ StoCleyer W εξασφαλίζετε:

• Αυθεντική εμφάνιση ξύλου

• Οικονομική λύση υψηλής αισθητικής

• Δεν χρειάζεται συντήρηση 

• Εύκολία προσαρμογής 

• Απλή επεξεργασία στο εργοτάξιο

• Απεριόριστες αποχρώσεις

StoEffect Vetro - για πρόσόψεις με εφέ λάμψης
Το StoEffect Vetro είναι ένα ιδιαίτερο μίγμα για τεχνοτροπίες 
λάμψης κατασκευασμένο από γυαλί. Μπορεί να εφαρμόζεται στο 
τελικό επίχρισμα ή στο χρώμα, και καθιστά τις επιφάνειες να 
σπινθηρίζουν στο φως. Το υλικό εφαρμόζεται στην τελευταία 
επιφάνεια επίστρωσης ενώ αυτή είναι ακόμα υγρή.  
Έτσι ο συνδυασμός της υφής, των αντανακλάσεων και των 
σκιάσεων επιτρέπουν στην πρόσοψη να δημιουργεί ένα μέγαλο 
έυρος από λάμψεις. 
Οι δυνατότητες του δημιουργικού σχεδιασμού προσόψεων με  
Sto Effect Vetro κυμαίνονται από την ενσωμάτωση γυάλινων 
κομματιών μέχρι και φυσικη, χονδρόκοκη άμμο. 
Σε συνδυασμό με άλλες τεχνοτροπίες, το Stolit Effect προσφέρει 
ένα τεράστιο ρεπερτόριο εξαιρετικών υφών που κάνουν την 
πρόσοψη να δείχνει ξεχωριστή πάντα με τη αποδεδειγμένη 
ποιότητα Sto.

StoBrick
Απλές στην εφαρμογή, 
προκατασκευασμένες 
επιφάνειες τούβλου.  
Διατίθενται σε  
πολλά χρώματα και 
αποχρώσεις αρμών  
και κατά παραγγελία  
σε ελεύθερης σχεδίασης 
μοτίβα. 

StoEcoshape
Προκατασκευασμένα 
στοιχεία  σοβά για 
εντυπωσιακά σχέδια  
στις προσόψεις. 
Διατίθενται σε οχτώ 
στάνταρντ σχέδια και 
κατα παραγγελία σε 
ελεύθερης σχεδίασης 
μοτίβα.

StoGlass Mosaic
Ψηφιδωτά στοιχεία 
ελεύθερης σχεδίασης 
από γυαλί, χωρις 
περιορισμό στον 
χρωματισμό των αρμών. 
Τα πλακίδια διατίθενται 
σε 40 αποχρώσεις και σε 
4 διαφορετικούς τύπους 
επιφάνειας: transparent, 
gloss, hard και smooth.

Βασικές αποχρώσεις StoCleyer W

38151 Natural white 
LRV 77

38103 Light oak 
LRV 25

38140 Walnut 
LRV 18

38144 Old pine 
LRV 28

38113 Pine 
LRV 40

38147 Teak 
LRV 17

38146 Oak 
LRV 24

38111 Ash 
LRV 39

38101 Grey 
LRV 44
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H κορυφαία τεχνογνωσία της Sto στην παραγωγή επιχρισμάτων εξωτερικής χρήσης προσφέρει απεριόριστες 
δυνατότητες στη διαμόρφωση των εξωτερικών επιφανειών των κτιρίων. 
Η 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

StoSignature 
Εμφάνιση – λειτουργικότητα και προστασία στις προσόψεις
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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

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.

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

Μοναδικές τεχνοτροπίες για προσόψεις 
Ξεχωριστή εμφάνιση με κορυφαία αντοχή
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Φινιρίσματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης
Εξωτερικά Τελειώματα

Stolit K1,0 Stolit K1,5 Stolit K2,0  

Stolit R1,5 Stolit R2,0 Stolit MP + StoSil Lasura

StoNivellit

StoCleyer W Oak StoCleyer W WalnutStolit Effect Terrazo

StoSuperlit

Stolit Milano (απομίμηση μπετό) Stolit Milano (απομίμηση πέτρα) Stolit Milano Rustico+ StoSil Lasura

Stolit Milano (λείο) + StoSil Lasura Stolit Milano Travertino Stolit Milano (fantastico)

Σημείωση: Οι υφές και οι αποχρώσεις είναι ενδεικτικές και επιλεγμένες μέσα από μια τεράστια γκάμα υλικών, τεχνοτροπιών και αποχρώσεων. 
Για περισσότερες πληροφορίες, δείγματα και τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της StoHellas.

Stolit MP
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*Εναλλακτικά StoSilco K / R / MP ή StoLotusan K / MP ή StoMarlit

Οι ρωγμές στα επιχρίσματα ή τα δομικά υλικά και η 
διείσδυση υγρασίας σε αυτά είναι ο μεγαλύτερος εχθρός 
του κτιριακού κελύφους.

Η αντοχή στον χρόνο και η αισθητική των προσόψεων εξαρτάται 
από την ικανότητα των υλικών να αντέχουν στις συστολο-
διαστολές και τις μηχανικές καταπονήσεις που δέχονται. 
Η Sto επι δεκαετίες παράγει και εξελίσσει ειδικά μελετημένα υλικά 
και συστήματα επιχρισμάτων για τη μόνιμη προστασία των 
προσόψεων από ρωγμές, που συνδυάζουν την ευκολία στην 
χρήση με την αντμετώπιση των ρωγμών. Βασική προϋπόθεση 
είναι η σωστή ανάλυση του προβλήματος και ο εντοπισμός της 
αιτίας των ρωγμών στην πρόσοψη. 
 
Ανάλογα με το πρόβλημα η Sto παρέχει και την κατάλληλη λύση.

Αντιρρηγματικά Συστήματα
Μόνιμη προστασία από ρωγμές

Αντιρρηγματικά συστήματα με βαφές - επικαλύψεις

Τύπος ρηγμάτωσης Ρωγμές έως 0.1 mm
χωρίς μετακινήσεις Ρωγμές έως 0.1 mm Ρωγμές έως 0.2 mm Ρωγμές έως 1 mm

Αστάρι 
υποστρώματος

Ανάλογα με υπόστρωμα Ανάλογα με υπόστρωμα Ανάλογα με υπόστρωμα Ανάλογα με υπόστρωμα

Πληρωτικό ρωγμών Sto-Crack Filler Fine

1ο ενδιάμεσο στρώμα StoColor Fibrasil StoColor Silco Elast
Sto Irtop S Solo Mat
ή StoColor Lastic

Sto Irtop S Solo Mat

Τελική στρώση StoColor Fibrasil StoColor Silco Elast
Sto Irtop S Solo Mat
ή StoColor Lastic

Sto Irtop S Solo Mat

Αντιρρηγματικά συστήματα με επιχρίσματα

Τύπος ρηγμάτωσης Ρωγμές έως 0.1 mm
χωρίς μετακινήσεις Ρωγμές έως 0.1 mm Ρωγμές έως 0.5 mm Ρωγμές έως 0.5 mm

Αστάρι 
υποστρώματος

Ανάλογα με υπόστρωμα Ανάλογα με υπόστρωμα Ανάλογα με υπόστρωμα Ανάλογα με υπόστρωμα

Στρώση ενίσχυσης StoLevell Reno
StoLevell Reno  
με Sto Glass Fibre Mesh

StoArmat Classic Plus  
με Sto Glass Fibre Mesh

Ενδιάμεσο στρώμα Sto-Primer Sto-Primer

Τελική στρώση Stolit K / R / MP * Stolit K / R / MP * Stolit K / R / MP * StoTherm Systems
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Συστήματα Επισκευής Ρωγμών
Γέμισμα ρωγμών - Αποκατάσταση

Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

StoPrim Micro
Χωρίς διαλύτες, βαθιά εμποτιστικό συμπυκνωμένο αστάρι σε μικρογαλάκτωμα σιλικόνης, 
ισχυρός υδροφοβισμός, σταθεροποίηση, πρόσφυση. Αραίωση: 1:10 με νερό.

Δοχείο 3 lt 0.01-0.02 115.00 - /lt

Sto-Crack Filler Fine 
Ειδικό ελαστικό υλικό γεμίσματος ρωγμών, για επιχρίσματα, μπετό κ.λπ.  
Μόνιμη σφράγιση ρωγμών, κορυφαία διάρκεια στον χρόνο.

Δοχείο 25 
8 kg - 5.80 

6.10 - /kg

Ενισχυτικοί - Ενδιάμεσοι Σοβάδες - Ενισχυτικά Πλέγματα

StoArmat Classic Plus G 
Οργανικός, έτοιμος προς χρήση, ενισχυτικός, αντιρρηγματικός σοβάς ειδικής κοκκομετρίας 
μεγάλης ελαστικότητας και μηχανικών αντοχών.

Δοχείο
Silo

25
900 kg 3.0 2.98 3.28 /kg

StoArmat Classic Plus M 
Οργανικός, έτοιμος προς χρήση, ενισχυτικός, αντιρρηγματικός σοβάς ειδικής κοκκομετρίας 
μεγάλης ελαστικότητας και μηχανικών αντοχών.

Δοχείο
Silo

25
900 kg 3.0 3.40 3.70 /kg

StoArmat Classic Plus F 
Οργανικός, έτοιμος προς χρήση, ενισχυτικός, αντιρρηγματικός σοβάς ειδικής κοκκομετρίας 
μεγάλης ελαστικότητας και μηχανικών αντοχών.

Δοχείο 25 kg 3.0 3.75 4.05 /kg

StoLevell Reno 
Ανόργανος, ενισχυμένος με υαλοΐνες, ενδιάμεσος σοβάς με οργανικά βελτιωτικά.  
Γεμίσματα έως 20 mm ανά στρώση.

Σακί 25 kg ~ 3.5-4.0
ή 1.2/mm 1.28 - /kg

Sto-Glass Fibre Mesh Fine 110 cm
Ανθεκτικό στα αλκάλια υαλόπλεγμα, ειδικών αντοχών, για οπλισμό επιχρισμάτων καρέ  
4 x 4 mm, πλάτος 110 cm. Πιστοποιημένο για συστήματα StoTherm.

Ρολό 50 m 1.0 1.82 - /m

Sto Armour Mesh 100 cm
Ειδικά ενισχυμένο υαλόπλεγμα, για περιοχές ισχυρών κρούσεων ή βανδαλισμών καρέ 7,5 x 7,5, 
βάρος > 480gr/m².

Ρολό 25 m 1.0 7.10 - /m

Ενδιάμεσες - Τελικές επικαλύψεις για συστήματα επισκευής ρωγμών

StoColor Fibrasil
Ματ, αντιρρηγματική, ακρυλοσιλικονούχος βαφή διασποράς ενισχυμένη με υαλοΐνες.  
Τεράστια αντοχή, ευκολία εφαρμογής σε όλες τις αποχρώσεις.

Δοχείο 15 lt 0.25-0.3 13.90 14.50 /lt

StoColor Silco Elast
Ελαστική, γεμιστική, βαφή προσόψεων σε βάση σιλικόνης.  
Μεγάλη αντοχή, υδροφοβία και διαπνοή.

Δοχείο 15 lt 0.2-0.25 16.25 16.85 /lt

Sto Irtop S Solo Mat Νέα Βελτιωμένη Σύνθεση

Ειδική επικάλυψη για άμεση και μόνιμη επισκευή ρωγμών σε επιχρίσματα, βελτιωμένη  
με σιλοξάνιο, σε 2 ή 3 στρώσεις. Για ρωγμές έως και 1 mm.

Δοχείο 20 kg 0.5-0.8 9.00 9.50 /kg

StoColor Lastic
Μεταξένια ματ, ψυχροελαστική βαφή διασποράς για ιδιαίτερα ελαστικές επικαλύψεις,  
σε έντονα προβλήματα ρωγμών. Μόνιμη ελαστικότητα. UV-curing.

Δοχείο 15 lt 0.2-0.25 15.50 16.00 /lt

Σημείωση: Πληροφορίες για τα τελικά επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται στα αντιρρηγματικά συστήματα θα βρείτε στις σελίδες 16-17.
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Σε μια εποχή που τα αποθέματα συμβατικών καυσίμων εξαντλούνται 
και οι απαιτήσεις εξοικονόμησης αυξάνονται, τα συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης StoTherm προσφέρουν εγγυημένη αντοχή και οικονομία, 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στα κτίρια και συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος.

Η Sto με 60 χρόνια εμπειρία στην μελέτη και παραγωγή υλικών για τα 
συστήματα StoTherm και με την ευθύνη του μεγαλυτέρου παραγωγού 
συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης στον κόσμο, υπογράφει την πιο πλήρη 
και άρτια μελετημένη σειρά υλικών για την εξωτερική θερμομόνωση κάθε τύπου 
κτιρίου.

Η αντοχή που εξασφαλίζουν τα συστήματα StoTherm στον χρόνο, τις καιρικές 
συνθήκες και τις κάθε είδους καταπονήσεις αποτελούν το μέτρο σύγκρισης  
για την παγκόσμια αγορά. Με μοναδικά καινοτομικά υλικά και ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό, κάθε σύστημα StoTherm είναι μελετημένο για να κάνει αυτά  
που υπόσχεται.

Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm
Τα συστήματα που κάνουν αυτά που υπόσχονται για δεκαετίες

StoTherm Classic S1
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 κορυφαία αντοχή σε 
κρούσεις, το StoTherm Classic S1 θέτει νέα δεδομένα στην προστασία των 
κτιρίων. Η αξεπέραστη τεχνογνωσία της Sto στην παραγωγή οργανικών 
επιχρίσματων προσφέρει πιστοποιημένη αντοχή σε κρούσεις 
εως 90 Joule, την κορυφαία προστασία από την φωτιά και 
μοναδική διάρκεια στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.
Σχεδιασμένο να προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη 
προστασία σε κτίρια με υψηλές απαιτήσεις.

StoTherm Mineral
Το πυράντοχο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης  
με πλάκες πετροβάμβακα.
Εξελιγμένο επί δεκαετίες για χρήση όπου οι απαιτήσεις πυρασφάλειας 
επιβάλλουν άκαυστο μονωτικό υλικό, το StoTherm Mineral μπορεί  
να συνδυάσει ανόργανα ή οργανικά τελικά επιχρίσματα  
για ένα άψογο αποτέλεσμα.

StoTherm Vario
Ευέλικτο, οικονομικό και ανθεκτικό.  
Οικονομία και αισθητική με άποψη.
Ο συνδυασμός ανόργανου ενδιάμεσου επιχρίσματος με την τεράστια επιλογή 
οργανικών και ανόργανων τελικών σοβάδων που προσφέρει η Sto, κάνουν  
το StoTherm Vario το πιο ολοκληρωμένο οικονομικό σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης της αγοράς. Η επιλογή είναι δική σας.

StoTherm Classic
Το κορυφαίο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης στον κόσμο.  
Μελετημένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.
Τα ποιοτικότερα οργανικά (χωρίς τσιμέντο) επιχρίσματα προσφέρουν μοναδική 
αντοχή και ελαστικότητα. Με την προσθήκη του μοναδικού τελικού σοβά 
StoLotusan K/MP και των κορυφαίων γραφιτούχων θερμομονωτικών πλακών 
διογκωμένης πολυστερίνης Sto EPS Top 30 CE, η απόδοση, η ταχύτητα και η 
εξοικονόμηση ενέργειας αποκτούν ένα νέο πρότυπο.



28  |  StoHellas 2022

ΕισαγωγήΠροσόψεις
Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm

StoTherm Systems
Αξιοπιστία-Εμπειρία-Εξυπηρέτηση

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 αποτέλεσμά τους σε εκατοντάδες έργα 
σε ολόκληρη την επικράτεια.
Τα κτίρια με συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm 
ξεχωρίζουν για την άριστη συμπεριφορά των προσόψεων σε κάθε 
κλιματολογική ζώνη ακόμα και μετά από δεκαετίες.

Η κορυφαία αξιοπιστία με αποδείξεις 
Είτε σε ιδιωτικές κατοικίες, είτε σε πολυώροφα κτίρια, είτε σε 
μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα, τα συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης StoTherm, αποδεικνύουν καθημερινά και μέσα 
από τα χρόνια που περνούν, την κορυφαία αξιοπιστία και 
ποιότητα των υλικών και των τεχνικών λύσεων.

Αξεπέραστη αντοχή σε κρούσεις και ρωγμές
Η πιστοποιημένη κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο αντοχή σε 
κρούση του συστήματος StoTherm Classic, αντιπροσωπεύει τη 
δέσμευση μας για την καλύτερη δυνατή προστασία των κτιρίων.
Η διαρκής εξέλιξη των υλικών και των πρώτων υλών, εξασφαλίζει 
στους πελάτες και συνεργάτες μας, την μοναδική αντοχή σε 
ρωγμές και λοιπές καταπονήσεις που έχουν κάνει το StoTherm 
Classic το σημείο αναφοράς της παγκόσμιας αγοράς σε θέματα 
αντοχής και αξιοπιστίας.

Τεχνική υποστήριξη – σχεδιασμός έργων
Για πάνω από 30 χρόνια το τεχνικό τμήμα της StoHellas 
υποστηρίζει έργα εξωτερικής θερμομόνωσης από τα μικρότερα 
έως τα γνωστότερα κτίρια στην Ελλάδα. 
Η εμπειρία των τεχνικών μας εξασφαλίζει τον άρτιο σχεδιασμό  
και την επίλυση όλων των τεχνικών ζητημάτων πριν, κατά την 
διάρκεια, ίσως ακόμα και μετά την κατασκευή.
Τα θεμέλια της σωστής εφαρμογής και του άριστου τεχνικού 
αποτελέσματος, μπαίνουν από το σχεδιασμό του έργου, με βάση 
της ιδιαιτερότητες, τις απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα  
του έργου.

Η κορυφαία τεχνογνωσία της Sto, σε συνδυασμό με την εμπειρία 
των μηχανικών της StoHellas, εξασφαλίζουν την πιο ολοκληρωμένη 
υποστήριξη σχεδιασμού με μοναδικά εργαλεία όπως δείγματα, 
ηλεκτρονικά αρχεία λεπτομερειών, τεχνικές λύσεις σε ειδικές 
απαιτήσεις, σχέδια πρότυπων έργων αναφοράς κλπ.

Άμεση εξυπηρέτηση
Στην StoHellas έχουμε επενδύσει από το 2003 για την άριστη 
οργάνωση του τμήματος παραγγελιών και παραδόσεων, ώστε τα 
εργοτάξια, οι πελάτες και οι συνεργάτες μας, να παραλαμβάνουν 
πάντοτε τα υλικά που ζητούν στην ώρα τους. Η πιστοποίηση ISO 
9001:2015 και η πιστή τήρηση διαδικασιών και προτύπων 
διαζέιρισης υλικών και αποχρώσεων σας εξασφαλίζειτην 
αξιοπιστία και την ταχύτητα για το έργο σας

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

• Τεχνολογία QS και FT για χρήση τον χειμώνα με 
ασφάλεια και αξιοπιστία, σε θερμοκρασίες έως και 1°C 
και 95% υγρασία.

• StoLotusan, μοναδικές βαφές και επιχρίσματα με τις 
ιδιότητες των φύλλων του Λωτού, για προσόψεις 
μόνιμα στεγνές και καθαρές.

• Τεχνολογία Encapsulated Algae Protection για 
μόνιμη προστασία από άλγη και μύκητες για τα 
κορυφαία οργανικά επιχρίσματα στης Sto.

• StoColor Dryonic η καινοτομική βαφή για προσόψεις 
που στεγνώνουν αμέσως.

• StoColor X-Black οι καινοτόμες βαφές για έντονους 
και σκούρους χρώματισμούς στις προσόψεις που 
αντέχουν στο χρόνο
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StoTherm Classic S1
Με το πυράντοχο σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης StoTherm Classic S1, η 
Sto κάνει πράξη την δέσμευση της για 
την μέγιστη προστασία των κτιρίων. Το 
σύστημα φέρει πιστοποίηση A2-s1, d0 
κατά EN13501, και συνεπώς 
κατατάσσεται στα μη αναφλέξιμα 
συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.
Η επιτυχία αυτή είναι εφικτή χάρη στην 
κορυφαία τεχνογνωσία των εργαστηρίων της 
Sto για παραγωγή οργανικών επιχρισμάτων 
που συνδυάζουν ελαστικότητα και αντοχή με 
την κορυφαία αντοχή στην φωτιά.
Για κάθε υλικό και σύστημα που 
εφαρμόζουμε στις προσόψεις πρέπει να 
ζητάμε την πιστοποίηση του για αντίδραση 
στην φωτιά.

Με το StoTherm Classic S1 και την 
κορυφαία σε αντίδραση στη φωτιά 
A2,s1,d0 μπορούμε να είμαστε σίγουροι 
για την ασφάλεια σε περίπτωση 
πυρκαγιάς.

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoΤherm εκτός της κορυφαίας 
αντίδρασης στη φωτιά παρέχουν ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά στις 
προσόψεις προσφέροντας:
• ασύγκριτη αξιοπιστία και αντοχή στον χρόνο
• μοναδική ανθεκτικότητα στις έντονες καιρικές συνθήκες, στις μεταβολές της 

θερμοκρασίας και τις συστολοδιαστολές
• κορυφαία αντοχή σε κρούσεις και προστασία από ρωγμές
• Μέγιστη ελαστικότητα, διαπνοή
• Απαράμιλλη αντίσταση στην ακτινοβολία UV, την γήρανση, τη μούχλα, την 

άλγη και τους μύκητες
• Ανεξάντλητες επιλογές τελικών επιχρισμάτων, χρωμάτων, διακοσμητικών και 

τεχνοτροπιών StoSignature
Είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι που οι πελάτες και συνεργάτες μας 
απολαμβάνουν την κορυφαία προστασία των πιστοποιημένων συστημάτων 
StoTherm.

Πάνω από 30 χρόνια στην Ελλάδα, Χτίζουμε με συνείδηση
Κορυφαία αντίδραση στη φωτιά

Η Sto για πάνω από έξι δεκαετίες ασχολείται με την εξωτερική θερμομόνωση 
και είναι ο Παγκόσμιος Ηγέτης και το σημείο αναφοράς της παγκόσμιας αγοράς 
Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης. Τόσο για την Sto Γερμανίας, όσο και 
για την StoHellas η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας 
των πελατών και συνεργατών μας αποτελούσε πάντοτε την κορυφαία 
προτεραιότητα μας. 

Η Sto διαθέτει 4 επιλογές πιστοποιημένων συστημάτων εξωτερικής 
θερμομόνωσης StoTherm, που υπερκαλύπτουν όλες τις περιπτώσεις των 
απαιτήσεων του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων (ΠΔ 41/2018).  
Όλα τα συστήματα StoTherm μετουσιώνουν την άνω των 60 ετών εμπειρία της 
Sto στην ανάπτυξη και παραγωγή αξεπέραστων, σε παγκόσμια κλίμακα, υλικών 
και τεχνικών λύσεων για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, και είναι 
πιστοποιημένα από τους κορυφαίους διεθνείς φορείς και συστήματα 
πιστοποίησης.

StoTherm. 
Η αποδεδειγμένη ποιότητα και αντοχή των 
συστημάτων StoTherm δοκιμάστηκαν και 
κέρδισαν για μια ακόμα φορά την εκτίμηση  
του τεχνικού κόσμου και των ιδιοκτητών  
στις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων 
ετών στην χώρα μας. 

Δέσμευση μας  
να συνεχίσουμε  
να προσφέρουμε  
τα ίδια κορυφαία υλικά  
και συστήματα  
και στο μέλλον.
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 60 χρόνια Τεχνολογία & Εγγύηση StoTherm

• Αποδεδειγμένα το πιο ανθεκτικό σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης στο κόσμο: StoTherm Classic  
και StoTherm Classic S1

• Άριστη ποιότητα υλικών και τεχνικών λύσεων

• Αποδεδειγμένη αντοχή στο χρόνο στις ελληνικές συνθήκες

• Εξάλειψη ρωγμών, τεχνικών προβλημάτων

• Tεχνική υποστήριξη σε κάθε έργο

• Αξιοπιστία, συνέπεια, τεχνογνωσία Sto

• Συνεχής εξέλιξη υλικών  
και τεχνολογίας από την Sto

• Άρτια εκπαιδευμένοι συνεργάτες  
και συνεργεία για τελειότητα  
στην εφαρμογή

• Απόλυτη ελευθερία σε αποχρώσεις  
και υφή της τελικής επιφάνειας

Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm

Οφέλη - Πλεονεκτήματα

• Εξοικονόμηση ενέργειας (ψύξη και θέρμανση)  
έως και 60% σε αμόνωτα κτίρια

• Σε νέα κτίρια, εξοικονόμηση ενέργειας έως 30% σε σχέση  
με συμβατική θερμομόνωση εξαιτίας της εξάλειψης  
των θερμογεφυρών

• Άριστη θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων χωρίς 
θερμογέφυρες

• Πλήρης προστασία του κτιρίου από ζέστη, κρύο και υγρασία

• Ιδανική μέθοδος ανακαίνισης με ελάχιστη ενόχληση των 
κατοίκων

• Αύξηση της αξίας του κτιρίου, ενεργειακή αναβάθμιση

• Ταχύτητα και οικονομία κατά την κατασκευή

• Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών  
και πιστοποιήσεων

• Κέρδος κατοικήσιμης επιφάνειας σε νέα κτίρια

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

StoTherm Classic

Σύστημα StoTherm Classic StoTherm Classic S1

Η καλύτερη επιλογή για αντοχή και διάρκεια στον χρόνο,  
με μεγαλύτερη πλέον ανθεκτικότητα σε ρύπους, υγρασία,  
άλγη και μύκητες.

Το κορυφαίο σύστημα θερμομόνωσης με πετροβάμβακα. 
Άκαυστο, κλάση A2-s1, d0.

Μονωτικό υλικό Διογκωμένη πολυστερίνη EPS 60/80/100  
ή γραφιτούχα EPS Top 31/30 για χρήση σε ETICS

Πλάκες πετροβάμβακα για χρήση σε ETICS

Ελαστικότητα Μέγιστη Μέγιστη 

Μηχανική αντοχή Μέγιστη Μέγιστη

Διαπνοή Καλή Πολύ καλή

Τεχνολογία QS Ναι Ναι

Αντοχή σε άλγη / μύκητες Μέγιστη Μέγιστη

Αντοχή σε ρύπους Πολύ καλή Πολύ καλή

Διακοσμητικά τελειώματα Όλα Αρκετά

Κατηγοριά κόστους Κανονικό Αυξημένο

Κλάση αναφλεξιμότητας Δύσκολα αναφλέξιμο με επιχρίσματα A2-s1, d0, π.χ. Stolit Μη αναφλέξιμο A2-s1, d0 κατά EN13501

Στερέωση
Sto-ADH-B / StoLevell Uni
Μόνωση
StoMineral Fiber Board
Eνισχυτικός σοβάς
StoArmat Classic S1
Πλέγμα ενίσχυσης
StoGlass Fibre Mesh Fine
Τελικό επίχρισμα
Stolit, StoSilco, StoColor Sil, 
StoLotusan

StoTherm Classic S1
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Πιστοποίηση ΕΤΑ και σήμανση CE - Κορυφαία ασφάλεια και αντοχή

Στερέωση
Sto-ADH-B / StoColl IP
Μόνωση
EPS 60/80/100 ή  
γραφιτούχα EPS Top 31/30
Eνισχυτικός σοβάς
StoLevel Duo / StoLevel Duo Plus
Πλέγμα ενίσχυσης
StoGlass Fibre Mesh Fine
Ενδιάμεση στρώση - Αστάρι
StoPrimer
Τελικό επίχρισμα
Stolit, StoMarlit, StoSilco κ.λπ.

StoTherm Vario

Στερέωση
Sto-ADH-B / StoColl IP
Μόνωση
StoMineral Fiber Board
Βύσμα
Sto-Expanding Dowel
Eνισχυτικός σοβάς
StoLevel Duo / StoLevel Duo Plus
Πλέγμα ενίσχυσης
StoGlass Fibre Mesh Fine
Τελικό επίχρισμα
Stolit, StoMiral, StoMiral Nivel,
StoSilco

StoTherm Mineral

Σύστημα StoTherm Vario StoTherm Mineral

Συνδυασμός οικονομίας, απόδοσης και ευελιξίας.  
Με ανόργανο ενδιάμεσο σοβά και όλα τα τελικά υλικά της Sto.

Το μη αναφλέξιμο σύστημα με πλάκες πετροβάμβακα και οργανικά 
(Α2) ή ανόργανα επιχρίσματα.

Μονωτικό υλικό Διογκωμένη πολυστερίνη EPS 60/80/100  
ή γραφιτούχα EPS Top 31/30 για χρήση σε ETICS

Πλάκες πετροβάμβακα για χρήση σε ETICS

Ελαστικότητα Μέση Μέση

Μηχανική αντοχή Μέση Μέση

Διαπνοή Καλή Μέγιστη

Τεχνολογία QS Ναι Ναι

Αντοχή σε άλγη / μύκητες Μέγιστη Μέγιστη (ανάλογα με το τελικό επίχρισμα)

Αντοχή σε ρύπους Πολύ καλή Πολύ καλή (ανάλογα με το τελικό επίχρισμα)

Διακοσμητικά τελειώματα Όλα Αρκετά

Κατηγοριά κόστους Οικονομικό Αυξημένο

Κλάση αναφλεξιμότητας Δύσκολα αναφλέξιμο με επιχρίσματα A2-s1, d0, π.χ. Stolit Μη αναφλέξιμο A2-s1, d0 κατά EN13501

Σημείωση: Οι ιδιότητες του StoTherm Vario μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις επιλογές ενδιάμεσου και τελικού επιχρίσματος.

H Sto με πάνω από 30 πιστοποιήσεις ETA 
για τα υλικά και συστήματα StoTherm 
ηγείται του κλάδου παγκοσμίως

Πιστοποιήσεις συστημάτων StoTherm

EUROPEAN ORGANISATION 
FOR TECHNICAL ASSESSMENT

Deutsches Institut 
für Bautechnaik

Όλα τα συστήματα της Sto φέρουν επί σειρά 
δεκαετιών όλες τις άδειες οικοδομικής χρήσης 
από το Γερμανικό Ινστιτούτο Κατασκευής.

CE marking

Τα συστήματα StoTherm φέρουν σήμανση CE 
όπως προβλέπεται βάσει των σχετικών οδηγιών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Το κορυφαίο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης από την Sto. 
Μελετημένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια για μέγιστη αντοχή και 
αξεπέραστη διάρκεια ζωής.
Η κορυφαία ποιότητα των οργανικών επιχρίσματων της Sto προσφέρει 
πιστοποιημένη, ανώτερη αντοχή σε κρούσεις και μοναδική διάρκεια στον χρόνο.  
Η δοκιμασμένη ανθεκτικότητα του StoTherm Classic στις ελληνικές καιρικές 
συνθήκες για πάνω από 20 χρόνια, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη.
Με το αυτοκαθαριζόμενο τελικό επιχρίσμα StoLotusan K/ΜP και τις γραφιτούχες 
μονωτικές πλάκες Sto-EPS Top 30 CE και Sto-EPS Top 31 CE, η απόδοση, η αντοχή 
και η εξοικονόμηση ενέργειας αποκτούν νέο πρότυπο.
Η κορυφαία αντοχή προσφέρει σιγουριά και οικονομία σε κάθε κτίριο.

StoTherm Classic

StoTherm Classic 
Βασικά υλικά

Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

Sto-ADH-B 
Ανόργανης βάσης συγκολλητικό κονίαμα για πλάκες πολυστερίνης και πετροβάμβακα  
σε ανόργανα υποστρώματα. Άριστη αρχική πρόσφυση, απόλυτα σίγουρη στερέωση.

Σακί 25 kg ~ 3.8-4.5 0.96 - /kg

StoArmat Classic Plus M 
Οργανικός, έτοιμος προς χρήση, ενισχυτικός, αντιρρηγματικός σοβάς ειδικής κοκκομετρίας 
μεγάλης ελαστικότητας και μηχανικών αντοχών.

Δοχείο
Silo

25
900 kg 3.0 3.40 3.70 /kg

Sto-Turbofix Mini
Ειδικό συγκολλητικό για πλάκες πολυστερίνης. Ενός συστατικού, στέγνωμα σε 2 ώρες, μοναδική 
ευκολία και ταχύτητα εφαρμογής, σχεδόν για κάθε υπόστρωμα (λ=0,033W/m*K).

Φιάλη 750 ml ~ 120ml 21.25 /τμχ

Sto-Dispersion Adhesive
Οργανικής βάσης συγκολλητικό υλικό για πλάκες πολυστερίνης σε κρίσιμα υποστρώματα, 
τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες, μέταλλο κ.λπ.

Δοχείο 20 kg 1.0-1.2 5.80 - /kg

Sto EPS Board K80 CE *
Γηρασμένες μονωτικές πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη EPS80 (λ=0,036W/m*K) ειδικών 
προδιαγραφών, για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm, με CE marking.  
Πάχη από 3 έως 20 cm.

Τμχ
100

x
60

- 1.0
 3cm 4.80
 5cm 7.98
 8cm 12.77
 10cm 15.95

/m²

Sto EPS Board Top 30 CE * Κορυφαία θερμομόνωση

Γηρασμένες μονωτικές πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη με γραφίτη (λ=0,030W/m*K)  
ειδικών προδιαγραφών, για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm, πιστοποιημένες 
με CE marking. Κορυφαία θερμομόνωση σε πάχη από 3 έως 20 cm.

Τμχ
100

x
60

- 1.0
 3cm 5.84
 5cm 9.73
 8cm 15.57
 10cm 19.46

/m²

Sto EPS Board Top 31 CE *
Γηρασμένες μονωτικές πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη με γραφίτη (λ=0,031W/m*K) 
ειδικών προδιαγραφών, για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm, πιστοποιημένες 
με CE marking. Κορυφαία θερμομόνωση σε πάχη από 3 έως 20 cm.

Τμχ
100

x
60

- 1.0
 3cm 5.50
 5cm 9.17
 8cm 14.67
 10cm 18.36

/m²

StoArmat Classic Plus G 
Οργανικός, έτοιμος προς χρήση, ενισχυτικός, αντιρρηγματικός σοβάς ειδικής κοκκομετρίας 
μεγάλης ελαστικότητας και μηχανικών αντοχών.

Δοχείο
Silo

25
900 kg 3.0 2.98 3.28 /kg

StoArmat Classic Plus QS G 
Οργανικός, έτοιμος προς χρήση ενισχυτικός, αντιρρηγματικός σοβάς ειδικής κοκκομετρίας,  
μεγάλης ελαστικότητας και μηχανικών αντοχών.

Δοχείο
Silo

25
900 kg 2.5-3.0 3.80 4.10 /kg

Sto-Glass Fibre Mesh Fine 110 cm
Ανθεκτικό στα αλκάλια υαλόπλεγμα, ειδικών αντοχών, για οπλισμό επιχρισμάτων,  
καρέ 4 x 4 mm, πλάτος 110 cm. Πιστοποιημένο για συστήματα StoTherm.

Ρολό 50 m 1.0 1.82 - /m

Stolit / StoSilco K/R/MP / StoLotusan K/MP 
StoMarlit K/R / StoSil K/R/MP

Βλ. παραπάνω:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΣΟΒΑΔΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ
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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 κορυφαία αντοχή σε 
κρούσεις, το StoTherm Classic S1 θέτει νέα δεδομένα στην προστασία των κτιρίων.
Η αξεπέραστη τεχνογνωσία της Sto στην παραγωγή οργανικών επιχρίσματων 
προσφέρει πιστοποιημένη αντοχή σε κρούσεις εως 90 Joule, την κορυφαία 
προστασία από την φωτιά και μοναδική διάρκεια στον χρόνο και τις καιρικές 
συνθήκες.
Σχεδιασμένο να προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη προστασία 
σε κτίρια με υψηλές απαιτήσεις.

* Τα συστήματα StoTherm μπορούν να κατασκευαστούν με διάφορους τύπους πιστοποιημένων θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης ή πετροβάμβακα. 
Ζητήστε από το τεχνικό τμήμα της StoHellas τον τρέχοντα τιμοκατάλογο θερμομονωτικών πλακών, καθώς οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

StoTherm Classic S1
Βασικά υλικά

Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

Sto-ADH-B 
Ανόργανης βάσης συγκολλητικό κονίαμα για πλάκες πολυστερίνης και πετροβάμβακα  
σε ανόργανα υποστρώματα. Άριστη αρχική πρόσφυση, απόλυτα σίγουρη στερέωση.

Σακί 25 kg ~ 3.8-4.5 0.96 - /kg

StoColl IP
Τσιμεντοειδής κόλλα για πλάκες πολυστερίνης και πετροβάμβακα και για συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης.

Σακί 25 kg 3.8-4.5 0.92 - /kg

StoLevell FT 
 

Πρωτοποριακό ταχυστέγνωτο κονίαμα για χρήση ως κόλλα και οπλισμός συστημάτων 
θερμομόνωσης σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας.

Σακί 25 kg

ως κόλλα
3.8-4.5

για ενίσχυση
3.5-4.5

1.60 - /kg

StoLevell Duo
  

Το κορυφαίο τσιμεντοειδές επίχρισμα για οπλισμό, συγκόλληση και εμβαπτισμό υαλοπλεγμάτων  
στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm Vario / StoTherm Mineral.

Σακί 25 kg

ως κόλλα
3.8-4.5

για ενίσχυση
3.5-4.5

0.92 - /kg

Mineral Fiber Board ETICS 0,035 TR=10 kpa *
Πλάκες πετροβάμβακα με πιστοποίηση CE για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης 
(0,035 W/m*K ανάλογα με τον τύπο). (FKD-S)

Τιμή σύμφωνα με τον ισχύων Τιμοκατάλογο Πετροβάμβακα

Mineral Fiber Board ETICS 0,034 TR=7,5 kpa *
Πλάκες πετροβάμβακα με πιστοποίηση CE για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης 
(0,034 W/m*K ανάλογα με τον τύπο). (FKD-N)

Τιμή σύμφωνα με τον ισχύων Τιμοκατάλογο Πετροβάμβακα

StoThermo Dowel II UEZ
Βιδωτό βύσμα με μεταλλική βίδα για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.  
Με υψηλή αντοχή, για όλα τα υποστρώματα.

Κουτί 100 τμχ 4τμχ/m²
 115mm 0.44
 135mm 0.50
 155mm 0.60
 175mm 0.70

/kg

StoArmat Classic S1
Οργανικός, ενισχυτικός, αντιρρηγματικός σοβάς μεγάλης ελαστικότητας και μηχανικών 
αντοχών. Μη αναφλέξιμος A2-s1, d0 για το StoTherm Classic S1.

Δοχείο
Silo

25
900 kg 3.5-6.0 3.86 4.16 /kg

Sto-Glass Fibre Mesh Fine 110 cm
Ανθεκτικό στα αλκάλια υαλόπλεγμα, ειδικών αντοχών, για οπλισμό επιχρισμάτων,  
καρέ 4 x 4 mm, πλάτος 110 cm. Πιστοποιημένο για συστήματα StoTherm.

Ρολό 50 m 1.0 1.82 - /m

Stolit / StoSilco K/R/MP / StoLotusan K/MP
Βλ. παραπάνω:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΣΟΒΑΔΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

StoTherm Classic S1

Σημείωση: Τα κατάλληλα τελικά επιχρίσματα για το StoTherm Classic S1 είναι τα Stolit, StoSilco και StoLotusan, για τα οποία θα βρείτε πληροφορίες στις σελίδες 17-18.
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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.
Η αξεπέραστη τεχνογνωσία της Sto στην τεχνολογία επιχρισμάτων για εξωτερική 
θερμομόνωση προσφέρει ευκολία και ταχύτητα στην εφαρμογή και υψηλή 
ανθεκτικότητα και διάρκεια στον χρόνο. Με δυνατότητα επιλογής από όλη την 
σειρά οργανικών ή ανόργανων τελικών επιχρισμάτων της Sto, το StoTherm Vario 
προσφέρει όλες τις επιλογές για ενα ολοκληρωμένο τελικό αποτέλεσμα.
Ευελιξία, οικονομία, υψηλή αντοχή και αισθητική με άποψη.

StoTherm Vario

StoTherm Vario 
Βασικά υλικά

Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

Sto-ADH-B 
Ανόργανης βάσης συγκολλητικό κονίαμα για πλάκες πολυστερίνης και πετροβάμβακα  
σε ανόργανα υποστρώματα. Άριστη αρχική πρόσφυση, απόλυτα σίγουρη στερέωση.

Σακί 25 kg ~ 3.8-4.5 0.96 - /kg

Sto-Turbofix Mini
Ειδικό συγκολλητικό για πλάκες πολυστερίνης. Ενός συστατικού, στέγνωμα σε 2 ώρες, μοναδική 
ευκολία και ταχύτητα εφαρμογής, σχεδόν για κάθε υπόστρωμα (λ=0,033W/m*K).

Φιάλη 750 ml ~ 120ml 21.25 /τμχ

StoColl IP
Τσιμεντοειδής κόλλα για πλάκες πολυστερίνης και πετροβάμβακα και για συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης.

Σακί 25 kg 3.8-4.5 0.92 - /kg

StoLevell FT 
 

Πρωτοποριακό ταχυστέγνωτο κονίαμα για χρήση ως κόλλα και οπλισμός συστημάτων 
θερμομόνωσης σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας.

Σακί 25 kg

ως κόλλα
3.8-4.5

για ενίσχυση
3.5-4.5

1.60 - /kg

Sto EPS Board K80 CE *
Γηρασμένες μονωτικές πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη EPS80 (λ=0,036W/m*K) ειδικών 
προδιαγραφών, για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm, με CE marking.  
Πάχη από 3 έως 20 cm.

Τμχ
100

x
60

- 1.0
 3cm 4.80
 5cm 7.98
 8cm 12.77
 10cm 15.95

/m²

Sto EPS Board Top 31 CE *
Γηρασμένες μονωτικές πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη με γραφίτη (λ=0,031W/m*K) 
ειδικών προδιαγραφών, για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm, πιστοποιημένες 
με CE marking. Κορυφαία θερμομόνωση σε πάχη από 3 έως 20 cm.

Τμχ
100

x
60

- 1.0
 3cm 5.50
 5cm 9.17
 8cm 14.67
 10cm 18.36

/m²

StoLevell Duo
 

Το κορυφαίο τσιμεντοειδές επίχρισμα για οπλισμό και εμβαπτισμό υαλοπλεγμάτων  
στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm Vario / StoTherm Mineral.

Σακί 25 kg

ως κόλλα
3.8-4.5

για ενίσχυση
3.5-4.5

0.92 - /kg

StoLevell Duo Plus 
Τροποποιημένο τσιμεντοειδές επίχρισμα για συγκόλληση πλακών πολυστερίνης και εμβαπτισμό 
υαλοπλεγμάτων στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm Vario / Mineral.

Σακί 25 kg

ως κόλλα
3.8-4.5

για ενίσχυση
3.5-4.5

1.00 - /kg

Sto-Glass Fibre Mesh Fine 110 cm
Ανθεκτικό στα αλκάλια υαλόπλεγμα, ειδικών αντοχών, για οπλισμό επιχρισμάτων,  
καρέ 4 x 4 mm, πλάτος 110 cm. Πιστοποιημένο για συστήματα StoTherm.

Ρολό 50 m 1.0 1.82 - /m

Stolit / StoSilco / StoMiral / StoMarlit
StoSil / StoLotusan

Βλ. παραπάνω:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΣΟΒΑΔΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ
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Το πυράντοχο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με πλάκες 
πετροβάμβακα και τσιμεντοειδές ενδιάμεσο επίχρισμα οπλισμού.  
Με πιστοποίηση A2-s1, d0 κατά EN13501.
Το StoTherm Mineral είναι εξελιγμένο επί δεκαετίες συνδυάζοντας  
την κορυφαία τεχνογνωσία της Sto για αντοχή, διάρκεια στον χρόνο, οικονομία 
και ταχύτητα στην εφαρμογή. Μπορεί να συνδυάσει ανόργανα  
ή οργανικά τελικά επιχρίσματα για ένα άψογο αποτέλεσμα. 
Δοκιμασμένο πάνω από 20 χρόνια στην Ελλάδα σε έργα υψηλών απαιτήσεων.

StoTherm Mineral

* Τα συστήματα StoTherm μπορούν να κατασκευαστούν με διάφορους τύπους πιστοποιημένων θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης ή πετροβάμβακα. 
Ζητήστε από το τεχνικό τμήμα της StoHellas τον τρέχοντα τιμοκατάλογο θερμομονωτικών πλακών, καθώς οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

StoTherm Mineral
Βασικά υλικά

Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

Sto-ADH-B 
Ανόργανης βάσης συγκολλητικό κονίαμα για πλάκες πολυστερίνης και πετροβάμβακα  
σε ανόργανα υποστρώματα. Άριστη αρχική πρόσφυση, απόλυτα σίγουρη στερέωση.

Σακί 25 kg ~ 3.8-4.5 0.96 - /kg

StoColl IP
Τσιμεντοειδής κόλλα για πλάκες πολυστερίνης και πετροβάμβακα και για συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης.

Σακί 25 kg 3.8-4.5 0.92 - /kg

Mineral Fiber Board ETICS 0,035 TR=10 kpa *
Πλάκες πετροβάμβακα με πιστοποίηση CE για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης 
(0,035 W/m*K ανάλογα με τον τύπο). (FKD-S)

Τιμή σύμφωνα με τον ισχύων Τιμοκατάλογο Πετροβάμβακα

Mineral Fiber Board ETICS 0,034 TR=7,5 kpa *
Πλάκες πετροβάμβακα με πιστοποίηση CE για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης 
(0,034 W/m*K ανάλογα με τον τύπο). (FKD-N)

Τιμή σύμφωνα με τον ισχύων Τιμοκατάλογο Πετροβάμβακα

StoThermo Dowel II UEZ
Βιδωτό βύσμα με μεταλλική βίδα για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.  
Με υψηλή αντοχή, για όλα τα υποστρώματα.

Κουτί 100 τμχ 4τμχ/m²
 115mm 0.44
 135mm 0.50
 155mm 0.60
 175mm 0.70

/kg

StoLevell Duo
 

Το κορυφαίο τσιμεντοειδές επίχρισμα για οπλισμό και εμβαπτισμό υαλοπλεγμάτων  
στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm Vario / StoTherm Mineral.

Σακί 25 kg

ως κόλλα
3.8-4.5

για ενίσχυση
3.5-4.5

0.92 - /kg

StoLevell Duo Plus 
Τροποποιημένο τσιμεντοειδές επίχρισμα για συγκόλληση πλακών πολυστερίνης και εμβαπτισμό 
υαλοπλεγμάτων στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm Vario / Mineral.

Σακί 25 kg

ως κόλλα
3.8-4.5

για ενίσχυση
3.5-4.5

1.00 - /kg

Sto-Glass Fibre Mesh Fine 110 cm
Ανθεκτικό στα αλκάλια υαλόπλεγμα, ειδικών αντοχών, για οπλισμό επιχρισμάτων,  
καρέ 4 x 4 mm, πλάτος 110 cm. Πιστοποιημένο για συστήματα StoTherm.

Ρολό 50 m 1.0 1.82 - /m

Stolit / StoSilco / StoMiral / StoMarlit
StoSil / StoLotusan

Βλ. παραπάνω:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΣΟΒΑΔΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

StoColor Silco G / StoColor Lotusan G
StoColor Jumbosil

Βλ. παραπάνω:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΒΑΦΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ
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Πρόσθετα Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Sto Detail Mesh 25 cm
Πολύ λεπτό υαλόπλεγμα για δημιουργία λεπτομερειών, κατά την ενίσχυση σε συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm.

Ρολό 50 m - 0.90 - /m

Sto Armour Mesh 100 cm
Ειδικά ενισχυμένο υαλόπλεγμα, για περιοχές ισχυρών κρούσεων ή βανδαλισμών καρέ 7,5 x 7,5, 
βάρος > 480gr/m².

Ρολό 25 m 1.0 7.10 - /m

Sto-PVC Mesh Angle Bead 250 cm, 11 / 13
Ειδικά ενισχυμένο γωνιακό τεμάχιο με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, για γωνιακή προστασία  
σε συστήματα StoTherm.

Τμχ 2,5 m - 1.25 - /m

Sto Corner Angle Roll Ideal 10/15
Τεμάχιο γωνιακό από αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, μεταβλητής γωνίας με ενίσχυση σκληρού PVC 
στο εσωτερικό.

Ρολό 25 m - 1.65 - /m

Sto-Armour Angle Type 7 / 9 
Προσχηματισμένο, ενισχυμένο, γωνιακό υαλόπλεγμα για ενίσχυση - δημιουργία ακμών.  
Αντιαλκαλικό, υψηλής αντοχής.

Ρολό 50 m - 1.85 - /m

Sto Drip Edge Profil DP 3mm / Vario
Ειδικό τεμάχιο για δημιουργία νεροσταλάκτη, με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα,  
μήκους 2,4m Std ή 2,5m Vario.

DP
ή 

Vario

2,4

2,5
m -

4.50

4.00
- /m

Sto-Universal Starter Track 2,0 m
Τεμάχιο (οδηγός) αλουμινίου για εκκίνηση συστήματος StoTherm σε πάχη από 20 - 250 mm. 
Ειδικά ενισχυμένο - άκαμπτο για μέγιστη ασφάλεια και διάρκεια.

Τμχ 2 m -
 52mm 6.30

 82mm 7.20
/m

Sto-Joint Sealing Tape 2D / Lento (15/2-6)
Συμπιεσμένη ταινία στεγάνωσης αρμού από ελαστομερή αφρό, ταχείας διόγκωσης,
για συστήματα StoTherm. Για στεγάνωση σε σημεία επαφής.

Ρολό 18 m 0.01-0.02
 1.50 2d

 1.30 Lento
/m

Sto-Joint Sealer WF
Πλαστό - ελαστικό ακρυλικό στεγανωτικό υλικό για στεγάνωση λεπτομερειών  
σε συστήματα StoTherm.

Φύσιγγα 310 ml - 5.95 - /τμχ

Sto-Expanding Dowel UEZ-SK-01
Βύσματα θερμομονωτικών πλακών για όλα τα υποστρώματα,
μήκους 95 / 115 / 135 / 155 mm με μεταλλικό καρφί.

Κουτί 100 τμχ ~ 4τμχ/m²
 95mm 0.32
 115mm 0.33
 135mm 0.36
 155mm 0.40

Sto-Expanding Dowel UEZ-K01
Βύσματα θερμομονωτικών πλακών για όλα τα υποστρώματα,
μήκους 95 / 115 / 135 / 155 mm με πλαστικό καρφί.

Κουτί 200 τμχ ~ 4τμχ/m²
 95mm 0.25
 115mm 0.26
 135mm 0.28
 155mm 0.32

Sto-STR-H
Βύσματα θερμομονωτικών πλακών για υποστρώματα ξύλου, μετάλλου, τσιμεντοσανίδας κ.λπ. 
μήκους 80 / 100 / 120 / 140 mm.

Κουτί 100 τμχ ~ 4τμχ/m²
 95mm 0.48
 115mm 0.53
 135mm 0.59
 155mm 0.65

Sto-Rustic Mesh 200 cm
Ειδικό υαλόπλεγμα για δημιουργία σκοτίας σε 3 τύπους (type I, II, III).

Πακέτο 10 τμχ - 3.00 - /m

Sto-Expansion Joint Profile Type E 250 cm
Ειδικό τεμάχιο αρμού διαστολής για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης τύπος Ε (ευθεία)  
με υαλόπλεγμα.

Τμχ 2,5 m - 14.90 - /m

Sto-Expansion Joint Profile Type V 250 cm
Ειδικό τεμάχιο αρμού διαστολής για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης τύπος V (γωνία)  
με υαλόπλεγμα.

Τμχ 2,5 m - 14.40 - /m
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* Τα συστήματα StoTherm μπορούν να κατασκευαστούν με διάφορους τύπους πιστοποιημένων θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης ή πετροβάμβακα. 
Ζητήστε από το τεχνικό τμήμα της StoHellas τον τρέχοντα τιμοκατάλογο θερμομονωτικών πλακών, καθώς οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πρόσθετα Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Sto-Filler Foam
Ενός συστατικού, ειδικός, μη διογκούμενος γεμιστικός αφρός πολυουρεθάνης  
για πιστόλι. Γεμίσματα σε συστήματα StoTherm. B1 κατά DIN4102.

Φιάλη 750 ml - 18.80 - /τμχ

Sto-Filler Foam Pistol Standard
Πιστόλι για την εφαρμογή του Sto-Filler Foam. Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση.

Τμχ 1 - 52.90 - /τμχ

StoFix Spirale
Ειδικό τεμάχιο στερέωσης μετά την εφαρμογή του συστήματος.

Πακέτο 10 τμχ - 1.00 - /τμχ

StoFix Quader Quick
Ειδικό τεμάχιο δημιουργία στηρίξεων σε συστήματα StoTherm. Κόβεται στο επιθυμητό πάχος. 
Διάσταση 12x16cm. Μήκος 1m.

Τμχ 1 m - 150.00 - /τμχ

StoSeal Bead Perfect
Ειδικό τεμάχιο για στεγανοποίηση λαμπάδων σε πόρτες και παράθυρα, για συστήματα 
StoTherm. Παραλαβή τρισδιάστατων μετακινήσεων. Διαστάσεις 1.4m και 2.3m.

Τμχ 2.6 m - 6.72 - /m

StoSeal Bead Supra
Υψηλής ποιότητας προφίλ με ενσωματωμένη αυτοδιογκούμενη ταινία στεγάνωσης για πόρτες 
και παράθυρα. Παραλαβή τρισδιάστατων μετακινήσεων. Διάσταση 1.4m.

Τμχ 2.4 m - 8.40 - /m

Sto-Flexyl
Οργανικής βάσης υλικό διασποράς για στεγάνωση. Αναμιγνύεται 1:1 με τσιμέντο.
Τεράστια ελαστικότητα και αντοχή.

Δοχείο 18 kg

ως κόλλα
~ 2.0

για ενίσχυση
~ 1.5

8.60 - /kg

Sto-Thermo RPS
Σφραγιστικές «τάπες» πολυστερίνης και πετροβάμβακα για ενσωμάτωση βυσμάτων στα 
συστήματα StoTherm. Διατίθενται σε λευκές και γκρι EPS και σε MW.

Κουτί 100 τμχ
grey
white
MW

12.90
10.60
18.90

-
/ 

κου- 
τί

Λοιπές Θερμομονωτικές Πλάκες

Sto EPS Board K100 CE *
Γηρασμένες μονωτικές πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη EPS100 (λ=0,034W/m*K) ειδικών 
προδιαγραφών, για συστήματα StoTherm, με CE marking. Πάχη από 3 έως 20 cm.

Τμχ
100

x
60

- 1.0

 3cm 5.35
 5cm  8.94
 8cm 14.29
 10cm 17.87

/m²

Sto EPS Board K200 CE *
Υψηλής πυκνότητας (Ultra High Density) πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (λ=0,033W/m*K) 
ειδικών προδιαγραφών για χρήση στη ζώνη στεγάνωσης σε συστήματα StoTherm.

Τμχ
100

x
60

- 1.0

 3cm 8.24
 5cm  13.72
 8cm 21.95
 10cm 27.44

/m²

Sto EPS Board Top 31 CE *
Γηρασμένες μονωτικές πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη με γραφίτη (λ=0,031W/m*K) 
ειδικών προδιαγραφών, για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm, πιστοποιημένες 
με CE marking. Κορυφαία θερμομόνωση σε πάχη από 3 έως 20 cm.

Τμχ
100

x
60

- 1.0
 3cm 5.50
 5cm 9.17
 8cm 14.67
 10cm 18.36

/m²



Πιστοποιημένο με ETA και σήμανση 
CE σύστημα που πληροί τις αυστηρό-
τερες απαιτήσεις του Κανονισμού 
Πυροπροστασίας (ΠΔ 41/2018)  
για ψηλά και μεγάλα κτίρια καθώς και 
κτίρια περίθαλψης και εκπαίδευσης.

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απευθυνθείτε στο τεχνικό τμήμα της StoHellas.

Η κορυφαία επιλογή για πλήρη προστασία σε κάθε απαίτηση

Μη αναφλέξιμο οργανικό σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης  
με πετροβάμβακα StoTherm Classic S1

Η αξία της ασφάλειας και την προστασίας της 
ανθρώπινης ζωής και των οικοδομικών έργων 
έρχεται πρώτη στις προτεραιότητες μας.
Η Sto ανέπτυξε πρώτη το πλέον προηγμένο και 
ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής  
θερμομόνωσης στον κόσμο, συνδυάζοντας την 
σιγουριά και την αντοχή των οργανικών, μη  
αναφλέξιμων, επιχρισμάτων της με  
μη αναφλέξιμες θερμομονωτικές πλάκες.

Το StoTherm Classic S1 με την χρήση μονωτικών 
πλακών πετροβάμβακα προσφέρει την κορυφαία, 
για την παγκόσμια αγορά, λύση μη αναφλέξιμου 
συστήματος με οργανικά επιχρίσματα!

Το StoTherm Classic S1 εξασφαλίζει :

• Πιστοποιημένη αντίσταση στη φωτιά Α2-s1,d0
• Κορυφαία αντοχή στον χρόνο, απαράμιλλη 

προστασία απο ρωγμές, περιβαλλοντικές  
επιδράσεις και UV ακτινοβολία

• Κορυφαία ανθεκτικότητα σε κρούσεις και 
μηχανικές καταπονήσεις έως και 90 Joules

• Την κορυφαία ποιότητα και την πιο εξελιγμένη 
σύνθεση υλικών στην παγκόσμια αγορά

• Μοναδική ευελιξία σε διακοσμητικά υλικά  
και τελειώματα, βλ. www.stosignature.com

• Άριστη θερμομόνωση με λ έως 0,034 W/mK
• Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD)

Deutsches Institut  
für Bautechnik

CE markingEUROPEAN ORGANISATION 
FOR TECHNICAL ASSESSMENT

Κορυφαία αντίδραση στη φωτιά
StoTherm Classic S1 - Με οργανικά επιχρίσματα και  

πιστοποίηση Α2-s1,d0 κατά EN13501-1

Συγκόλληση
StoADH-B
StoArmat Classic Plus M
Sto-Turbofix

Θερμομόνωση
Θερμομονώτικη πλάκα 
πετροβάμβακα

Οπλισμός
StoGlass Fibre Mesh 
Fine 110cm

Ενίσχυση
StoArmat Classic S1 

Τελική στρώση
Stolit, StoSilco,  
StoSil, StoLotusan

*
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Η ανακατασκευή και συντήρηση υπαρχόντων διακοσμημένων  
με κορνίζες προσόψεων αποτελεί μια πρόκληση για αρχιτέκτονες, 
μηχανικούς και εφαρμοστές. H σύγχρονη αρχιτεκτονική αναζητώντας 
νέους τρόπους έκφρασης, απαιτεί ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία  
για τις προσόψεις.

Η σειρά των διακοσμητικών προσόψεων StoDeco προσφέρει απλά 
ανεξάντλητες επιλογές και στις 2 περιπτώσεις. 

Με μια εκτεταμένη σειρά από τυποποιημένες κορνίζες, ποδιές παραθύρων, 
φουρούσια, κλειδιά, κιονόκρανα και αψίδες και με τις ανεξάντλητες επιλογές 
των ειδικών σχεδίων (κατά παραγγελία με ακρίβεια mm) για κάθε τύπο 
διακοσμητικού πρόσοψης, προσφέρουν απόλυτη ελευθερία επιλογών,  
για την πιστή ανακατασκευή προσόψεων.

Για ειδικά τρισδιάστατα διακοσμητικά δίνεται η δυνατότητα παραγωγής  
κατά παραγγελία, εφόσον μπορούν να αποτυπωθούν με μορφή ηλεκτρονικού 
σχεδίου, κάθε σχεδίου και ιδέας για σύγχρονες ή φουτουριστικές προσόψεις.

Μοναδικές 3D επιφάνειες μπορούν να δημιουργηθούν από την σύνθεση των 
τρισδιάστατων DecoBoards για τον σχεδιασμό μοναδικών σύγχρονων 
προσόψεων.

Με το νέο υλικό Verolith οι κορνίζες στο Deco αποκτούν ακόμα καλύτερες 
μηχανικές ιδιότητες και ταυτόχρονα την κορυφαία αντίδραση στην φωτιά  
A2-s1, d0 δηλ. είναι μη αναφλέξιμες.

Verolith
Μοναδική αντοχή και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Οι καιρικές συνθήκες, αέρας, κρύο, ζέστη και οι εναλλαγές τους, σε συνδυασμό 
με την υγρασία τον χειμώνα και την θερμότητα το καλοκαίρι μπορούν να 
επιφέρουν ανεπανόρθωτες βλάβες στα διακοσμητικά των προσόψεων. 

Το Verolith είναι ένα μοναδικό αδρανές υλικό από διογκωμένο περλίτη  
που είναι πλήρως μη αναφλέξιμο.
Αυτός είναι ο λόγος που η Sto επέλεξε το Verolith για την παραγωγή των 
διακοσμητικών StoDeco. 
 
Το υλικό εξαιτίας της σύστασης και των φυσικών του ιδιοτήτων παραμένει 
απρόσβλητο από τα καιρικά φαινόμενα, ενώ το ιδιαίτερα χαμηλό του βάρος 
(~0,5 kg/lt) καθιστά την τοποθέτηση ακόμα και μεγάλων τεμαχίων εύκολη  
και γρήγορη.

• Μη αναφλέξιμο, κατηγορία A2-s1, d0

• Ασύγκριτη αντοχή και χαμηλό βάρος

• Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

• Κατά παραγγελία τεμάχια StoDeco Special Profil

• Ειδικά και τυποποιημένα 3D σχέδια

• Απόλυτη τελειότητα στο σχήμα και στην μορφή με ακρίβεια χιλιοστού

• Λεία ή ανάγλυφη τελική επιφάνεια

• Απρόσβλητο από τις καιρικές συνθήκες για ένα τέλειο αποτέλεσμα με 
μοναδική αντοχή στον χρόνο.

Διακοσμητικές Κορνίζες Προσόψεων StoDeco
Μοναδική αντοχή, ευελιξία και ταχύτητα
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Σημείωση: Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: κουτί με 2 τεμάχια των 2,4m = 4.8m.

Τυποποιημένες Κορνίζες Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

StoDeco Coll
Ανόργανης βάσης συγκολλητικό κονίαμα για StoDeco κορνίζες.

Σακί 20 kg
Ανάλογα  

με κορνίζα 4.76 /kg

StoDeco Screw Dowel LZ 10
Γενικής χρήσης βύσμα για στερέωση StoDeco σε τούβλο ή σκυρόδεμα.

Τιμή ανάλογα με πάχος και τύπο

StoDeco Line D Type DA new 240 cm
Τυποποιημένες κορνίζες προσόψεων StoDeco. Ύψος: 115 mm x Πάχος: 30 mm.

Κουτί 2 τμχ - 58.13 /τμχ

StoDeco Line D Type DB new 240 cm
Τυποποιημένες κορνίζες προσόψεων StoDeco. Ύψος: 145 mm x Πάχος: 40 mm.

Κουτί 2 τμχ - 81.06 /τμχ

StoDeco Line D Type DC new 240 cm
Τυποποιημένες κορνίζες προσόψεων StoDeco. Ύψος: 128 mm x Πάχος: 25 mm.

Κουτί 2 τμχ - 49.28 /τμχ

StoDeco Line D Type DD new 240 cm
Τυποποιημένες κορνίζες προσόψεων StoDeco. Ύψος: 104 mm x Πάχος: 30 mm.

Κουτί 2 τμχ - 47.94 /τμχ

StoDeco Line D Type DE new 240 cm
Τυποποιημένες κορνίζες προσόψεων StoDeco. Ύψος: 70 mm x Πάχος: 25 mm.

Κουτί 2 τμχ - 34.30 /τμχ

StoDeco Line D Type DF new 240 cm
Τυποποιημένες κορνίζες προσόψεων StoDeco. Ύψος: 70 mm x Πάχος: 20 mm.

Κουτί 2 τμχ - 30.41 /τμχ

StoDeco Line D Type DG new 240 cm
Τυποποιημένες κορνίζες προσόψεων StoDeco. Ύψος: 128 mm x Πάχος: 25 mm

Κουτί 2 τμχ - 56.20 /τμχ

StoDeco Line F Type FA new 240 cm
Ποδιές παραθύρων / κορνίζες από Verolith. Ύψος: 146 mm x Πάχος: 70 mm.

Κουτί 2 τμχ - 130.73 /τμχ

StoDeco Line F Type FB new 240 cm
Ποδιές παραθύρων / κορνίζες από Verolith. Ύψος: 128 mm x Πάχος: 60 mm.

Κουτί 2 τμχ - 105.62 /τμχ

StoDeco Line F Type FC new 240 cm
Ποδιές παραθύρων / κορνίζες από Verolith. Ύψος: 75 mm x Πάχος: 60 mm.

Κουτί 2 τμχ - 68.94 /τμχ

StoDeco Line F Type FD new 240 cm
Ποδιές παραθύρων / κορνίζες από Verolith. Ύψος: 145 mm x Πάχος: 60 mm.

Κουτί 2 τμχ - 116.68 /τμχ

StoDeco Line F Type FE new 240 cm
Ποδιές παραθύρων / κορνίζες από Verolith. Ύψος: 75 mm x Πάχος: 50 mm.

Κουτί 2 τμχ - 68.43 /τμχ
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Διακοσμητικές Κορνίζες Προσόψεων StoDeco

Ποδιές Παραθύρων Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

StoDeco Element S Type SBA
Ποδιές παραθύρων από Verolith. Διαστάσεις σε mm 262 x 180 x 60.

Τμχ 1 τμχ - 47.49 /τμχ

StoDeco Element S Type SBB
Ποδιές παραθύρων από Verolith. Διαστάσεις σε mm 262 x 180 x 40.

Τμχ 1 τμχ - 57.96 /τμχ

Κλειδιά

StoDeco Element K Type KSA
Κλειδιά προσόψεων από Verolith. Διαστάσεις σε mm 225 x 200 x 60.

Τμχ 1 τμχ - 68.68 /τμχ

StoDeco Element K Type KSB
Κλειδιά προσόψεων από Verolith. Διαστάσεις σε mm 210 x 194 x 60.

Τμχ 1 τμχ - 56.50 /τμχ

StoDeco Element K Type KSC
Κλειδιά προσόψεων από Verolith. Διαστάσεις σε mm 210 x 190 x 80.

Τμχ 1 τμχ - 78.96 /τμχ

StoDeco Element K Type KSD
Κλειδιά προσόψεων από Verolith. Διαστάσεις σε mm 160 x 140 x 70.

Τμχ 1 τμχ - 47.15 /τμχ

Deco Plan

StoDeco Plan 15 mm
Στοιχεία για δημιουργία σκοτιών προσόψεων από Verolith, πάχους 15 mm.

2.42 x 1.21m - 67.19 /m²

StoDeco Plan 20 mm
Στοιχεία για δημιουργία σκοτιών προσόψεων από Verolith, πάχους 20 mm.

2.42 x 1.21m - 82.91 /m²

StoDeco Plan 25 mm
Στοιχεία για δημιουργία σκοτιών προσόψεων από Verolith, πάχους 25 mm.

2.42 x 1.21m - 103.97 /m²

StoDeco Plan 30 mm
Στοιχεία για δημιουργία σκοτιών προσόψεων από Verolith, πάχους 30 mm.

2.42 x 1.21m - 122.24 /m²

StoDeco Plan 35 mm
Στοιχεία για δημιουργία σκοτιών προσόψεων από Verolith, πάχους 35 mm.

2.42 x 1.21m - 139.46 /m²

StoDeco Plan 40 mm
Στοιχεία για δημιουργία σκοτιών προσόψεων από Verolith, πάχους 40 mm.

2.42 x 1.21m - 159.65 /m²

StoDeco Plan 50 mm
Στοιχεία για δημιουργία σκοτιών προσόψεων από Verolith, πάχους 50 mm.

2.44 x 1.08m - 205.54 /m²
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Διακοσμητικές Κορνίζες Προσόψεων StoDeco

StoDeco Line Special Profil
Σχεδόν κάθε σχέδιο είναι εφικτό εφόσον 
μπορεί να αποτυπωθεί σε ηλεκτρονικό 
αρχείο. Τα StoDeco Special Profil παράγονται 
κατά παραγγελία μετά από επιβεβαίωση των 
ψηφιακών σχεδίων από τον πελάτη.  
Χρόνος παράδοσης 20 εργάσιμες ημέρες 
από την παραγγελία.

StoDeco 3D Elements -  
Custom Facade Claddings
Τα τεμάχια StoDeco μπορούν να παραχθούν 
σε έτοιμες πλάκες για την επένδυση των 
προσόψεων, με οποιοδήποτε 3D σχέδιο 
επάνω στην κάθε πλάκα, προσδίδοντας  
ένα μοναδικό χαρακτήρα σε ολόκληρη  
την πρόσοψη του κτιρίου.

Σχεδόν κάθε σχέδιο είναι εφικτό εφόσον  
μπορεί να αποτυπωθεί σε ηλεκτρονικό αρχείο.

StoDeco Element 3D Profil
Ανεξάντλητες επιλογές και σε τρισδιάστατα 
διακοσμητικά προσόψεων. Η επιλογή 
μπορεί να γίνει είτε από το ειδικό φυλλάδιο 
των τυποποιημένων 3D κορνιζών είτε κατά 
παραγγελία εφόσον μπορεί το επιθυμητό 
σχέδιο να αποτυπωθεί σε ηλεκτρονική 
μορφή. Τα StoDeco 3D Profil παράγονται 
κατά παραγγελία μετά από επιβεβαίωση των 
ψηφιακών σχεδίων από τον πελάτη.  
Χρόνος παράδοσης 20 εργάσιμες ημέρες 
από την παραγγελία.

Ειδικά τεμάχια StoDeco Line, StoDeco Element  
κατά παραγγελία

*Συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα της StoHellas για να σταλεί η ολοκληρωμένη παρουσίαση των απεριόριστων δυνατοτήτων της ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ StoDeco.
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Εσωτερικοί 
Χώροι

Οι εσωτερικοί χώροι είναι χώροι διαβίωσης και κατά 
συνέπεια η αισθητική και η υγιεινή τους έχουν άμεση 
επίδραση στην ευεξία και την υγεία των ανθρώπων.

Για τον λόγο αυτό όλες οι εσωτερικές επικαλύψεις της Sto είναι 
ειδικά μελετημένες για να παρέχουν την υψηλότερη ποιότητα, 
εύκολη χρήση, άριστη αισθητική και να μην επιβαρύνουν την 
ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Ταυτόχρονα είναι πιστοποιημένες 
από τους πιο αξιόπιστους διεθνούς φήμης φορείς.

VOC Free και πιστοποίηση TÜV
Η περιεκτικότητα των υλικών σε βλαβερές 
πτητικές ουσίες μετράται με το Πτητικό 
Οργανικό Περιεχόμενο (Volatile Organic 
Content = VOC). Στη Sto η πιστοποίηση 
των εσωτερικών επικαλύψεων από τον 
οργανισμό πιστοποίησης TÜV ήταν 

απόφαση ευθύνης. Γιατί ο TÜV έχει θέσει τις αυστηρότερες 
προδιαγραφές στην Ευρώπη στο θέμα αυτό. Βάσει αυτών για να 
χαρακτηριστεί ένα υλικό ως VOC Free θα πρέπει να έχει 
περιεκτικότητα σε VOC κάτω από 0,01%. Είναι προφανές πως  
οι πιστοποιημένες εσωτερικές επικαλύψεις από την Sto παρέχουν  
τη μέγιστη ασφάλεια για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

StoSil Premium: Η κορυφαία ποιότητα, καλυπτικότητα και 
αντοχή σε μια βαφή υδρυάλου. Με την νέα βαφή υδρυάλου StoSil 
Premium η Sto αποδεικνύει την τεχνολογική υπεροχή της σε 
συνδυασμό με την οικολογική συνείδηση.

StoColor Climasan: Η μοναδική ανακάλυψη από την Sto για 
βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. To StoColor 
Climasan είναι η πρώτη φωτοκαταλυτική βαφή που ‘λειτουργεί’ 
και με τεχνητό φώς ‘καθαρίζοντας’ των εσωτερικό αέρα από 
δυσάρεστες οσμές.

Linea di Calce: Παράδοση αιώνων συναντά τη σύγχρονη 
τεχνολογία παραγωγής διακοσμητικών υλικών υψηλής ποιότητας 
και δημιουργούν μια μοναδική σειρά υλικών από ασβέστη και 
μάρμαρο. Για περισσότερα ζητήστε το εγχειρίδιο τεχνοτροπιών
‘Sto Creativ Forum - Linea di Calce’.

Επικαλύψεις εσωτερικών 
επιφανειών
Υγιεινή, ασφάλεια και αισθητική

StoColor Climasan  
Με το φως δημιουργούμε καθαρό εσωτερικό αέρα
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Επικαλύψεις εσωτερικών επιφανειών 

Προετοιμασία Υποστρώματος
Αστάρια: Ρύθμιση απορροφητικότητας - Μονωτικά

Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

StoPrim Plex  
Γενικής χρήσης αστάρι ελεύθερο από διαλύτες-πλαστικοποιητές και εκπομπές ουσιών. 
Πιστοποιημένο από TÜV, χρήση εσωτερικά και εξωτερικά.

Δοχείο 20
10 lt 0.15-0.25 4.70 

5.00 - /lt

Σοβάδες - Στόκοι

StoLevell In XXL  
Λεπτόκοκκος ενδιάμεσος σοβάς σπάτουλας (στόκος φινιρίσματος) για τέλειες εσωτερικές 
επιφάνειες. “Οικολογικός” με πιστοποίηση TÜV.

Πλαστικό 
σακί 25 kg ~ 1,5 

kg/mm 1.85 - /kg

StoLevell In Fill 
Ανόργανης βάσης ενδιάμεσος σοβάς (στόκος) για γέμισμα έως 30 mm ανά στρώση.  
Λεία τελική επιφάνεια.

Σακί 15 kg ~ 1,0 
kg/mm 1.82 - /kg

Βαφές Opticryl

StoColor Opticryl Matt  
Φυσιολογικά αβλαβής ματ βαφή με υψηλή καλυπτικότητα και λευκότητα. Ιδιαίτερα ισχυρή,
κατηγορία αντοχής σε πλύσιμο και τριβή 1. Πιστοποιημένο από TÜV.

Δοχείο
15
10
5

lt 0.15-0.2
7.70
7.70
8.30

8.10
8.10
8.70

/lt

StoColor Opticryl Satin Matt  
Φυσιολογικά αβλαβής ελαφρά σατινέ βαφή με υψηλή καλυπτικότητα και λευκότητα. Ιδιαίτερα 
ισχυρή, κατηγορία αντοχής σε πλύσιμο και τριβή 1. Πιστοποιημένο από TÜV.

Δοχείο
15
10
5

lt 0.15-0.2
9.10
9.10
9.70

9.50
9.50
10.10

/lt

StoColor Opticryl Satin  
Φυσιολογικά αβλαβής σατινέ βαφή με υψηλή καλυπτικότητα και λευκότητα.  
Ιδιαίτερα ισχυρή, κατηγορία αντοχής σε πλύσιμο και τριβή 1.

Δοχείο 15 lt 0.15-0.2 11.80 12.40 /lt

StoColor Opticryl Gloss 
Φυσιολογικά αβλαβής γυαλιστερή βαφή με υψηλή καλυπτικότητα και λευκότητα. Ιδιαίτερα 
ισχυρή, κατηγορία αντοχής σε πλύσιμο και τριβή 1.

Δοχείο 15 lt 0.2-0.25 15.60 16.20 /lt

Εσωτερικές Βαφές
Βαφές διασποράς με πιστοποίηση TÜV

StoColor Select Matt  
Φυσιολογικά αβλαβής βαφή διασποράς, κατηγορία αντοχής σε πλύσιμο και τριβή 2.
“Οικολογικό” με πιστοποίηση TÜV. Άριστη καλυπτικότητα. Ματ

Δοχείο 15 lt 0.15-0.2 5.50 6.00 /lt

StoColor Select Satin Matt  
Φυσιολογικά αβλαβής βαφή διασποράς, κατηγορία αντοχής σε πλύσιμο και τριβή 2.  
“Οικολογικό” με πιστοποίηση TÜV με εξαιρετική καλυπτικότητα. Ελαφρά σατινέ.

Δοχείο 15 lt 0.15-0.2 6.90 7.40 /lt

StoColor Basic 
Φυσιολογικά αβλαβής βαφή διασποράς, κατηγορία αντοχής σε πλύσιμο και τριβή 3.
“Οικολογικό” με πιστοποίηση TÜV.

Δοχείο 15 lt 0.15-0.2 5.03 5.50 /lt
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Επικαλύψεις εσωτερικών επιφανειών 

Βαφές υδρυάλου και ειδικές βαφές Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

StoColor Sil Premium (1)  
 

Φυσιολογικά αβλαβής βαφή υδρυάλου διασποράς, κατηγορία αντοχής σε πλύσιμο και τριβή 
κατηγορία 1. “Οικολογικό” με πιστοποίηση TÜV με εξαιρετική καλυπτικότητα. Ματ.

Δοχείο 15
5 lt 0.15-0.2 8.80

9.50
9.30
10.00 /lt

StoColor Sil In (1)  
 

Ματ ανόργανη βαφή υδρυάλου χωρίς συντηρητικά, εσωτερικής χρήσης, φυσιολογικά αβλαβής. 
Φυσική αίσθηση και διαπνοή. Αντοχή σε πλύσιμο και τριβή κατηγορία 2.

Δοχείο 10
5 lt 0.15-0.2 7.60 

8.40
8.10
8.90 /lt

StoColor Isol W
Υδατοδιαλυτή μονωτική βαφή διασποράς, για γυψοσανίδες, σκουριά, ξύλο.

Δοχείο 15
5 lt 0.15-0.3 17.40

18.00
18.00
18.60 /lt

StoColor Puran Satin, Comp. A+B  
Ιδιαίτερα ανθεκτική, πολυουρεθανική βαφή - βερνίκι για υψηλές απαιτήσεις.  
Πιστοποίηση TÜV, απολύμανσης, αποστείρωσης.

Δοχείο
15
+

1,5
kg 0.2-0.3 25.90 26.40 /kg

Φωτοκαταλυτική Βαφή

StoColor Climasan  
 

φωτοκατάλυση χωρίς UV

Η μοναδική φωτικαταλυτική βαφή εσωτερικών χώρων για καθαρό εσωτερικό αέρα. Βελτιωμένη 
σύνθεση με μεγαλύτερη λευκότητα. Λειτουγεί με κοινό φως λαμπτήρων. Πιστοποίηση TÜV.

Δοχείο 15
5 lt 0.15-0.2 15.80 

16.30
16.30 
16.80 /lt

Εσωτερικοί Σοβάδες 
Σοβάδες οργανικής και ανόργανης βάσης

StoDecosit K 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0  
  

Τελικός οργανικός διακοσμητικός σοβάς, υφή ομοιόμορφη, για εσωτερικές επιφάνειες,  
υψηλών αντοχών.

Δοχείο 25 kg

1,0: 2.1
1,5: 2.5
2,0: 3.7
3,0:4.7

2.30 2.60 /kg

StoDecosit R 1,5 / 2,0 / 3,0  
  

Τελικός οργανικός διακοσμητικός σοβάς, υφή γραφιάτο, για εσωτερικές επιφάνειες,  
υψηλών αντοχών.

Δοχείο 25 kg
1,5: 2.2
2,0: 2.9
3,0: 4.1

2.30 2.60 /kg

StoDecosit MP  
  

Ελεύθερης διαμόρφωσης, τελικός οργανικός διακοσμητικός σοβάς, για εσωτερικές επιφάνειες, 
υψηλών αντοχών.

Δοχείο 25 kg 1.5-2.5 2.60 3.00 /kg

StoGranit K 1,5
Οργανικής βάσης σοβάς φυσικής πέτρας, κόκκος 1,5 mm και 2,0 mm. Δοχείο 25 kg ~ 4.5 - 5.60 /kg

StoColor Sil Lasura
Ειδικό προϊόν για εφε λαζούρας σε εξωτερικές επιφάνειες. Δοχείο 10 lt 0,13 13.20 - /lt

StoLook Lasura 
Ειδικό γαλάκτωμα εσωτερικής χρήσης για την δημιουργία τεχνοτροπιών λαζούρας. Δοχείο 2,5 lt 0,06 27.25 - /lt

StoSil Patina 
Διακοσμητική επίστρωση λαζούρας για εσωτερικές επιφάνειες ευαίσθητων χώρων  
πχ νοσοκομεία.

Δοχείο 15 lt 0,06 16.50 - /lt
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Εσωτερικοί Χώροι
Επικαλύψεις εσωτερικών επιφανειών 

Διακοσμητικά Τελειώματα
Διακοσμητικές επικαλύψεις

Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

StoLook Diamant
Διαφανής επικάλυψη διασποράς που περιέχει μικροσκοπικά φυλλίδια διάθλασης  
του φωτός.

Δοχείο 5 lt ~ 0.15 43.90 - /lt

StoColor Metallic
Βαφή με μεταλλική λάμψη για εσωτερική και εξωτερική χρήση, σε πλήθος  
αποχρώσεων, σχεδόν για κάθε υπόστρωμα.

Δοχείο 10
5 lt 0.1-0.15 38.50

(ασημί)
39.00 /lt

StoLook Piccolo
Υψηλής ποιότητας πολύχρωμη επικάλυψη με συνδυασμό χρωματιστών φυλλιδίων,  
σε 18 επιλεγμένους χρωματικούς συνδυασμούς. Ανθεκτικό, εύκολο στον καθαρισμό,  
μη αναφλέξιμο. Εφαρμογή με ρολό ή ψεκασμό.

Δοχείο 12,5 kg

Ρολό
0.3-0.4
Ψεκασμός
~ 0.80

- 15.60 /kg

Linea Di Calce (2)

Επικαλύψεις - Επιχρίσματα - Διαφανή κεριά προστασίας

StoCalce Fondo
Ανόργανος ενδιάμεσος διακοσμητικός σοβάς με ασβέστη (λεπτόκοκκος)  
και ψήγματα μαύρου μαρμάρου.

Δοχείο 25 kg ~ 1.0 10.00 11.00 /kg

StoCalce Effetto
Ανόργανος διακοσμητικός σοβάς με ασβέστη και ειδικά διακοσμητικά σωματίδια  
όπως κομμάτια μαύρου μαρμάρου και mica.

Δοχείο 25 kg ~ 1.0 11.20 12.20 /kg

StoCalce Marmorino
Ανόργανης βάσης ενδιάμεσος διακοσμητικός σοβάς με ασβέστη και σκόνη μαρμάρου  
για τεχνοτροπίες, stuco, απομιμήσεις μαρμάρου κ.λπ. Μοναδική αίσθηση τελειότητας.

Δοχείο 25
5 kg 0.4-0.8 15.65

16.70
16.80
17.80 /kg

StoCalce Veneziano
Ειδικό υλικό για τεχνοτροπίες απομίμησης μαρμάρου, πέτρας κ.λπ.  
(βλ. τεχνοτροπίες Linea Di Calce).

Δοχείο 20 kg ~ 1.0 14.00 14.50 /kg

StoLook Wax
Υδρόφοβο διαφανές κερί προστασίας για StoLook Marmorino, StoLook Veneziano κ.λπ.
Γενικής χρήσης προστασία από ρύπους, υγρασία κ.λπ.

Δοχείο 1 lt ~ 0.05 46.25 - /lt

StoLook Wax Forte
Ιδιαίτερα υδρόφοβο διαφανές κερί προστασίας για StoLook Marmorino, StoLook Veneziano 
κ.λπ. Για χώρους με υψηλή υγρασία όπως μπάνια, κουζίνες κ.λπ.

Δοχείο 1 lt ~ 0.05 57.60 - /lt

StoLook Punto F
Σειρά ειδικών χρωστικών για διακοσμητικές τεχνοτροπίες.

Δοχείο 1 kg - - 11.95 /kg

StoLook Punto Z
Πρόσθετο για τεχνοτροπίες απομίμησης πέτρας για StoLook Marmorino, Veneziano κ.λπ.

Δοχείο 6 kg - 4.20 - /kg

StoLook Oro / Argento / Rame
Χρυσό, Ασήμι, Χαλκός για διακοσμητικές τεχνοτροπίες.

Δοχείο 100 gr - - 39.58
κου- 

τί

StoLook Lasura
Ειδικό ημιδιαφανές υλικό τεχνοτροπίας.

Δοχείο 2,5 lt 0,06 27.25 - /lt
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Εσωτερικοί Χώροι
Επικαλύψεις εσωτερικών επιφανειών 

Διακοσμητικά Υαλοϋφάσματα
Διακοσμητικές επικαλύψεις τοίχων

Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

Διακοσμητικά υαλοϋφάσματα με κλασσικά σχέδια  

StoTap Pro 100 S Ρολό 50 m2 1.0 2.28 - /m2

StoTex Classic 205 S Ρολό 50 m2 1.0 4.80 - /m2

StoTex Classic 210 S Ρολό 50 m2 1.0 3.30 - /m2

StoTex Classic 215 S Ρολό 50 m2 1.0 4.00 - /m2

StoTex Classic 220 S Ρολό 50 m2 1.0 4.60 - /m2

StoTex Classic 225 S Ρολό 50 m2 1.0 4.25 - /m2

StoTex Classic 235 S Ρολό 50 m2 1.0 5.20 - /m2

StoTex Classic 240 S Ρολό 50 m2 1.0 4.80 - /m2

StoTex Classic 245 S Ρολό 50 m2 1.0 6.50 - /m2

StoTex Classic 265 S Ρολό 50 m2 1.0 5.00 - /m2

Διακοσμητικά υαλοϋφάσματα με κλασσικά σχέδια  

StoTex Avantgarde Linea Ρολό 25 m2 1.0 14.50 - /m2

StoTex Avantgarde Dune Ρολό 25 m2 1.0 14.50 - /m2

StoTex Avantgarde Mikado Ρολό 25 m2 1.0 14.50 - /m2

StoTex Coll  
Φυσιολογικά αβλαβές συγκολλητικό υλικό διασποράς για τα διακοσμητικά  
υαλοϋφάσματα StoTex, χωρίς πτητικές, βλαβερές ουσίες.

Δοχείο 16 kg 0.2-0.25 3.80 - /kg

Βοηθητικά Υλικά - Κόλλες

StoTap Coll  
Υδατοδυαλυτή κόλλα για διακοσμητικές ταπετσαρίες StoTap, StoTap Infinity  
σε βάση διασποράς υδρυάλου.

Δοχείο 16 kg 0.2-0.25 3.50 - /kg

Σημείωση: Για δείγματα και δειγματολόγια των διακοσμητικών υαλοϋφασμάτων StoTex Classic και Avantgarde, καθώς και για πληροφορίες  
για όλες τις διακοσμητικές επιφάνειες, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.
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Εσωτερικοί Χώροι
Επικαλύψεις εσωτερικών επιφανειών 

Ατμοσφαιρικοί χώροι με εμφάνιση 
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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Εσωτερικοί Χώροι
Επικαλύψεις εσωτερικών επιφανειών 

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. 

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

Ornament Flowers Glitter Chimney Scratch
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Εσωτερικοί Χώροι
Επικαλύψεις εσωτερικών επιφανειών 

Διακοσμητικά Εσωτερικά Τελειώματα
Διακοσμητικές επικαλύψεις

StoDecolit

Υφή Κ

Sto-Granit

StoLook Piccolo

Marmorino Cielo

Linea di Calce

Veneziano Classico

StoLook Effeto

Υφή R

Marmorino Classico

Veneziano Rustico

StoLook Fondo Cielo

Υφή MP

Marmorino Fantastico

Veneziano Travertino

StoLook Fondo - StoLook Wax tinted

Σημείωση: Οι υφές και οι αποχρώσεις είναι ενδεικτικές και επιλεγμένες μέσα από μια τεράστια γκάμα.  
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα.
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Στην σύγχρονη αρχιτεκτονική συναντώνται λιτές και λείες 
εσωτερικές επιφάνειες, ενώ η χρήση σκληρών υλικών όπως 
γυαλί, σοβάς, μάρμαρο και σκυρόδεμα δεν επιτρέπει την 
απορρόφηση του ήχου, με αποτέλεσμα τις ανακλάσεις των 
ηχητικών κυμάτων και την δημιουργία θορύβου.

Τα συστήματα ακουστικής StoSilent βελτιώνουν αισθητά την 
ακουστική μέσω της απορρόφησης των ηχητικών κυμάτων και 
ρυθμίζουν την αντήχηση μειώνοντας τον ενοχλητικό θόρυβο. 
Μαζί με την υψηλής ποιότητας ακουστική, τα συστήματα StoSilent 
προσφέρουν ελευθερία στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και 
ομαλές ή λείες τελικές επιφάνειες σχεδόν σε κάθε επιθυμητή 
απόχρωση. Επίσης παρέχουν λύσεις σε προβλήματα θορύβου σε 
υφιστάμενους χώρους καθώς η εγκατάσταση τους είναι εύκολη  
και γρήγορη.

Συστήματα ηχοαπορροφητικών πλακών StoSilent Distance: 
Το δοκιμασμένο σύστημα για κατασκευές ξηράς δόμησης σε 
τοίχους και οροφές, που επιτυγχάνει άριστους συντελεστές 
ηχοαπορρόφησης σε όλο το φάσμα των ηχητικών συχνοτήτων*.  
Οι πλάκες StoSilent αποτελούνται από σωματίδια ανακυκλωμένου 
γυαλιού (υαλοσανίδα) με μικροπόρους και ουσιαστικά 
προσφέρουν σχεδόν 100% απορροφητική επιφάνεια. Είναι 
διαθέσιμες σε 7 τύπους: StoSilent Board 100/200/300 και StoSilent 
Board 110/210/310/310F και μπορούν να εφαρμοσθούν χωρίς 
αρμούς για επιφάνειες έως και 200 m2 ικανοποιώντας σχεδόν 
κάθε απαίτηση.

StoSilent Direct: Επικολούμενο σύστημα ηχοαπορρόφησης 
βασισμένο σε ειδικές πλάκες πετροβάμβακα με επένδυση 
ανακυκλωμένου γυαλιού. Προσφέρουν κορυφαία ακουστική σε 
χώρους που δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα συστήματα 
StoSilent Distance.

Ακουστικά επιχρίσματα: Τα ακουστικά επιχρίσματα StoSilent 
Compact είναι χρήσιμα όταν κατασκευές ξηράς δόμησης δεν είναι 
δυνατόν να εφαρμοσθούν για τεχνικούς λόγους. Οι τελικές 
επιφάνειες ποικίλουν από ομαλές έως αδρές.

StoSilent Modular: Τα νέα έτοιμα ηχοαπορροφητικά πανέλα 
οροφής StoSilent Modular βελτιώνουν την ακουστική σε 
υφιστάμενους χώρους με μοναδική ταχύτητα και ευκολία. 
Διαθέσιμα σε 4 τύπους προσφέρουν ταχύτητα και ευελιξία.

Συστήματα StoSilent
Ακουστική, αισθητική και 
λειτουργικότητα

Ακουστική
Συστήματα StoSilent
StoSilent Distance 
StoSilent Direct 
StoSilent Compact 
StoSilent Modular
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Ακουστική
Συστήματα StoSilent

Το δοκιμασμένο και επιτυχημένο σύστημα ακουστικής για κατασκευές 
ξηράς δόμησης σε οροφές και τοίχους. 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.

Το λείο τελικό επίχρισμα StoSilent Top Finish προσφέρει την κορυφαία 
ενιαία και λεία εμφάνιση, για χώρους υψηλής ποιότητας και αισθητικής.

StoSilent Distance
με τελικό επίχρισμα StoSilent Top

Ηχοαπορροφητικές πλάκες Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

StoSilent Board 300
Ειδική πλάκα ηχοαπορρόφησης για υψηλή απόδοση με λείο τελείωμα.  
Βαθμός ηχοαπορρόφησης aw 0,45. Β-s1, d0. Πάχος 15mm.

Τμχ
1,20

x
2,40

m 1.0 76.50 - /m2

StoSilent Board 100
Ηχοαπορροφητικές πλάκες από διογκωμένα σωματίδια γυαλιού.
Βαθμός ηχοαπορρόφησης aw έως 0.80. A2-s1, d0. Πάχος 25mm.

Τμχ
1,20

x
0,625

m 1.0
Ζητήστε τιμή  

από το τεχνικό τμήμα

Υλικά Συστήματος - Τελικά επιχρίσματα

StoSilent Profile Tape 60mm
Αυτοκόλλητη ειδική ταινία για αεροστεγή σύνδεση - τοποθέτηση των πλακών StoSilent Board 
επί του μεταλλικού σκελετού. 60 x 1,2 mm.

Ρολό 25 m ~ 2.5 3.20 - /m2

StoSilent Fix 
Ειδικό ισχυρό συγκολλητικό υλικό για πλάκες StoSilent Board.

Σακί 5 kg ~ 0.2 5.71 - /kg

StoSilent Top Basic 
Επίχρισμα βάσης του StoSilent Top για εφαρμογή απευθείας στην πλάκα.  
Εφαρμογή με σπάτουλες.

Δοχείο 18 kg ~ 2.5 8.12 8.62 /kg

StoSilent Top Finish 
Τελικό επίχρισμα του συστήματος StoSilent Top. 
 Εφαρμογή με σπάτουλα και επιπέδωση, για ένα απόλυτα λείο τελικό αποτέλεσμα.

Δοχείο 20 kg ~ 3.0 8.22 8.72 /kg



StoHellas 2022  |  53

Ακουστική
Συστήματα StoSilent

Το δοκιμασμένο και επιτυχημένο σύστημα ακουστικής για κατασκευές 
ξηράς δόμησης σε οροφές και τοίχους. 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.

Το ψεκαστό διακοσμητικό επίχρισμα StoSilent Decor M προσφέρει  
μία ομοιόμορφη λεπτόκοκκη τελική επιφάνεια υψηλής αισθητικής.
Κορυφαίος συνδυασμός ακουστικής, ευελιξίας, εμφάνισης και οικονομίας.

StoSilent Distance 
με τελικό επίχρισμα StoSilent Decor

Ηχοαπορροφητικές πλάκες Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

StoSilent Board 310
Ειδική πλάκα ηχοαπορρόφησης για υψηλή απόδοση με λείο τελείωμα.  
Βαθμός ηχοαπορρόφησης aw ~0,45. B-s1, d0. Πάχος 15mm.

Τμχ
1,20

x
2,40

m 1.0 72.50 - /m2

StoSilent Board 110
Ηχοαπορροφητικές πλάκες από διογκωμένα σωματίδια γυαλιού.
Βαθμός ηχοαπορρόφησης aw έως 0.80. A2-s1, d0. Πάχος 25mm.

Τμχ
1,20

x
0,625

m 1.0
Ζητήστε τιμή  

από το τεχνικό τμήμα

StoSilent Board 310 F
Ειδική πλάκα ηχοαπορρόφησης για υψηλή απόδοση με λείο τελείωμα για καμπύλες επιφάνειες. 
Βαθμός ηχοαπορρόφησης aw ~0,45. B-s1, d0. Πάχος 15mm.

Τμχ
1,20

x
2,40

m 1.0 74.50 - /m2

Υλικά Συστήματος - Τελικά επιχρίσματα

StoSilent Profile Tape 60mm
Αυτοκόλλητη ειδική ταινία για αεροστεγή σύνδεση - τοποθέτηση των πλακών StoSilent Board 
επί του μεταλλικού σκελετού. 60 x 1,2 mm.

Ρολό 25 m ~ 2.5 3.20 - /m2

StoSilent Fix 
Ειδικό ισχυρό συγκολλητικό υλικό για πλάκες StoSilent Board.

Σακί 5 kg ~ 0.2 5.71 - /kg

StoSilent Plan 
Οργανικός ενδιάμεσος στόκος επιπέδωσης για το σύστημα StoSilent Distance.

Δοχείο 20
5 kg 0.15-0.2 6.70

7.55 - /kg

StoSilent Decor M  
 

Ακουστική επικάλυψη βάσης υδρυάλου, ηχοδιαπερατή, με ιδιαίτερα λεπτόκοκκη εμφάνιση.
Δοχείο 18 kg ~ 2.7 8.20 8.50 /kg

StoSilent Decor MF 
Ψεκαστό λεπτόκοκκο ηχοδιαπερατό επίχρισμα για έντονους χρωματισμούς  
στα συστήματα StoSilent.

Δοχείο 18 kg ~ 2.7 8.50 8.90 /kg
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Ακουστική
Συστήματα StoSilent

Το νέο επικολλούμενο σύστημα ηχοαπορρόφησης που εφαρμόζεται 
απευθείας στις επιφάνειες και προσφέρει κορυφαία ακουστική, ταχύτητα 
και ευκολία στην χρήση. Με συντελεστές ηχοαπορρόφησης aw από 0.75 
έως 0.95 προσφέρει μια άριστη εναλλακτική για υφιστάμενους χώρους  
με υψηλές απαιτήσεις ακουστικής.

Προσφέρεται με τελικά επιχρίσματα StoSilent Top Basic ή Finish και 
StoSilent Decor M ή StoSilent Decor. Επίσης μπορεί απλά να βαφτεί η 
επιφάνεια των ηχοαπορροφητικών πλακών με την φωτοκαταλυτική βαφή 
StoColor Climasan.

StoSilent Direct

Ηχοαπορροφητικές πλάκες Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

StoSilent Board MW 100 66mm
Ειδική πλάκα ηχοαπορρόφησης από πετροβάμβακα και ανακυκλωμένο γυαλί για το σύστημα 
StoSilent Direct. Μη αναφλέξιμη A2-s1, d0. Πάχος 66mm. Τεμάχια 800 x 600 mm.

Τμχ
0.8
x

0.6
m 1.0 78.00 - /m2

StoSilent Board MW 100 46mm
Ειδική πλάκα ηχοαπορρόφησης από πετροβάμβακα και ανακυκλωμένο γυαλί για το σύστημα 
StoSilent Direct. Μη αναφλέξιμη A2-s1, d0. Πάχος 46mm. Τεμάχια 800 x 600 mm.

Τμχ
0.8
x

0.6
m 1.0 68.00 - /m2

StoSilent Board MW 100 36mm
Ειδική πλάκα ηχοαπορρόφησης από πετροβάμβακα και ανακυκλωμένο γυαλί για το σύστημα 
StoSilent Direct. Μη αναφλέξιμη A2-s1, d0. Πάχος 36mm. Τεμάχια 800 x 600 mm.

Τμχ
0.8
x

0.6
m 1.0 63.80 - /m2

Υλικά Συστήματος - Τελικά επιχρίσματα

StoSilent Prep Quarz
Ειδικό αστάρι προετοιμασίας για λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες  
για το σύστημα StoSilent Direct.

Δοχείο 25 kg ~ 0.9 9.90 - /kg

StoSilent Coll MW
Κόλλα για ανόργανα υποστρώματα για τις πλάκες StoSilent Board ΜW 100.  
Για οργανικά υποστρώματα απαιτείται προετοιμασία με StoSilent Prep Quarz.

Σακί 25 kg 3.5-4.0 2.24 - /kg

StoSilent Coll MW G
Κόλλα για επιφάνειες γυψοσανίδας για τις πλάκες StoSilent Board ΜW 100.  
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ.

Σακί 20 kg 3.5-4.0 2.48 - /kg

StoSilent Filler
Πορώδης στόκος γεμίσματος από ανακυκλωμένο γυαλί για το σύστημα StoSilent Direct.  
Για γέμισμα και επιπέδωση αρμών και διαμορφώσεων.

Σακί 2 kg ~ 0.10 21.59 - /kg

StoSilent Decor M  
 

Ακουστική επικάλυψη βάσης υδρυάλου, ηχοδιαπερατή,  
με ιδιαίτερα λεπτόκοκκη εμφάνιση.

Δοχείο 18 kg ~ 2.7 8.20 8.50 /kg

StoSilent Top Basic
 

Επίχρισμα βάσης του StoSilent Top για εφαρμογή απευθείας στην πλάκα.  
Εφαρμογή με σπάτουλες.

Δοχείο 18 kg ~ 2.5 8.12 8.62 /kg

StoSilent Top Finish
 

Τελικό επίχρισμα του συστήματος StoSilent Top. Εφαρμογή με σπάτουλα  
και επιπέδωση, για ένα απόλυτα λείο τελικό αποτέλεσμα.

Δοχείο 20 kg ~ 3.0 8.22 8.72 /kg
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Ακουστική
Συστήματα StoSilent

Συστήματα ηχοαπορροφητικών επιχρισμάτων για οροφές και τοίχους. 
Συνδυάζουν καλή ακουστική με ευελιξία στην εφαρμογή, για χώρους 
όπου για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν τα 
συστήματα StoSilent Distance. Προσφέρουν συντελεστές 
ηχοαπορρόφησης aw από 0.30 έως 0.45.

Προσφέρονται 2 συστήματα: StoSilent Compact Sil και  
StoSilent Compact Miral.

StoSilent Compact

Ειδικά Ηχοαπορροφητικά Συστήματα
Ακουστικοί σοβάδες - Ειδικά υλικά

Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

StoSilent Prep Quarz
Ειδικό αστάρι προετοιμασίας για λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες  
για τα συστήματα StoSilent Direct και StoSilent Compact.

Δοχείο 25 kg ~ 0.9 9.90 - /kg

StoSilent Sil AP
Τριών συστατικών ηχοαπορροφητικός σοβάς βάσης υδρύαλου, για εφαρμογή  
σε παχιά στρώση ~20 mm με ομοιόμορφο τελείωμα.

Δοχείο
Σακί
Σακί

16
100
100

kg
lt
lt

10.5
34
5

7.91
1.20
1.20

 Συστ. Α
 Συστ. Β
 Συστ. Γ

/kg
/lt
/lt

StoSilent Miral AP
Ανόργανος ηχοαπορροφητικός σοβάς για το σύστημα StoSilent Compact Miral.  
Ψεκαστός σε 5 στρώσεις.

Σακί 50 lt 12-15 2.15 - /lt

StoSilent Decor MF
Ψεκαστό λεπτόκοκκο ηχοδιαπερατό επίχρισμα για έντονους χρωματισμούς  
στα συστήματα StoSilent.

Δοχείο 18 kg 2.7 8.50 8.90 /lt

Βαφές ανακαίνισης ηχοαπορροφητικών οροφών

StoColor Silent N
Μονωτική, οργανική, ηχοδιαπερατή βαφή για ανακαινίσεις στα συστήματα StoSilent. 
Σταματά κάπνα, νικοτίνη, αιθάλη κ.λπ.

Δοχείο 15 lt 0.2-0.3 16.70 17.30 /lt

StoColor Silent
Ματ, οργανική, ηχοδιαπερατή βαφή για ανακαινίσεις στα συστήματα StoSilent.

Δοχείο 15 lt 0.2-0.3 11.81 12.30 /lt
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Ακουστική
Συστήματα StoSilent

Η νέα οικονομική πρόταση της σειράς StoSilent Modular συνδυάζει 
ηχοαπορροφητικά στοιχεία με επιφάνεια από ανακυκλωμένες ίνες PET  
και περιμέτρικό σκελετό αλουμινίου. Συνδυάζουν υψηλή ηχοαπορρόφηση,  
χαμηλό βάρος και εύκολη τοποθέτηση. Αντίδραση στην φωτιά B-s1,d0.

StoSilent Modular 100

StoSilent Modular 100 Συσκευασία Τιμή € / Μονάδα

StoSilent Modular 100  1150 x 1150 mm Κιβ. 1 Τμχ (11 Τμχ / Παλ.) * /τμχ

StoSilent Modular 100  1250 x 1250 mm Κιβ. 1 Τμχ (11 Τμχ / Παλ.) * /τμχ

StoSilent Modular 100  2350 x 1150 mm Κιβ. 1 Τμχ (11 Τμχ / Παλ.) * /τμχ

Το επιτυχημένο σύστημα αναρτώμενων ηχοαπορροφητικών πλακών από ανακυκλωμένο 
γυαλί. Συνδυάζουν υψηλή ηχοαπορρόφηση, χαμηλό βάρος και εύκολη τοποθέτηση.  
Σε 2 τύπους τελικού επιχρίσματος: StoSilent Top Finish (200) και StoSilent Decor M (210). 
Αντίδραση στην φωτιά B-s1,d0.

StoSilent Modular 200 / StoSilent Modular 210

StoSilent Modular 200 / StoSilent Modular 210 Συσκευασία StoSilent Modular 200 StoSilent Modular 210

StoSilent Modular 200 / 210  1170 x 770 mm Κιβ. 1 Τμχ * /τμχ * /τμχ

StoSilent Modular 200 / 210  1206 x 1206 mm Κιβ. 1 Τμχ * /τμχ * /τμχ

StoSilent Modular 200 / 210  2406 x 801 mm Κιβ. 1 Τμχ * /τμχ * /τμχ

StoSilent Modular 200 / 210  2406 x 1206 mm Κιβ. 1 Τμχ * /τμχ * /τμχ

Τα StoSilent Modular είναι ηχοαπορροφητικά πανέλα για 
βελτίωση της ακουστικής και υψηλής ποιότητας διακόσμηση στους 
εσωτερικούς χώρους. Οι ηχοαπορροφητικές επιφάνειες των StoSilent 
Modular 100 / 200 / 300 και 400 βελτιώνουν θεαματικά την ακουστική 
ενώ δίνουν απεριόριστες επιλογές σχεδιασμού των οροφών. Οι πλάκες 
παραδίδονται έτοιμες με σκελετό και τελικό υλικό ή τελικό επίχρισμα στην 
επιθυμητή αποχρωση.

Είναι ιδανικές για ανακαινίσεις υφισταμένων αλλά και για νέους χώρους.

StoSilent Modular

Το επιτυχημένο σύστημα ακουστικής StoSilent Modular 400 δίνει την δυνατότητα να 
παραχθούν κατά παραγγελία ειδικές διαμορφώσεις ηχοαπορροφητικών επιφανειών,  
σε διαστάσεις και τελικό επίχρισμα της επιλογής σας.

StoSilent Modular 400

Η νέα πρόταση της σειράς StoSilent Modular συνδυάζει ηχοαπορροφητικά στοιχεία από 
έγχρωμο πολυεστερικό ύφασμα υψηλής ποιότητας και περιμέτρικό σκελετό αλουμινίου 
με πάχος μόλις 8mm.

StoSilent Modular 300

* Ζήτηση τιμής από το τεχνικό τμήμα ανάλογα με την ποσότητα και διαθεσιμότητα των υλικών.
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Συντήρηση και επισκευή
Η καλύτερη προστασία  
για τις υψηλότερες απαιτήσεις

Προστασία 
Σκυροδέματος

Το σκυρόδεμα δεν παραμένει απρόσβλητο από τις καιρικές 
συνθήκες, τους ρύπους και την υγρασία. Τα αυξανόμενα 
δείγματα βλαβών δείχνουν πως οι κατασκευές από 
σκυρόδεμα απαιτούν ιδιαίτερη προστασία, τόσο σε κτίρια 
όσο και σε έργα πολιτικού μηχανικού, καθώς πιθανές 
βλάβες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια.

Η Sto αντιμετωπίζει την πρόκληση της προστασίας κατασκευών 
σκυροδέματος, βοηθώντας να παραμείνουν στατικά ασφαλείς, 
μέσα από υλικά προστασίας και επισκευής. Πάντοτε με σεβασμό 
τόσο στην τεχνική και την ποιότητα όσο και στην αισθητική.

Επικαλύψεις δαπέδων 
Τα μέσα μεταφοράς καταπονούν τα βιομηχανικά δάπεδα.  
Τα οξέα, τα αλκάλια και τα πετρελαιοειδή αφήνουν μόνιμα τα 
σημάδια τους.
Οι επικαλύψεις δαπέδων από την Sto ταξινομούνται σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις καταπόνησης για να πληρούν τις υψηλότερες 
απαιτήσεις προστασίας. Βασίζονται σε εποξειδικές και 
πολυουρεθανικές ρητίνες με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε 
διαλύτες (solvent free) και προσφέρουν επαλειφόμενα και αυτό-
επιπεδούμενα συστήματα. Τα υδατοδιαλυτά εποξειδικά και 
πολυουρεθανικά υλικά προστασίας δαπέδων StoPox WL και 
StoPur WV καθώς και το υδατοδιαλύτο αυτοεπιπεδούμενο StoPox 
WB100 συνδιάζουν την υψηλότερη αντοχή με την ευκολία και την 
ασφάλεια στην χρήση. Όλα τα υδατοδιαλυτά υλικά διατίθενται σε 
απεριόριστη ποικιλία χρωμάτων ώστε να ικανοποιούν κάθε 
λειτουργική και αισθητική απαίτηση.

Το αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές υλικό StoCrete VM 640, 
συμπληρώνει την σειρά προστασίας δαπέδων με ένα σύστημα που 
προσφέρει ιδιαίτερα υψηλές αντοχές για δάπεδα κυκλοφορίας 
οχημάτων και φορτίων και ταυτόχρονα προσφέρει ευκολία και 
οικονομία στην χρήση.
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Προστασία Σκυροδέματος
Συντήρηση και επισκευή 

Συντήρηση Σκυροδέματος
Αντιδιαβρωτική προστασία - Επισκευαστικά κονιάματα - Λεπτόκοκκα κονιάματα

Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

Λευκό Χρώμα

StoCrete TK grey / light grey
Ανόργανης βάσης αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού σκυροδέματος.  
Άριστη πρόσφυση, μόνιμη προστασία.

Σακί 5 kg - 8.00 - /kg

StoCrete GM
Ανόργανης βάσης χονδρόκοκκο επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος.  
Γέμισμα έως 30 mm ανά στρώση.

Σακί 25 kg ~ 1.7/mm 3.00 - /kg

StoCrete GM-P
Παραλλαγή του StoCrete GM με ενσωματωμένη αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού.

Σακί 25 kg ~ 1.7/mm 3.80 - /kg

StoCrete SM
Ανόργανης βάσης ταχύπηκτο, λεπτόκοκκο επισκευαστικό κονίαμα.  
Γέμισμα έως 40 mm ανά στρώση, άριστη εργασιμότητα.

Σακί 25 kg ~ 1.5/mm 5.00 - /kg

StoCrete SM-P
Παραλλαγή του StoCrete SM με ενσωματωμένη αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού.

Σακί 25 kg ~ 1.5/mm 5.80 - /kg

StoCrete FM
Ανόργανης βάσης λεπτόκοκκο επισκευαστικό κονίαμα για γεμίσματα,  
επισκευές έως 5 mm ανά στρώση.

Σακί 25 kg ~ 1.8/mm 3.30 - /kg

StoCrete KM
Ανόργανης βάσης επισκευαστικό κονίαμα για γεμίσματα,  
επισκευές έως και 10 mm ή για σπατουλάρισμα έως 4 mm.

Σακί 25 kg ~ 1.6/mm 2.80 - /kg

Προστασία Επιφανειών Σκυροδέματος
Αστάρια - Επικαλύψεις

StoCryl GW 200
Εμποτιστικό αστάρι για υφιστάμενα υποστρώματα. Βαθειά διείσδυση και άριστη σταθεροποίηση 
του υποστρώματος. Έτοιμο προς χρήση, υδατοδιαλυτό.

Δοχείο 20 lt 0.2 9.00 - /lt

StoCryl V 100
Οργανικής βάσης ελαφρά σατινέ σφραγιστικό, για εμφανή μπετά,  
πιστοποιημένη προστασία από CO2.

Δοχείο 15 lt 0.2-0.3 16.00 16.60 /lt

StoCryl V 200
Οργανικής βάσης ματ σφραγιστικό, για εμφανή μπετά,  
πιστοποιημένη προστασία από CO2.

Δοχείο 15 lt 0.2-0.3 13.80 14.50 /lt

StoCryl V 400
Οργανικής βάσης ημιδιαφανές σφραγιστικό, για εμφανή μπετά,  
πιστοποιημένη προστασία από CO2. Ομογενοποίηση επιφάνειας.

Δοχείο 15 lt 0.2-0.3 11.80 12.60 /lt
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* Στα υλικά 2 συστατικών ζητήστε πληροφορίες για τις τρέχουσες τιμές και την διαθεσιμότητα  από το τεχνικό τμήμα.

Σημείωση: Για τις αποχρώσεις σε υλικά δύο συστατικών που ανήκουν στην κατηγορία PG 1 και PG 2 συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα.

Επικαλύψεις Δαπέδων
Εμποτισμός - Αστάρια - Σφραγιστικά - Επικαλύψεις

Συσκευασία Κατ. / m² Τιμή € / Μονάδα

PG1 PG2

StoPox HVP O A+B
Ειδικό αστάρι για επιφάνειες δαπέδων με λάδια, χωρίς διαλύτες, εύκολη εφαρμογή,  
υψηλή πρόσφυση.

Σετ 
Δοχεία 30 kg ~ 0.6 35.44 - /kg

StoPox GH 205 A+B
Δύο συστατικών εποξειδικό αστάρι, υψηλών αντοχών με υψηλή ικανότητα γεμίσματος  
με χαλαζιακή άμμο.

Σετ 
Δοχεία 25 kg 0.15-0.3 * - /kg

StoPox WG 100 A+B
Δύο συστατικών υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι, υψηλών αντοχών.  
Πρόσφυση και διαπνοή.

Σετ 
Δοχεία

12
30 kg 0.15-0.2 24.00

22.00 - /kg

StoPox 452 EP A+B
Δύο συστατικών εποξειδικό αστάρι δαπέδων, πολύ υψηλών αντοχών.  
Για επιφάνειες με υψηλή υγρασία.

Σετ 
Δοχεία 25 kg 0.15-0.3 * - /kg

StoPox WL 100 A+B
Δύο συστατικών, γυαλιστερή υδατοδιαλυτή βαφή εποξειδικών ρητινών, υψηλών αντοχών,  
με άριστη εργασιμότητα.

Σετ 
Δοχεία

12
30 kg 0.3-0.4 18.20

16.90
19.40
18.10 /kg

StoPox WL 200 A+B
Δύο συστατικών, ματ υδατοδιαλυτή βαφή εποξειδικών ρητινών, υψηλών αντοχών. 
Ελαφρά αντιολισθηρή με άριστη εργασιμότητα.

Σετ 
Δοχεία

12
30 kg 0.3-0.4 23.60

22.20
24.60
23.20 /kg

StoPox WL 100 Transparent A+B
Υδατοδιαλυτή εποξειδική διαφανής, γυαλιστερή βαφή, υψηλών αντοχών.

Σετ 
Δοχεία 8 kg ~ 0.15 * - /kg

StoPox BB OS A+B
Δύο συστατικών εποξειδική αυτοεπιπεδούμενη επικάλυψη. Υψηλών αντοχών  
για δάπεδα βιομηχανικών χώρων. Γυαλιστερή ή αντιολισθηρή επιφάνεια.

Σετ 
Δοχεία 30 kg ~ 1.5/mm 27.25 32.32 /kg

StoPox WB 100 A+B
Δύο συστατικών υδατοδιαλυτή, εποξειδική, αυτοεπιπεδούμενη επικάλυψη.  
Υψηλών μηχανικών και χημικών αντοχών.

Σετ 
Δοχεία 22 kg ~ 1.8/mm * * /kg

StoPox KU 601 A+B
Δύο συστατικών εποξειδική αυτοεπιπεδούμενη επικάλυψη.  
Πολύ υψηλών μηχανικών και χημικών αντοχών.

Σετ 
Δοχεία 30 kg ~ 1.5/mm * * /kg

StoPur WV 200 A+B
Υδατοδιαλυτό, ματ, δύο συστατικών βερνίκι πολυουρεθάνης ανθεκτικό  
στις ακτίνες UV (έσω - έξω).

Σετ 
Δοχεία 10,8 kg 0.2-0.3 30.90 32.90 /kg

StoPur WV 200 Transparent A+B
Υδατοδιαλυτό, ματ, δύο συστατικών βερνίκι πολυουρεθάνης ανθεκτικό  
στις ακτίνες UV (έσω - έξω). Διαφανές.

Σετ 
Δοχεία 8,07 kg 0.2-0.3 29.00 - /kg

StoPur WV 150 Transparent A+B
Υδατοδιαλυτό, σατινέ, δύο συστατικών βερνίκι πολυουρεθανικής βάσης  
ανθεκτικό στις ακτίνες UV. Διαφανές. Χρήση έσω - έξω.

Σετ 
Δοχεία 6,95 kg 0.2-0.3 * - /kg

StoCrete VM 640
Υψηλών αντοχών αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, Ενισχυμένο για δάπεδα κυκλοφορίας οχημάτων. 
Πάχη από 4 έως 25mm.

Σετ 
Δοχεία 25 kg ~ 1.7/mm * - /kg

StoCryl CP
Ειδικό αστάρι για αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές βιομηχανικό δάπεδο.

Σετ 
Δοχεία 25 kg ~ 1.7/mm * - /kg
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StoHellas

1. Αττικό Μετρό

2. Electra Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

3. Ιδιωτική κατοικία, Εκάλη

4. Νέο Μουσείο Ακρόπολης

5. Hilton Athens Hotel

6. Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

7. Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης, 

 Βουλιαγμένη

8. Κτίριο γραφείων Cecil, Κεφαλάρι

9. Ίδρυμα Ευγενίδου (Πλανητάριο)

10. Μουσείο Μπενάκη, οδός Πειραιώς

11. Sandcastle, Costa Navarino, Πύλος

12. House of Εvents, Costa Navarino, Πύλος

13. Classical Hotels: King George Palace

14. Classical Hotels: Larissa Imperial
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Για έργα που αντέχουν  
στο χρόνο
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StoHellas 
Έργα στην Ελλάδα

15. Alas Resort and Spa, Ελιά Λακωνίας

16. Εθνική Πινακοθήκη, Παράρτημα Ναυπλίου

17. “Πυργόσπιτο”, Καλαμάτα

18. Ερμού 106, Αθήνα

19. Ιδιωτική κατοικία, Ψυρρή, Αθήνα

20. The Westin Royal Villa, Costa Navarino,  

 Πύλος

21. Σεμίραμις Hotel, Κεφαλάρι

22. Θέατρο Παλλάς, Αθήνα

23. Πολυκατάστημα Αttica, Αθήνα

24. Akti Zeus Hotel, Ηράκλειο Κρήτης

25. Εξοχική κατοικία, Ζάκυνθος

26. LIDL Logistics Center, Σίνδος

27. Capsis Elite Resort: Ruby Red Regal Hotel

28. Ιδιωτική κατοικία, Εκάλη
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Γενικές πληροφορίες

L - 13 Λ
ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ 10/02/2022

Σημειώσεις
(1) Για αποχρώσεις σιλικονούχων υλικών StoColor Lotusan και StoColor Silco υπάρχει η ένδειξη  επί του χρωματολογίου StoColor 
System.

 Για αποχρώσεις υλικών υδρυάλου και επιχρισμάτων StoLotusan K/MP υπάρχει η ένδειξη  επί του χρωματολογίου StoColor System.

 Διαβάστε στην σελ. 14 περισσότερα για την λειτουργία και τους συμβολισμούς του StoColor System.
(2) Για αποχρώσεις StoLook Marmorino απευθυνθείτε στο χρωματολόγιο Linea di Calce. Αποχρώσεις από StoColor System κατόπιν 
ειδικής παραγγελίας. Για έντονες αποχρώσεις StoLook Marmorino (Giallo 1, Giallo Oro 1, Arancione 1, Terracotta 1, Blu 1, Azurro 1 και 
αντίστοιχες) υπάρχει επιπλέον χρέωση 2,5 €/Kg.

- Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

- Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν την εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sto παρέχονται με 
καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, 
χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις 
επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά 
τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας στη βάση 
των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Η τήρηση των δικαιωμάτων 
τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. 
Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων ιδιοτήτων, αντίγραφα 
των οποίων δίδονται όταν ζητηθούν.

- Οι τιμές των χρωματιστών υλικών αναφέρονται στις αποχρώσεις κλάσης C1 βάσει StoColor System.
Οι αποχρώσεις κλάσης C2 βάσει StoColor System έχουν επιπλέον χρέωση 0,60 €/lt ή 0,45 €/kg επί της τιμής τιμοκαταλόγου του 
χρωματιστού υλικού κλάσης C1.
Οι αποχρώσεις κλάσης C3 βάσει StoColor System έχουν επιπλέον χρέωση 1,40 €/lt ή 0,90 €/kg επί της τιμής τιμοκαταλόγου του 
χρωματιστού υλικού κλάσης C1.

- Για ποσότητες δειγμάτων συσκευασίας 1 Kg ή 1Lt, η τιμή του είδους επιβαρύνεται με 2,0 € επιπλέον ανά τεμάχιο.
- Για δείγματα έτοιμων σοβάδων σε συσκευασία 5 kg η τιμή του είδους επιβαρύνεται με 1,00 €/kg επι της τιμής τιμοκαταλόγου.

- Οι παραγγελίες διαβιβάζονται εγγράφως (επιστολή, fax τιμοκαταλόγου ή e-mail) στην παρακάτω διεύθυνση:
Λεωφ. Μεγαρίδος και Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
19300 Ασπρόπυργος
Fax: 210 5593945
E- mail: drapa1@otenet.gr και stoinfo@drapa.gr
Τηλ. τεχνικού τμήματος: 210 5570191 (τηλ. εσωτερικό 1)

- Τα προϊόντα εντός Νομού Αττικής παραδίδονται άνευ χρεώσεων με τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας μας, εφόσον η καθαρή αξία του 
τιμολογίου (προ Φ.Π.Α.) υπερβαίνει τα 200 €. Για μικρότερες παραγγελίες υπάρχει επιπλέον χρέωση 10 € ανά παράδοση.
- Εκτός Νομού Αττικής τα προϊόντα ταξιδεύουν και παραδίδονται με έξοδα και ευθύνη του πελάτη.
- Η αξία της ξύλινης παλέτας χρεώνεται στο τιμολόγιο και συνεισπράτεται με την αξία των προϊόντων (6,00 €/ παλέτα).
- Η τιμολόγηση των παραγγελιών γίνεται πάντοτε βάσει του τιμοκαταλόγου που ισχύει κατά τη φόρτωση των προϊόντων μας.
- Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.. Η εταιρεία μας μπορεί να αναθεωρήσει τον παρόντα τιμοκατάλογο χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση.
- Επιστροφές χρωματισμένων, ανοιγμένων ή κατεστραμένων συσκευασιών δεν γίνονται δεκτές ακόμα και αν το περιεχόμενο βρίσκεται 
σε άριστη κατάσταση.
- Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών δεν είναι δεσμευτικός για την εταιρεία και μπορεί να μεταβληθεί.
- Ο πελάτης ευθύνεται για τυχόν διαβίβαση λανθασμένων στοιχείων παραγγελίας.
- Σε επαναληπτικές παραγγελίες χρωματιστών υλικών πρέπει να αναφέρεται ρητά από τον πελάτη η απόχρωση ΚΑΙ η παρτίδα 
παραγωγής της προγενέστερης παραλαβής, διαφορετικά η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν διαφοροποιήσεις του χρωματικού 
τόνου.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση σχετικά με τους όρους πώλησης και συνεργασίας, ζητήστε από τα κεντρικά γραφεία 
της εταιρείας, το έντυπο με τους τρέχοντες Γενικούς Όρους Πώλησης και Συνεργασίας.

Όροι πώλησης



Η DRAPA chemie δραστηριοποιείται στον τομέα 
των εξειδικευμένων υλικών για την κατασκευή 
από το 1977 και την τελευταία 30ετία 
συνεργάζεται με την διεθνούς φήμης γερμανική 
εταιρεία Sto.

Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Sto, το τεχνικό 
τμήμα της εταιρείας βρίσκεται πάντα δίπλα στον 
αρχιτέκτονα, τον μηχανικό, τον κατασκευαστή και τον 
εφαρμοστή για να παρέχει τις πλέον αξιόπιστες 
τεχνικές λύσεις σε συνδυασμό με άριστης ποιότητας 
υλικά ώστε να επιτευχθεί ένα άψογο αισθητικό και 
τεχνικό αποτέλεσμα.

Ο παρών τιμοκατάλογος περιλαμβάνει
μεγάλο μέρος των υλικών και των συστημάτων της 
Stο. Το μέγεθος του ομίλου της Sto άλλα και η 
δυναμική εξέλιξη και ανάπτυξη των υλικών, καθιστούν 
αδύνατη την πλήρη καταγραφή και παρουσίαση τους 
στο παρόν έντυπο.

Για καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα, 
ενημερωθείτε από τους δικτυακούς τόπους  
www.stohellas.gr και www.sto.com.

Η καινοτομία και η διαρκής έρευνα είναι βασικό 
στοιχείο της αποστολής της Sto. Μέσα στα πλαίσια της 
διαρκούς βελτίωσης των προηγμένων συστημάτων 
δόμησης, υπάρχει το ενδεχόμενο μεταβολής κάποιων 
υλικών, συσκευασιών ή τεχνικών ιδιοτήτων. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για τη χρήση ή 
τις ιδιότητες κάποιου υλικού απευθυνθείτε στο τεχνικό 
τμήμα για την πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών 
φυλλαδίων.

www.instagram.com/StoHellas

Ακολουθήστε μας στα Social Media

www.linkedin.com/company/Sto-Hellas

www.facebook.com/StoHellas

www.youtube.com/user/StoAGgermany
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