
StoStone
Gevels isoleren en vormgeven 
met natuursteen

|  Gevel |  Gevelbekleding |  Natuur s teen | 



Natuursteen
Kalksteen, gewonnen en bewerkt in de 
steengroeven van Sto in Duitsland.

Details, illustraties, algemene technische informatie en diagrammen in dit document zijn slechts algemene omschrijvingen en tonen slechts een schematische weergave van 
de basisfuncties. Het betreft géén detailengineering. Concrete toepassing van het product kan in het concrete geval ver schillen, afhankelijk van de omstandigheden ter 
plaatse. Specificaties dienen dan ook te allen tijde te worden aangepast voor het project specifieke werk. De documentatie dient dan ook niet als presentatie voor het werk, 
noch als verwerkingsvoorschrift. De verwerker/klant is zelfstandig verant woordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het betreffende product in relatie tot de 
ondergrond. Aangrenzende werken zijn in de illustraties slechts schematisch weergegeven. De technische productspecificatie en productinformatie in de technische 
informatiebladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde als uitgangspunt te worden genomen.
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StoStone - Muschelkalk en Jura 
kalksteen - worden gewonnen in de 
eigen steengroeven van VeroStone 
GmbH  (onderdeel van de Sto Groep).  
Het natuursteen wordt bewerkt tot  
10 mm dunne tegels met een gezand- 
straald, glad- of een ruw geslepen 
oppervlak. Ze zijn beschikbaar in drie 
slim te combineren maten (pagina 6).

Feiten rond StoStone
 · Vijf soorten kalksteen met  

verschillende oppervlaktestructuren
 · Dikte: 10 mm
 · Maten: S2, M2, L2 (en op aanvraag)
 · Steensoorten, maten en  

oppervlaktestructuren zijn 
onderling combineerbaar

 · Alle vier soorten kalksteen zijn 
geschikt voor toepassing op  
buitengevelisolatie systemen

Schaal van het afgebeelde monster: 
kantlengte circa 15 cm.

Sto-Fossil SKL
(NSF004)

Sto-Fossil SBL
(NSF005)

gezandstraald gezandstraald

glad geslepen (C320) glad geslepen (C320)

Assortiment

Sto-Fossil Bavaria Yellow
(NSF001)

Sto-Fossil Bavaria Travertin
(NSF002)

glad geslepen (C320)

gezandstraald

glad geslepen (C320)

ruw geslepen (C60) ruw geslepen (C60) ruw geslepen (C60) ruw geslepen (C60)
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6 | Modulaire maten

Modulaire maten

StoStone is in drie verschillende standaardmaten verkrijgbaar. Dat geeft u de 
vrijheid om volledig naar eigen inzicht te combineren. De modulaire maten maken 
het mogelijk om een bijzonder gevelontwerp te realiseren, ook binnen een kort 
tijdsbestek en met beperkte middelen.

Andere maten zijn op aanvraag beschikbaar. De adviseurs van Sto kunnen hierover met u 
meedenken.

Aangegeven maten in mm. Voeg 10 mm.
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Oppervlakken en verbanden

De verscheidenheid aan stenen, oppervlaktestructuren en formaten biedt talloze 
ontwerpmogelijkheden. Verschillende patronen en verbanden - tot aan 
parketverband - combinaties van lichter en donker, gladde en ruwere stenen.

Patroon, maten S2, M2, L2

Lopend verband, maat L2

Lopend verband, maat S2, M2, L2



Maat: S2
Steen: Sto-Fossil Bavaria Travertin
Oppervlakbewerking: C60 (ruw 
geslepen)

Maten: S2, M2, L2
Steen: Sto-Fossil SKL
Oppervlakbewerking: C320 (glad 
geslepen)

Maat: M2
Steen: Sto-Fossil SKL
Oppervlakbewerking: gezandstraald

Maten: S2, M2, L2
Steen: Sto-Fossil Bavaria Travertin
Oppervlakbewerking: C60 (ruw 
geslepen)

Maat: L2
Steen: Sto-Fossil Bavaria Travertin
Oppervlakbewerking: C60 (ruw 
geslepen)

Maten: S2, M2, L2
Steen: Sto-Fossil SKL
Oppervlakbewerking: C320 (glad 
geslepen)

XXXXXXXX | 1110 | Patronen en voegen

Patronen en voegen

Patronen en voegen | 11

¼ ongelijk lopend verband ½ ongelijk lopend verband

¼ ongelijk lopend verband Parketverband

¼ ongelijk lopend verband Patroon
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Referentie

Een kubusvormige gebouw staat op de Blumenberg nabij Eichstätt, in het midden 
van de Jura-steengroeven. Het heeft een indrukwekkende natuurstenen gevel aan de 
noord- en zuidkant, gemaakt van een combinatie door verschillende bewerkingen en 
kleuren van het natuursteen.

De natuurstenen tegels van verschillende grootte, gemaakt van Jura en schelpkalksteen, zijn op 
het buitengevelisolatiesysteem StoTherm Vario gerealiseerd. De gevel met een hoogte van 12 
meter is voorzien van de natuursteentegels op gevelisolatie. De verschillende natuursteenkleu-
ren en oppervlaktebewerkingen (gezandstraald en geschuurd) creëren een architectonisch 
indrukwekkende en tegelijkertijd functionele gevel.

StoDesign
Het ontwerp van Jurabloc is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Sto. Vanaf de 
beginfase is de designafdeling van Sto, StoDesign, betrokken geweest bij de realisatie van het 
markante gebouw. Door middel van samples, mock-ups en visualisatie konden alle betrokken-
nen direct een goed beeld vormen voor het gebouw daadwerkelijk werd gerealiseerd. 

 



Verlijming

Isolatie

Onderpleister

Wapening

Plug

Indien nodig, gelijkmakende mineral laag
(niet afgebeeld)

Lijm

Voegmortel

Natuursteen
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Konstruktionsdetail
Anschluss der Laibung an ein zurückversetztes Fenster mit Fugendichtstoff

Zekerheid

Geteste systemen

Brandgedrag:
 · StoTherm Vario (isolatiemateriaal: 

polystyreen): moeilijk ontvlambaar, 
B-s1.d0, conform EN13501-1.

 · Algemene goedkeuring: Z-33.46-422.
 · Verouderingsproeven door  

hygro-thermische verwering op alle  
aangeboden systemen.

Systeemopbouw: StoTherm Vario met StoStone

Dit team wordt ondersteund door de 
steenexperts van onze dochteronder- 
neming VeroStone GmbH, net als de 
BGI-experts van ons technisch service 
center. 

Persoonli advies

Ons serviceteam van projectmanagers, 
accountmanagers en demonstrateurs 
ondersteunt u in alle planningsfasen. 
Bijvoorbeeld bij de bemonstering, 
detaillering en uitvoering en bij scholing 
van verwerkers.

 · Praktijkervaring sinds 1994.
 · Voortdurende kwaliteitscontrole van 

alle systeemcomponenten, inclusief de 
stenen uit onze eigen steengroeven.
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In Europa wordt jaarlijks zo’n 170  
miljoen m² buitengevelisolatie  
toegepast. Dat levert niet alleen een 
belangrijke bijdrage aan de energie-
efficiëntie van gebouwen, maar het 
biedt ook heel veel mogelijkheden bij 
het ontwerp van het gevelvlak.

StoStone in deze  
brochure is slechts één mogelijkheid 
om een individuele uitstraling te 
geven aan buitengevelisolatie.

Eén isolatiesysteem, talloze mogelijkheden

Met het ruime assortiment steenstrips van StoBrick bent u  
verzekerd van een juiste keuze voor uw project. 

Voor een plastische vormgeving van gevels. Met het lichtgewicht 
materiaal Verolith vervaardigen wij alle door u ontworpen 
vormen, profielen en platen die toegepast kunnen worden op 
gevelisolatie.

Het kalksteen uit onze eigen Duitse steengroeven is in modulaire 
formaten beschikbaar. Sto Natural Stone Tiles biedt u de 
mogelijkheid tot individueel design met natuursteen, op een 
geïsoleerde gevel.

 |  Navigation1 |  Navigation2 |  Navigation3 | 

Fassaden gestalten
Fassaden dämmen

Mit Klinker und Ziegel

|  Fas sade |  Fas sadenbeläge |  K l inker und Ziegel | 

Fassaden gestalten
Fassaden dämmen

Mit Naturwerkstein

|  Fas sade |  Fas sadenbekleidungen |  Natur werks tein | 

Fas sade |  Fas sadenbekleidungen |  P las t i s che Fas sadenelemente

Fassaden gestalten
Fassaden dämmen

Mit plastischen Fassaden- 
elementen aus Verolith

Prefab pleisterelementen

Keramische steenstrips

Natural Stone Tiles

Plastische gevelelementen

Sto-Ecoshapes, prefab pleisterelementen voor individueel design. 
Het op 90% mineraal gebaseerde materiaal kan ook worden 
toegepast als gevelbekleding op licht gebogen gevels.

 |  Navigation1 |  Navigation2 |  Navigation3 | 

Fassaden dämmen
Fassaden gestalten

Mit den vorgefertigten 
Putzelementen Sto-Ecoshapes

|  Fas sade |  Fas sadenbekleidungen |  Sto-Ecoshapes | 



Sto Isoned bv

Postbus 6400

NL-4000 HK  Tiel

Telefoon +31 344 791 100 

info.nl@sto.com

www.sto.nl
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