INFORMACJA OGÓLNA
Historia firmy Sto sięga pierwszej połowy XIX wieku i zaczyna się od
zakładu produkcji cementu i wypalarni wapna w miejscowości Weizen
(Niemcy). W 1936 r. firmę nabył Wilhelm Stotmeister i od jego nazwiska
wywodzi się jej dzisiejsza nazwa. Od lat 60-tych XX wieku następuje
szybki rozwój firmy – powstają filie w Europie, Ameryce Północnej i
Południowej, Azji i Pacyfiku, Rosji.
Obecnie Sto jest międzynarodową grupą firm specjalizujących się
w produkcji systemów ociepleniowych oraz wysoko jakościowych
powłok elewacyjnych i wewnętrznych. Dzięki wysokiej innowacyjności
i kompetencji, Sto stało się światowym liderem w systemach
ociepleniowych.
Duży zespól pracowników firmy (ponad 100 osób) wysoko
kwalifikowanych, przy wykorzystania najnowocześniejszej techniki
pomiarowej i badawczej pracuje nad nieustannym rozwojem produktów.
Daleko zaawansowane są prace badawcze w zakresie termoizolacyjnych
materiałów transparentnych. Ich zastosowanie w panelach elewacyjnych
spełnia podwójna rolę: z jednej strony z uwagi na bardzo mały
współczynnik przenikania ciepła stanowią termoizolacje ograniczającą
straty ciepła z budynku, z drugiej zaś strony, umożliwiają fototermiczną
konwersję promieniowania słonecznego i ocieplenie ściany do której
przylegają.
Grupę Sto tworzy 5 aktywnych, samodzielnych firm. Ich
wewnętrzne powiązania sprzyjają powstawaniu innowacji i osiąganiu
optymalnych rozwiązań w budownictwie.

Sto AG – to centralny filar całej grupy działającej na całym
świecie. Jej produkty to m.in. systemy ociepleń, farby, tynki
elewacyjne i wewnętrzne.
StoDesign – Studia StoDesign opracowują koncepcję
kolorystyczne dla pojedynczych obiektów, dzielnic, zakładów
przemysłowych, dla wnętrz i elewacji.
StoCretec GmbH – W ofercie firmy są wszechstronne systemy
do ochrony i renowacji betonu. Oferta zawiera również systemy
powłok posadzkowych: dekoracyjnych, przemysłowych i
parkingowych.
StoVerotec GmbH – Specjalnością firmy są wentylowane
podwieszane systemy elewacyjne, systemy akustyczne, profile
dekoracyjne.
Inotec GmbH – Firma produkuje specjalnie dla Sto wysoko –
wydajne maszyny i silosy, urządzenia do ręcznej obróbki produkcji
Sto.
FILOZOFIA FIRMY

Sto chce być prekursorem kształtowania przestrzeni życiowej,
przyjaznej środowisku naturalnemu i ludziom. Technologie firmy
umożliwiają zachowanie wartości starych i nowych budowli.
Filozofia firmy daje się wyrazić słowami:

Organizatorzy seminarium:

Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie

Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie
• ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów
tel.: (017) 862 41 35
fax: (017) 852 13 89
e-mail: rzeszow.pzitb@neostrada.pl

Sto-ispo Sp. z o.o.
• ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel.: (022) 511 61 00
fax: (022) 511 61 01
e-mail: info.pl@stoeu.com

Seminarium
szkoleniowo-promocyjne
z cyklu

NOWE TECHNOLOGIE BUDOWLANE

www.sto.pl

STO-ispo Sp. z o.o.
Centrum Sprzedaży Rzeszów
• ul. Wspólna 4
35-205 Rzeszów
tel.: (017) 86 00 393
fax: (017) 86 36 781
e-mail: a.klosek@stoeu.com

***

Technologie i produkty
firmy Sto - ispo

www.sto.pl
***

BUDOWAĆ ŚWIADOMIE

Sto oddaje do dyspozycji sprawdzone produkty i
technologie. Przedstawiciele firmy towarzyszą w całym cyklu
inwestycyjnym – od koncepcji projektu poprzez dobór
rozwiązań materiałowych, dostawy oraz serwis.

Rzeszów 28 lutego 2008 r.

