
StoDeco
Klasycznie, nowocześnie, indywidualnie. 
Współczesne kształtowanie elewacji.
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Świat pozostaje wciąż taki sam, 
zmienia się tylko perspektywa. 
StoDeco otwiera przed Państwem 
nieskończenie wiele możliwości 
dekoracyjnego kształtowania ele-
wacji i wnętrz, zabierając Państwa 
w barwną i inspirującą podróż w 
czasie. Kolejne strony niniejszej 
broszury pozwolą Państwu odkryć 
stary urok historycznych elemen-
tów elewacji i sztukaterii, dostrzec 
postmodernistyczne akcenty w 
nowoczesnej architekturze i zain-
spirować się wyjątkowymi pomy-
słami niezwykle kreatywnych 
indywidualistów.

Dwa istotne trendy kształtują nasze 
szybko zmieniające się społeczeństwo: 
ponowne odkrywanie starych wartości 
oraz rosnąca potrzeba indywidualizmu. 
W obu przypadkach właściwą odpo-
wiedź stanowią dekoracyjne elementy 
architektoniczne StoDeco. Elementy te 
opierają się na tradycji, wprowadzają 
nowy wymiar kształtowania elewacji 
i nadają budynkom charakteru. Pozwa-
lają kształtować zarówno stare, klasycz-
ne budowle, jak i nowoczesne, ekstra-
waganckie obiekty, sprawiając, że nie 
tylko elewacje, ale i wnętrza nabierają  
przestrzennego, efektownego wyglądu.
Lekki, ale masywny i niezwykle trwały 

Zarówno te już sprawdzone, jak i cał-
kiem nowe pomysły: Sto oferuje odpo-
wiednie profile dla każdego przedsię-
wzięcia budowlanego, nie ograniczając 
kreatywności.
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StoDeco: Każdy czas ma swoją twarz
Ściany z charakterem 

materiał Verofill umożliwia niemal nie-
ograniczoną swobodę kształtowania: 
zarówno historyczne przykłady wirtuo-
zerskiej sztuki kamieniarskiej, jak i włas-
ne projekty w większości przypadków 
można odwzorować z całkowitą 
dokładnością.

Jeden produkt – nieskończenie 
wiele możliwości
Niezwykle bogaty asortyment Sto-
Deco oferuje imponująco różnorod-
ny wybór wariantów i kombinacji 
kształtowania. Jeśli zaś chodzi o rea-
lizację indywidualnego projektu, do 
dyspozycji jest jeszcze szersze instru-
mentarium. 80% stosowanych w bu-
downictwie elementów StoDeco to 
wykonania specjalne, umożliwiające 
swobodę projektowania w obrębie 
wszystkich stylów i gustów. Możliwe 
jest wszystko: począwszy od filigra-
nowych gzymsów pasowych i łuków 
nadokiennych, poprzez masywne ko-
lumny, kapitele i portale, aż po płyty 
boniowe oraz precyzyjnie wykonane 
napisy, herby i logo. Niewielkie, de-
likatne reliefy są przy tym tak samo 
wierne oryginałom, jak duże, wie-
loczęściowe, wydrążone bryły, bez 
względu na to, czy preferowany styl 
to geometryczna powściągliwość czy 
raczej wymyślna ornamentyka.

Zdany egzamin
Elementy StoDeco jako jedyne profile 
posiadają ogólne świadectwo ba-
dania przez nadzór budowlany.  Nie 
bez powodu: mineralny produkt z 
glinokrzemianowych mikrogranulek 
charakteryzuje się wytrzymałością 
porównywalną z kamieniem i jest 
materiałem niezapalnym!
Szczególnie w przypadku reno-
wacji historycznych budowli pro-
file StoDeco okazały się idealnym 
rozwiązaniem i cieszą się uznaniem 
konserwatorów zabytków jako odpo-
wiednia alternatywa dla tradycyjnych 
wyrobów kamieniarskich z tufu czy 
piaskowca. 

Kreatywność i bezpieczeństwo
Realizacja własnej wizji to jedno, jed-
nak oprócz radości z tworzenia nie 
mniej istotną rolę odgrywają bezpie-
czeństwo inwestycji, trwałość warto-
ści oraz rozsądne koszty, a tym 
samym konkurencyjność. Dzięki Sto-
Deco nie trzeba już wybierać między 
rozsądkiem a emocjami: StoDeco 
zapewnia sprawdzoną, doskonałą 
jakość oraz swobodę niezbędną do 
tego, by wciąż na nowo czerpać z niej 
inspirację.
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Chronić stare.
Zdobione elewacje stanowiły charakterystyczny element 
architektury na przestrzeni wielu stuleci i stylów. StoDeco 
pozwala wiernie rekonstruować lub uzupełniać wymaga-
jące renowacji zabytki i stare budynki.

Tworzyć nowe.
Dekoracyjne elementy architektoniczne przeżywają obecnie 
renesans. Czy to jako akcenty zdobiące elewację, czy też jako 
trójwymiarowe elementy ożywiające wnętrza – profile StoDeco 
nadają nowoczesnym budynkom bardziej wyrazisty charakter.

Kreować indywidualne projekty.
Łączenie architektury tradycyjnej z nowoczesną jest 
obecnie bardzo popularne. Prawdziwa oryginalność to 
jednak coś więcej. StoDeco pozostawia wiele miejsca na 
kreatywność.
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Biurowiec GAP 15, Düsseldorf

Architekt
J.S.K. Architekten, Düsseldorf

Profile StoDeco:
zwieńczenia
gzymsy
opaski
podokienniki

Inne produkty Sto 
StoTherm Mineral

Z historią „za pan brat”
Warto wzorować się na oryginale

Czym byłyby nasze miasta bez imponu-
jących fasad średniowiecznych kościo-
łów, secesyjnych willi zdobionych moty-
wami roślinnymi czy klasycystycznych 
budynków dworcowych? StoDeco speł-
nia wszelkie ekonomiczne, estetyczne 
i techniczne wymogi dotyczące renowa-
cji starej architektury. 

Rekonstrukcja i zachowanie bezcennych 
zabytków architektury to jedno z najważ-
niejszych i najbardziej odpowiedzialnych 
zadań sztuki budowlanej. Odnawiając lub 
restaurując nie można lekceważyć kwestii 
doboru odpowiedniego materiału. StoDeco 
stanowi aktualnie najlepsze rozwiązanie. 

System ten w pełni umożliwia kreatywne 
i świadome traktowanie historycznej sub-
stancji budowlanej. Dzięki zastosowaniu 
uniwersalnego materiału Verofill niemal 
każdy detal może zostać odnowiony lub zre-
konstruowany wiernie z oryginałem. Nawet 
nieczytelne napisy i herby można odtworzyć 
na podstawie rysunków lub ocalałych frag-
mentów i zachować dla potomności. Struk-
tura powierzchni profili – do wyboru: gład-
ka, chropowata lub o wyglądzie zbliżonym 
do piaskowca – podkreśla zarówno wartość, 
jak i charyzmę starych budowli.



Rekonstrukcja i uzupełnienie z zachowa-
niem oryginalnego stylu: przekonujące, 
wierne oryginałom elementy StoDeco 
przywracają urok historycznym elewa-
cjom wymagającym renowacji.

Zupełnie jak nowe: ta elewacja została 
odnowiona z dużą dbałością o szczegóły.
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Autentyczność dzięki StoDeco: zabytkowy 
Stary Browar odnowiono, kładąc nacisk na 
wierne odtworzenie szczegółów. Obecnie 
kompleks pełni funkcję handlowo-biurową.

Centrum Handlu, 
Sztuki i Biznesu Stary Browar, 
Poznań  [po lewej]

Architekt
Piotr Z.Barełkowski, Przemyslaw Borkowicz 
Studio ADS, Poznań
 
Profile StoDeco
opaski
podokienniki
gzymsy
bonie
ornamenty

Inne produkty Sto
Sto-Baukleber, StoLevell Uni, 
Sto-Armierungsputz, Sto-Glasfasergewebe, 
StoSystemgewebe Classic, Stolit K 1,5, 
Sto-Faserputz, StoSilco K 1,5, StoMiral K 1,5, 
StoColor Jumbosil, StoColor Maxicryl, 
StoMurisol SP, StoMurisol Micro, 
StoInfusionsrohr

K+L Ruppert, Rosenheim [po prawej]

Architekt
Biuro architektoniczne ATP, Monachium

Profile StoDeco
opaski
zwieńczenia
gzymsy
ornamenty
listwy schodkowe

Inne produkty Sto
StoTherm Classic, Stolit MP, StoDeco Profil 
2001, StoColor Maxicryl, StoSilco Color
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Rekonstrukcję tej imponującej budowli przeprowadzo-
no jedynie na podstawie starej pocztówki.
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Gambrinus, Meerane [po lewej]

Profile StoDeco
kapitele
bonie
wsporniki
lizeny
gzymsy
ornamenty

Inne produkty Sto
StoSilco Color

Budynek biurowy, Berlin [po prawej]

Architekt
S. Banherr

StoDeco Profile
listwy schodkowe
konsole
bonie
podokienniki
gzymsy

Inne produkty Sto
StoTherm Vario, StoSil

Raffles Town Club, Singapur [na dole]

Architekt
RSP Architects, Singapur

Profile StoDeco
bazy

Inne produkty Sto
StoSilco Color

Produkty StoDeco stosuje się na całym 
świecie i we wszystkich strefach klima-
tycznych. Przykładem jest reprezentacyj-
ny Raffles Town Club w Singapurze.

Fasada jedyna w swoim rodzaju: wszyst-
kie elementy StoDeco wykorzystane do 
wykonania elewacji tego budynku miesz-
kalno-handlowego w Meerane zostały 
wykonane na zamówienie.
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Zabytkowa fasada tego berlińskiego 
biurowca z 1853 roku została zrekon-
struowana w stylu klasycystycznym, 
a przy okazji nowocześnie ocieplona.

StoDeco Art
Dekoracyjne elementy architektoniczne do wnętrz 
i pomieszczeń mokrych 

Prywatny basen, Allgäu

Profile StoDeco
StoDeco Art

Profile StoDeco Art ze względu na swoją 
odporność na wilgoć, szczególnie nada-
ją się do stosowania w pomieszczeniach 
mokrych.
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Spełnianie nowych starych marzeń

StoDeco nadaje nowoczesnym budynkom 
strukturę i charakter. Uzyskana trójwymia-
rowość fasady budynku miejscami przybie-
ra prostsze, a miejscami bardziej wyszuka-
ne formy.

Hotel Strandidyll, Seebad Heringsdorf

Architekt
GEPLAN Design GmbH, Stuttgart

Profile StoDeco
gzymsy
opaski gięte
bonie

Nowoczesna architektura nie jest 
już dziś automatycznie synonimem 
architektury minimalistycznej. 
Obok prostych, „rzeczowych” form, 
które przeżywały swój wielki 
„comeback” głównie w latach 90., 
w ostatnim czasie rozpowszechnia 
się nowy trend: powraca moda na 
dekorowanie!

Przez długi czas budynki miało cecho-
wać jedno: funkcjonalność. Elementy 
dekoracyjne, takie jak reliefy, orna-
menty czy kolumny, ze względów 
estetycznych, ale też i z przyczyn 
finansowych zdecydowanie zeszły 
na dalszy plan. Ich wykluczenie nie 
pasuje jednak do dzisiejszego społe-
czeństwa z jego potrzebą indywidua-
lizmu.

Innowacyjne elementy StoDeco wno-
szą do architektury ożywczą różno-
rodność. Za rozsądną cenę można 
teraz wyczarować klimat minionych 
czasów na nowoczesnych ścianach 
lub też nadać strukturę i podkreślić 
za pomocą całkowicie nowych projek-
tów zaawansowane technicznie ele-
wacje przyszłości. Profile StoDeco 
z powodzeniem zdobią zarówno 
eleganckie pałace i wytworne wille, 
jak i domy jednorodzinne, centra han-
dlowe czy hotele.



Nowoczesne zdobienia ścian: elementy 
StoDeco nadają atrakcyjny wygląd 
niepozornym powierzchniom.
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Willa, region Rhein-Main [po lewej]

Architekt
Klaus Schäfer, Gelnhausen

Profile StoDeco
zworniki
gzymsy
opaski

Inne produkty Sto
StoTherm Classic

Hotel Adlon, Pariser Platz, Berlin
[po prawej]

Architekt
Ing. Grebner, Moguncja

Profile StoDeco
opaski
podokienniki

Inne produkty Sto
StoTherm Mineral
StoSil AP, barwiony

Stylowa symbioza: ta prywatna willa sta-
nowi wzorcowy przykład nowoczesnej 
architektury urozmaiconej akcentami 
w postaci elementów historycznych.
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Nowa budowla w historycznym stylu: 
również na reprezentacyjnym dziedzińcu 
berlińskiego hotelu Adlon umieszczono 
elementy StoDeco.

Profile StoDeco do wnętrz 
dekoracyjne elementy architektoniczne 
przeznaczone specjalnie do wnętrz

Hotel Krone, Überlingen

Profile StoDeco
typowe profile obramowań

Inne produkty Sto
StoSilent Panel, StoSilent Superfein,
StoSil In, StoColor Rapid, StoLevell Plan,
StoRoccolit, StoColor In, StoPrim Micro
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Wyraź swoją osobowość

Hotel Colosseo
Europa-Park, Rust

Architekt
Europa-Park Freizeit und 
Familienpark Mack KG, Rust

Profile StoDeco
opaski
ornamenty
gzymsy
lizeny

Inne produkty Sto
StoDeco Coll, StoDeco Plan

Zindywidualizowana architektura 
zyskuje coraz większe znaczenie. Eks-
trawagancja w budownictwie odzwier-
ciedla społeczną tendencję do rozwija-
nia własnej osobowości. Inspirująca jest 
przy tym zabawa różnymi środkami 
stylistycznymi. Projektanci i architekci 
swobodnie czerpią ze wszystkich epok, 
tworząc niezwykłe rzeczy.

Dzięki StoDeco można puścić wodze fanta-
zji i realizować projekty niemal bez ograni-
czeń, w nieskomplikowany i niezawodny 
sposób. Dekoracyjne elementy architekto-
niczne dostarczane są na życzenie w szero-
kiej gamie kształtów, kolorów, wielkości 
i wymiarów.

Bez względu na to, czy wznoszony obiekt 
ma cechować powiew luksusu, szczypta 
orientu czy odrobina nostalgii i niezależnie 
od tego, gdzie ma on stanąć: w Szanghaju, 
Frankfurcie czy w Nowym Jorku – wystarczy 
opisać nam swoją wizję, a my wprowadzi-
my ją w życie. Nasi wykwalifikowani dorad-
cy oraz eksperci zajmujący się designem 
chętnie pomogą Państwu stylowo zrealizo-
wać nawet najśmielsze projekty.

Park rozrywki Europa-Park w Rust: ele-
menty StoDeco wykorzystane z dużą 
fantazją do ozdoby hotelu Colosseo 
wprowadzają do Badenii włoski klimat.



StoDeco indywidualnie | 15



Ratusz, Demmin [po lewej]

Architekt
Bauplan Consult GmbH, Neubrandenburg

Profile StoDeco 
lizeny
kolumny
bonie
ornamenty
opaski
gzymsy

Inne produkty Sto
StoTherm Mineral
StoSilco Color

Strandhotel, Seebad Bansin [po prawej]

Architekt
GEPLAN Design GmbH, Stuttgart

Profile StoDeco
zwieńczenia
opaski
gzymsy

Inne produkty Sto
StoLevell Classic, StoSilco
StoSilco Color G, StoDeco Color

Sprawiający wrażenie historycznej 
budowli ratusz w rzeczywistości jest 
zupełnie nowym budynkiem, odpo-
wiednio zaprojektowanym i ozdobio-
nym elementami StoDeco.
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Przy całej prostocie nie pozbawiona fan-
tazji: fasada hotelu w Bansin odzwier-
ciedla surowy urok wyspy Uznam.

Na elewacji hotelu z każdej strony 
umieszczono inne elementy StoDeco.
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Posiadłość wiejska
G.b.r. Dr. J. Lehmann, Neu Zittau

Architekt
Dr. Lehmann, Dorfstr., Wernsdorf

Profile StoDeco
zwieńczenia

Osiedle mieszkaniowe 
Villas at Kew, Singapur 
[po prawej]

Architekt
SH Lim Architects, ADDP Archittects
Arkitek Regional

Profile StoDeco
zworniki

Inne produkty Sto
StoPrim Micro, StoSilco Fill

Klasycyzm czy postmodernizm, kamień 
naturalny czy StoDeco? Oto doskonały 
przykład możliwości, jakie oferują deko-
racyjne elementy architektoniczne naj-
nowszej generacji.
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Neoklasycyzm w Singapurze: ekskluzyw-
ne osiedle mieszkaniowe dzięki wyszu-
kanym elewacjom przypomina malowni-
cze miasteczko na Lazurowym Wybrzeżu.

StoDeco Art 
dekoracyjne elementy architektoniczne do wnętrz 
i pomieszczeń mokrych 

Baseny lecznicze, Bad Kissingen

Architekt
Kenez Janos und Jäger,
freie Architekten, Stuttgart
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Sto-ispo Sp. z o.o.

03-872 Warszawa

ul. Zabraniecka 15

tel. 022 511 61 00/02

fax 022 511 61 01

info.pl@stoeu.com

www.sto.pl

85-087 Bydgoszcz

ul. Gajowa 7/9

tel. 52 345 20 18

fax 52 345 28 23

cs.bydgoszcz.pl@stoeu.com

41-506 Chorzów

ul. Niedźwiedziniec 18

tel. 32 790 48 53/55

fax 32 790 48 54

cs.chorzow.pl@stoeu.com

81-571 Gdynia

ul. Chwaszczyńska 172

tel. 58 629 96 07

fax 58 629 98 23

cs.gdynia.pl@stoeu.com

75-120 Koszalin

ul. Szczecińska 3

tel. 94 346 05 93

fax 94 346 06 02

cs.koszalin.pl@stoeu.com

Doradcy Techniczni:

Doradcy Handlowi:

Kraków

tel. 605 165 119

Białystok

tel. 605 165 132

Bielsko-Biała

tel. 603 692 511

Częstochowa

tel. 603 692 522

31-422 Kraków

ul. Powstańców 50

tel. 12 413 66 89

fax 12 413 45 97

cs.krakow.pl@stoeu.com

20-445 Lublin

ul. Zemborzycka 57E

tel. 81 748 04 35

fax 81 748 04 36

cs.lublin.pl@stoeu.com

92-221 Łódź

ul. Nowogrodzka 2C

tel. 42 672 40 30

fax 42 670 91 41

cs.lodz@stoeu.com

60-479 Poznań

ul. Strzeszyńska 29

tel. 61 842 59 46

fax 61 842 59 39

cs.poznan.pl@stoeu.com

Warszawa

tel. 603 692 539

Gorzów Wlkp.

tel. 605 165 128

Kalisz

tel. 605 165 147

Kielce

tel. 605 165 141

35-205 Rzeszów

ul. Wspólna 4

tel. 17 860 03 93

fax 17 863 67 81

cs.rzeszow.pl@stoeu.com 

70-893 Szczecin

ul. Balińskiego 23

tel. 91 432 18 50

fax 91 432 18 59

cs.szczecin.pl@stoeu.com

53-238 Wrocław

ul. Ostrowskiego 13a

tel. 71 339 01 55

fax 71 339 01 39

cs.wroclaw.pl@stoeu.com

Centrum Profili Elewacyjnych

26-600 Radom

ul. 1905 r.  3U

tel./fax 48 365 53 34

c.fiet@stoeu.com

Zielona Góra

tel. 603 692 504

Opole

tel. 603 692 529

Wałbrzych

tel. 605 165 100

Centra Sprzedaży:

St
o/

 S
to

De
co

/ W
er

. 2
 / 

04
.2

01
2


