Over
isolatie
en
innovatie

Waar denkt u aan, als u aan Sto denkt?
Waarschijnlijk aan de gele emmers. Of aan
gevelverf en sierpleister? Misschien denkt u
aan gevelisolatie. Maar er is meer te vinden in
de wereld van Sto. Als gevelspecialist bouwen
wij met onze partners aan een mooiere en
energiezuinige gebouwvoorraad, wereldwijd.
Op technologisch gebied zijn we hierin
leidend. Ook in Nederland.
Tijdens het bouwproces zoekt men continu
naar een balans tussen investering,
constructie en esthetiek. In nauwe
samenwerking met onze partners
ontwikkelen wij innovatieve gevelisolatie
systemen, waarbij we ook de balans tussen
ecologie en economie niet vergeten. Bouwen
met Sto betekent duurzaam bouwen én
renoveren. Zo helpen wij opdrachtgevers en
professionals deze balans te vinden.
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Een bedrijf met
familiegevoel
De geschiedenis van Sto begint in 1954 met de oprichting van
Ispo-Putz KG door Fritz Stotmeister. Vandaag de dag wordt het
bedrijf, dat ondertussen meer dan 4.000 medewerksters en
medewerkers telt, nog altijd door leden van de familie
geleid. Het resultaat: een bedrijfscultuur gekenmerkt door wederzijds respect en een sterke identificatie met de onderneming.

Jochen Stotmeister
(voorzitter van de raad
van bestuur),
Gerd Stotmeister
(technisch directeur)
en Fritz Stotmeister
(erevoorzitter van de raad
van toezicht)

1835: Oprichting van de
cement- en kalkfabriek in Weizen
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1936

Wilhelm Stotmeister koopt de
Weizener Cement- und Kalkwerk

1954

Fritz Stotmeister richt Ispo-Putz KG op

1961

Opening van de eerste vestiging in Markgröningen

1962

Geboorte van het merk Sto: oprichting van
Stotmeister & Co. Farben- und Baustoff-KG

1970

Eerste export naar Oostenrijk

1972

Start verkoop ISPO-muurverven door Van Wijk Verf bv
in Nederland.
Eerste dochteronderneming in Zwitserland.

1977

Oprichting van StoDesign

1979

Oprichting Isoned bv door Van Wijk Verf bv
in Nederland.
Oprichting van Sto Corp. in de VS

1988

Sto GmbH wordt Sto AG

1992

Oprichting van StoVerotec GmbH

1996

Oprichting van StoCretec GmbH

2000

Overname van Shanghai Dinova Ltd. in China

2002

Overname van SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co.
KG, Böhl-Iggelheim

2002

Overname van Beissier Frankrijk en Spanje

2002

Fusie van Sto en Ispo en naamswijziging Nederlandse
dochtermaatschappij in Sto Isoned bv.

2003

Voltooiing van de Sto-Servicefabrik: de modernste
productietechniek in Europa

2003

Overname van de Franse vervenproducent
Sicof S.A.S.

2005

StoVerotec koopt het natuursteenbedrijf HEMM.
STONE GmbH

2006

Voltooiing van de Sto-Infofabrik

2010

Begin van de productie van isolatiemateriaal in de
vestiging Lauingen

2011

Oprichting van Innolation GmbH, Lauingen

2011

Overname van de Tsjechische fabrikant en distributeur van gevelisolatie systemen STOMIX spol. s.r.o.
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Samen zijn we sterk, maar
onafhankelijk
Samen onder één dak, maar toch allen met een eigen identiteit.
Zo zou de Sto Groep omschreven kunnen worden. Onder de vlag
van Sto functioneren individuele business units zelfstandig, zodat
we snel op de wensen en behoeften van onze partners kan worden ingespeeld.

Sto AG:
Gevelisolatie
systemen,
gevelbekledingen
decoratieve
binnenafwerkingen,
verfsystemen
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StoVerotec:
Voorgehangen,
beluchte gevelsystemen,
akoestiek en
architectuur
elementen voor
binnen & buiten

StoCretec:
Betonherstel en
kunststof
vloerproducten:
bescherming,
herstel en
decoratieve
vormgeving

Het wereldwijde
succes van Sto blijkt uit
de groeicijfers. Met
meer dan 30 dochterondernemingen en 60
verkooppartners is Sto
over de hele wereld
vertegenwoordigd.

Omzet in 2012

StoDesign:
Kleur- en
materiaalconcepten
voor gevel en
interieur, product
design, seminars en
excursies

Frankrijk en
Spanje:
Spachtels en
pleisters

Lakken, verven
en bescherming
van gebouwen

Natuursteen
voor gevels,
vensterbanken,
vloeren

Isolatiemateriaal en
eigenschapppen

Buitengevelisolatie systemen,
sierpleisters en
verven. Focus op
Oost-Europa

West-Europa
Noord/Oost Europa
USA/Azië

€
€
€

899,4 miljoen
117,3 miljoen
125,6 miljoen

Totale omzet

€ 1.142,0 miljoen
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Alles voor één doel
Alle producten en systemen van Sto zijn ontwikkeld om
één doel te dienen: waardecreatie en waardebehoud van
gebouwen, zowel energetisch als esthetisch.
Met dat doel voor ogen zijn we op verschillende gebieden actief
en hebben we ongeveer 30.000 producten in ons assortiment.

Gevelsystemen
Gevelisolatie systemen,
ondergrondvoorbehandeling,
gevelverven, sierpleisters,
decoratieve gevelafwerking,
saneringssystemen en
architectuurelementen

Voorgehangen, beluchte
gevelsystemen
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Interieur
Ondergrondbehandeling,
voorstrijk, sierpleisters,
binnenmuurverven, lakken,
decoratieve binnenafwerking
en binnenisolatie

Akoestiek
Akoestische
plafondsystemen,
akoestische pleistersystemen,
akoestische renovatieverven

Kunststof vloerproducten
Kunststof vloerproducten
voor de schilder, gietvloeren,
rolcoatings, verzegelingen,
betonherstel
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De toekomst opnieuw
uitvinden
Onze R&D afdeling telt meer dan 150 medewerkers, die de
innovatiemotor continu op volle toeren draaiende houden.
Daarbij streven we twee doelstellingen na. Enerzijds werken we
voortdurend aan de verbetering en optimalisatie van bestaande
Sto-producten. Anderzijds zijn we trendsetters. Door het
ontwikkelen van nieuwe, innovatieve producten willen we
nieuwe trends zetten. Rechts een voorbeeld van ons innovatieve
gevelsteem StoVentec Photovoltaic. Voor het
eerst wordt het milieuvriendelijke principe om energie uit het
zonlicht te halen, in de gevel geïntegreerd.

Innovatie van Sto: gevels die voorzien zijn van het Lotus-Effect® blijven
schoon en wit omdat het vuil met de regen van het oppervlak spoelt.

Bedrijfsgebouw, HR-Pula
Architect | Andrija Rusan, Desar GmbH,
HR-Zagreb StoLotusan MP,
StoVentec Fassade, Stolit K 1,0

Bedrijfsgebouw MP09, Graz, Oostenrijk
Gevelsysteem StoVerotec Glass
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Schone prestaties,
al meer dan 40 jaar
Bij Sto zijn efficiënt en verantwoord handelen de basis voor
duurzaam succes op de lange termijn. Onze producten en
systemen dragen bij aan het welzijn van mens en milieu. Al sinds
lange tijd. Al meer dan 40 jaar geleden kwam het eerste
gevelisolatie systeem van Sto op de markt: StoTherm Classic, tot
op vandaag het meest succesvolle gevelisolatie systeem ter
wereld. Voor Sto begint het bewust omgaan echter al bij de
eigen voordeur. Daarom heeft Sto in 2003 in de modernste
productietechnieken geïnvesteerd. Het resultaat is onder andere
een ultiem energie-efficiënt productieproces. En in lijn met onze
filosofie is het niet meer dan logisch dat Sto als één van de
eersten uit de branche een EPD (Environmental Product
Declaration) voor zijn minerale mortel verworven heeft.
1. Ongeïsoleerd: jaarlijks verbruik is ongeveer 26,51 m3
gas per m2 geveloppervlak*
*24 cm metselwerk, gestuct/sierpleister aan binnen- en buitenzijde.
24 cm metselwerk

2. Geïsoleerd: jaarlijks verbruik is ongeveer 3,31 m3
gas per m2 geveloppervlak*
*24 cm metselwerk, binnenpleister, buitengevelisolatie systeem met 15 cm
isolatie (thermische geleiding 040)
24 cm metselwerk
15 cm gevelisolatie

Per jaar bespaart een gevel voorzien van gevelisolatie,
per m2 geveloppervlak:
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De modernste productietechnieken voor ultieme
energie-efficiëntie
en milieubescherming.
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Sto in Nederland

Als partner van woningcorporaties, architecten, huiseigenaren
en vastgoedinvesteerders ondersteunen wij hen in de realisatie
van een esthetische en energetische upgrade van de
vastgoedvoorraad. Daarbij geloven wij in de kracht van
vakkundige ondernemers om dit te realiseren. Als vernieuwer
in de schilders- en stukadoorsbranche voorzien wij deze
professionals van innovatieve producten en systemen.
Innovatieve producten ontwikkelen we door in te spelen op de
wensen van de markt. Zo zijn ook de StoTherm Brick systemen
ontstaan. Een unieke combinatie tussen gevelisolatie van Sto
en baksteen van onze kwaliteitspartners: dat is energetische
efficiëntie, energiebesparing én oer-Hollands design in één.
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Al jaren actief op de Nederlandse markt
Sto heeft al meer dan 50 jaar ervaring met gevelisolatie. Ook op de Nederlandse markt zijn
we al jaren bekend: eind jaren ‘70 verkocht Jan van Wijk thermische isolatie systemen onder
de ISPO-vlag. Later zou ISPO overgaan in Isoned. In 2002 fuseerden Sto en ISPO, waaruit
het huidige Sto Isoned is ontstaan. Sto is inmiddels wereldwijd marktleider op het gebied
van gevelisolatie. Ook in Nederland.
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Sto Isoned bv
Lingewei 107
Postbus 6400
NL-4000 HK Tiel
Telefon +31 344 62 06 66
Telefax +31 344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Kwaliteitsmanagement systeem
Sto AG, DIN EN ISO 9001, Reg.-Nr. 3651
Milieumanagement systeem
Sto AG, DIN EN ISO 14001, Reg.-Nr. 3651
Locaties Stühlingen, Donaueschingen, Tollwitz,
Rüsselsheim, Kriftel
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Met betrekking tot het specifieke
gebruik van de genoemde producten
dienen de Technische Informatiebladen
en de systeemspecificaties te allen tijde
in acht te worden genomen.

