
Bewust bouwen.

Functional design solution for façades. By Sto.  

Architectural Claddings



Tijden veranderen. Waar de spouwmuur tot enkele jaren 
geleden dé standaard was voor gevelisolatie, verschuift de 
focus steeds meer naar betere en efficiëntere manieren van 
isoleren. Onder andere met buitengevelisolatiesystemen. De 
ontwikkelingen op dit gebied zijn in de afgelopen jaren in 
een stroomversnelling terecht gekomen. Dat brengt voor de 
architect op het gebied van functionaliteit en ontwerp veel 
mogelijkheden met zich mee. Maar vaak ook nog vragen 
en uitdagingen. Sto kan daarin helpen met haar functional 
design solutions for façades. 

Functional design solutions for façades



Nieuwe technieken en materialen creëren kansen om de 
duurzaamheid van gebouwen te verbeteren. Sto zoekt 
daarbij samen met professionals uit de architectuur continu 
naar nieuwe design-mogelijkheden. Een gebouw is immers 
pas echt duurzaam als het niet alleen energetisch goed 
scoort, maar ook een blijvend esthetische waarde heeft. Het 
gaat daarbij om de balans tussen uitstraling, functionaliteit 
en energiezuinigheid. Maar  ook betaalbaarheid en 
bouwsnelheid spelen een rol bij de keuze voor de 
materialisatie van een gevelontwerp. Sto biedt nieuwe 
ontwerp mogelijkheden en helpt die realiseren, zowel 
prefab als on-site.

Design solutions



Buitengevelisolatiesystemen zijn beschikbaar op basis 
van diverse isolatiematerialen. Afhankelijk van het 
gebouwontwerp en het programma van eisen kunnen 
ecologische, bouwfysische of economische eigenschappen 
van het isolatiemateriaal een doorslaggevende rol spelen. De 
diverse buitengevelisolatiesystemen hebben elk specifieke 
mogelijkheden voor gevelafwerking. Ook de detaillering 
van de systemen rond kozijnen, dak en maaiveld zijn van 
belang voor een goed functionerende gevel. Hierbij kan 
Sto helpen om de brug te slaan tussen de benodigde 
functionaliteit en het gewenste ontwerp. 

Functional solutions



De snel groeiende diversiteit aan design opties en 
functionele eisen kunnen voor ontwerpers uitdagend 
zijn.  Sto kan u adviseren op het gebied van design en 
techniek in elke fase van het bouwproces. Dit doen we 
vanuit onze Nederlandse StoDesign studio. Bijvoorbeeld 
door het creëren of aanscherpen van gevelimpressies, door 
alternatieve materialisaties te onderzoeken, door het vinden 
van detailoplossingen of door u in contact te brengen met 
onze partners. We maken hierbij gebruik van het netwerk 
en de knowhow van Sto R&D-centra en StoDesign Studio’s 
wereldwijd.
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De soberheid voorbij

Een opvallende ontwikkeling van de laatste twee jaar is de 
toepassing van meer expressieve gevelontwerpen. Tijdens 
de crisisjaren werd de soberheid duidelijk weerspiegeld 
in het gevelbeeld - met ingetogen ontwerpen in veelal 
monochrome kleurstelling. Maar met het aantrekken van de 
economie, en het herstel van de bouwsector, heeft er een 
duidelijke omslag plaatsgevonden. 
 
Steeds meer architecten kiezen voor sprekende ontwerpen. 
Door uitgekiende detailering of met grote statements: 
de individualiteit van de gevel mag weer op voorgrond 
staan. Door combinaties te maken van kleuren, structuren, 
patronen en materialen, wordt dezelfde toolset met steeds 
meer creativiteit ingezet. Nu de soberheid voorbij is mag de 
gevel weer stralen. 



Geprefabriceerde pleisterelementen

Sto-Ecoshapes



De Spil, Nieuwleusen

Architect: 
LKSVDD architecten, Enschede
 
Fotografie:
Ronald Tilleman, Rotterdam

Systeem: 
StoTherm Classic met Sto-Ecoshapes

Applicateur: 
Lenferink Afbouw, Zwolle

Een gepersonaliseerd ontwerp, 
onderhoudsarm, lichtgewicht en 
duurzaam: het zijn slechts enkele 
voordelen van Sto-Ecoshapes. Deze 
prefab stucvormen zijn samen met 
experts uit de markt ontwikkeld. 
Dankzij een custom-made productie-
proces zijn Sto-Ecoshapes naar eigen 
wens te ontwerpen.



MSG De Garve, Lochem

Architect: 
19 het atelier, Zwolle
 
Fotografie:
Ronald Tilleman, Rotterdam

Systeem: 
StoTherm Classic met Sto-Ecoshapes

Applicateur: 
TBOR, Rijssen

Het custom productieproces geeft 
vrijheid in vorm, textuur en kleur. Het 
bijzondere aan Sto-Ecoshapes is dat 
op meerdere , waardoor de gevel een 
individueel karakter krijgt. Gebaseerd 
op graanhalmen heeft de architect van 
MSG De Garve deze  
Sto-Ecoshapes ontworpen.



Minerale gevels met baksteenuiterlijk

Sto-Steenstrips



Prinsenpoort, Rotterdam

Architect: 
Rutten van der Weijden, Rotterdam
 
Fotografie:
Arjan van Nieuwkoop, Rotterdam

Systeem: 
StoTherm Classic met Sto-Steenstrips

Applicateur: 
IJsselmonde VOF, Rotterdam

Dunnere en lichtere gevels creëren met 
een oer-Hollandse look en feel;  
Sto-Steenstrips zijn niet alleen zeer 
duurzaam, maar bieden ook een 
onbeperkte keuze uit kleuren en 
oppervlaktestructuren. Een mix van 
kleuren, verbanden en texturen bepalen 
het nieuwe gevelbeeld.



E-Flats, Zaandam

Architect: 
KAW Architecten,  Rotterdam

Fotografie:
Arjan van Nieuwkoop, Rotterdam

Systeem: 
StoTherm Classic met Sto-Steenstrips

Applicateur: 
IJsselmonde VOF, Rotterdam

Een hoge duurzaamheidsambitie en een 
bijzondere gevel realiseren gaan met 
Sto-Steenstrips hand in hand samen. 
Door de minerale componenten zijn de 
steenstrips niet alleen duurzaam, maar 
geven ze ook nog eens een bijzondere 
look aan de gevel, zelfs op grote 
oppervlakten.



Keramische gevels met expressie

StoBrick



Marina auf der Schlossinsel, 
Hamburg (DE)

Architect: 
Lorrenz Gruppe GmbH, Hamburg (DE)

Fotografie:
Christoph Gebler, Hamburg (DE)

Systeem: 
StoTherm Vario met StoBrick

De keramische steenstrips van 
Sto creëren de verbinding tussen 
authenticiteit en eigentijds design. De 
collectie bestaat uit zes families met 
elk hun eigen kenmerken, waaronder 
langformaten en brandingen. StoBrick 
vormt een esthetische oplossing voor 
een expressief gevelontwerp.



DSB-Grunden, Viborg (DK)

Architect: 
KPF Architekt, Viborg (DK)

Fotografie:
Michael Ellehammer, Frederiksberg (DK)

Systeem: 
StoTherm Mineral met StoBrick en StoLotusan K

De ambachtelijke keramische 
gevelafwerking StoBrick, van fabrikant 
Ströher - in combinatie met het 
hoogwaardige gevelsystemen van Sto - 
biedt architecten ontwerpvrijheid in de 
wetenschap dat de techniek achter de 
gevel aan de hoogste eisen voldoet. 



Gevels vormgeven met hoogwaardig natuursteen

Natural Stone Tiles



Kletterzentrum, Schernfeld 
(DE)

Architect: 
Seibold + Seibold, Eichstätt (DE)

Fotografie:
Gerhard Hagen, Bamberg (DE)

Systeem: 
StoTherm Vario met Sto-Fossil Bavaria Yellow / SKL

Exclusief natuursteen voor bijzondere 
gevels met Natural Stone Tiles van 
Sto. De keuze uit vijf diverse soorten 
kalksteen, die bewerkt zijn naar 
een gladgeslepen, ruwgeslepen of 
gezandstraalde oppervlaktestructuur 
bieden optimale vrijheid: mix en match 
met kleuren, verbanden en structuren.



DATEV IT-Campus 111, 
Nuremberg (DE)

Architect: 
Boesel Benkert Hohberg Architekten, (DE)

Fotografie:
Gerhard Hagen, Bamberg (DE)

Systeem: 
StoTherm Vario met Sto-Fossil SKL

De natuurstenen tegels zijn 10 mm 
dun, waardoor het gebouw zijn vormen 
behoudt. Natural Stone Tiles zijn in 
drie maten verkrijgbaar. Een enkele 
maat en kleur creeërt een luxueuze 
gevel met een modern gevelontwerp, 
zoals in Nuremberg, Duitsland.



Gevelementen met een derde dimensie

StoDeco
Gevelelementen met een derde dimensie

StoDeco



Hop House, London (GB)

Architect: 
Brimelow McSweeney Architects, London (GB)

Fotografie:
Simon Turner, London (GB)

Systeem: 
StoTherm Classic met StoDeco

De driedimensionale gevelelementen 
bepalen de gehele look van een 
gebouw: van authentiek naar modern 
en van sierrand naar gevelvullende, 
decoratieve bekledingen met het 
assortiment StoDeco. Door de 
diversiteit van elementen heeft de 
vormgever optimale mogelijkheden in 
het vinden van de juiste esthetiek.



Kleine Rittergasse 11, 
Frankfurt (DE)

Architect: 
Franken Architekten GmbH, Frankfurt (DE)

Fotografie:
Axel Stephan, Frankfurt (DE)

Systeem: 
StoTherm Vario met StoDeco

De gevelvullende panelen van StoDeco 
kunnen ook worden  gecustomized. 
Door state-of-the-art technologie 
is het mogelijk bijzonder reliëf te 
realiseren. Daarnaast kunt u kiezen om 
monolitische elementen te ontwerpen, 
die gebruikt kunnen worden om de 
gevel te bekleden. 



De traditie van mozaïek met eigentijds design

Sto-Glasmozaïek



Sportcentrum Mitte, 
Heidelberg (AT)

Architect: 
Peter W. Schmidt, Pforzheim

Fotografie:
Johannes Vogt, Mannheim

Systeem: 
StoTherm Vario met Sto-Glasmozaïek 

Door de eeuwen heen is glasmozaïek 
een materiaal dat wordt gekenmerkt 
door tijdloze variaties en een spel 
van licht en schaduw. Van moderne 
patronen naar monochrome gevels: met 
Sto-Glasmozaïek bent u verzekerd 
van een modern gevelbeeld. Speel met 
kleur, formaat en dikte. 



Royal, Frankfurt (DE)

Architect: 
Schneider + Schumacher, Frankfurt (DE)

Fotografie:
Ben Knabe, Keulen (DE)

Systeem: 
StoVentec M met Sto-Glasmozaïek 

Een subtiel gevelbeeld of een 
kleurenpalet als uitgangspunt. Elk 
ontwerp met glasmozaïek is anders. 
Waar het ene gebouw zich leent voor 
strakke vormen en lijnen, daagt een 
ander gebouw uit tot expressie.  
Sto-Glasmozaïek kan in beide situaties 
worden toegepast en beschikt over alle 
eigenschappen om de gevel de  
look-and-feel te geven die het verdient. 



Eindeloze mogelijkheden 

Sierpleister



Kunstvereniging, Diepenheim

Architect: 
Ten Dam Architects, Diepenheim

Fotografie:
Norbert Duijvelshoff, Ruurlo

Systeem: 
StoTherm Classic met Stolit Milano 

Applicateur: 
Fleurbaaij Totaal Afbouw B.V., Aalten

Oneindig veel mogelijkheden maakt een 
gevel speciaal: met diverse technieken 
en tools worden talloze patronen, 
kleuren en gevelaccenten gerealiseerd. 
Concrete-look, naadloze gevels, 
duurzame oppervlakken en zelfs metal 
look glansoppervlakken behoren tot de 
mogelijkheden.



RENN4, Assen

Architect: 
Klein Architecten, Groningen

Fotografie:
Norbert Duijvelshoff, Ruurlo

Systeem: 
StoTherm Classic met Stolit K

Applicateur: 
De Âlde Stjelp Totaal Afbouw, Oosternijkerk

Door het brede productprogramma is er 
voor elk gebouwtype een sierpleister die 
past bij het gewenste gevelbeeld, ook 
met het gepatendeerde en bewezen 
Lotus-Effect®. Combineer sierpleister 
met andere gevelbekleding en creëer 
unieke geveloppervlakken met vorm, 
kleur en textuur.



2019© Architectural Claddings is een gelimiteerde uitgave van Sto Isoned bv. Alle rechten 
voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden in enige vorm of 
enigerlei wijze zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 
 
Disclaimer: Bij de samenstelling van deze gelimiteerde uitgave is getracht alle 
rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen 
doen gelden, worden verzocht contact met de uitgever op te nemen.
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Bewust bouwen.

Kantoor

Sto Isoned bv 
Lingewei 107
4004 LH Tiel
Telefoon 0344 620666
info.nl@sto.com

Voor meer informatie 
kunt u 24/7 terecht op 
onze website:

www.sto.nl


