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StoTherm Brick
Daar waar traditie en
functionaliteit samen komen:
gevelisolatie met gevelsteen.

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 verschillen, afhankelijk van de omstandigheden ter
plaatse. Specificaties dienen dan ook te allen tijde te worden aangepast voor het project specifieke werk. De documen-tatie dient dan ook niet als presentatie voor het
werk, noch als verwerkings-voorschrift. De verwerker/klant is zelfstandig verantwoordelijk 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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Daar waar traditie en functionaliteit
samenkomen. Gevelisolatie met gevelsteen.
Bouwen met baksteen zit in onze genen. We zijn opgegroeid op Nederlandse klei en
de gemetselde omgeving is ons dierbaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze
metseltraditie in de hedendaagse architectuur nog steeds duidelijk aanwezig is.
Moderne technieken slaan een brug tussen energetische efficiëntie en esthetiek. Een
unieke combinatie tussen thermische isolatie, bescherming, energiebesparing én oerHollands design. Dat zijn de StoTherm Brick oplossingen. Of u nu kiest voor een
minerale of een keramische gevelsteen: de systemen zijn synoniem aan kwaliteit,
functionaliteit en duurzaamheid.

4 | Introductie

Duurzame materialen zijn tijdloos
Baksteen is van alle tijden

Baksteen is één van de oudste
bouwmaterialen die we kennen. Met name in
Nederland kent dit product een hoge
populariteit. Dankzij de kleigrond waarop ons
land gebouwd is, is de grondstof voor het
produceren van baksteen altijd ruim voorradig
geweest. Maar in een tijd waarin
duurzaamheid en ecologie een
vanzelfsprekendheid is, is spaarzaam omgaan
met onze grondstoffen een must. Dunnere
gevelstenen beschikken over dezelfde
robuuste eigenschappen van baksteen, zonder
dat we een enorm beroep hoeven te doen op
onze bronnen.
Extreem hard, bestand tegen de zwaarste
weersomstandigheden en stabiliteit in vorm en
kleur. De baksteen is niet voor niets een geliefd
bouwmateriaal. De primaire functie van baksteen is
in de loop der tijd veranderd: een gemetselde gevel
is over het algemeen niet meer het dragende,
constructieve element van een gebouw, maar heeft
tegenwoordig vooral een architectonische en
esthetische functie.
Een baksteen hoeft niet per se 10 cm dik te zijn.
Dunnere varianten worden gekenmerkt door
dezelfde kwaliteiten. Door hun gewicht en
duurzaamheid zijn deze gevelstenen zeer geschikt
voor gebruik op de gevel(isolatie). En of het nu een
keramische of minerale gevelsteen betreft: het
uiterlijk is precies zoals u dat gewend bent van
baksteen. Maar dan op een energetisch
hoogwaardig niveau, zonder dat daar een extreem
dikke gevelopbouw voor nodig is.
Keramische en minerale gevelstenen sluiten niet
alleen aan bij de Nederlandse bouwtraditie, maar
bieden ook veel ontwerpvrijheid voor een
moderne(re) bouwstijl. De veelzijdigheid van het
materiaal blijkt uit de enorme keuzevrijheid in kleur,
glans, structuur, formaat en detail.

6 | Materiaal

De concrete technische specificaties en informatie over de producten in de technische informatiebladen en goedkeuringen moeten nageleefd worden.
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Zo mooi kan energiebesparing zijn
Comfort en waardecreatie door gevelisolatie

Een woning verliest 35% van zijn warmte via
de gevel. Dat een goed geïsoleerde gevel dit
percentage drastisch omlaag brengt, zal geen
verrassing zijn. Maar niet alleen op energetisch
en technisch vlak heeft gevelisolatie zich
veelvoudig bewezen.
In de winter is alleen een warme muts niet
voldoende. Een warme jas die beschermd tegen de
weersinvloeden van buitenaf en die warmte
vasthoudt, is een eerste stap. En dat is precies het
idee van gevelisolatie. Door een woning (bestaand
of nieuw) te voorzien van een gevelisolatie systeem
wordt een hoogwaardig geïsoleerde schil gecreëerd
die warmtelekken en kieren elimineert. Een
maximale RC-waarde is mogelijk zonder dat hiervoor
een extreem dikke wandopbouw nodig is.
Gevelisolatie zorgt voor een hoog accumulerend
vermogen van de constructieve massa. Dit zorgt er
vervolgens voor dat de gebouwconstructie niet
onderhevig is aan temperatuursschommelingen. Een

constanter stookgedrag is daarvan het resultaat.
Méér wooncomfort en een lagere energierekening,
wie wil dat nu niet?
Een verhoogd wooncomfort is voor de
eindgebruiker van grote meerwaarde. Met name
wanneer het totale woonoppervlak daarbij niet in
gevaar komt. In tegenstelling tot andere isolerende
maatregelen, zoals het plaatsen van
voorzetwanden aan de binnenzijde, hoeft een
bewoner op het gebied van woonruimte niets in te
leveren.
Door de gevel te voorzien van een hoogwaardig
gevelisolatie systeem wordt tevens de mogelijkheid
gecreëerd om het aanzicht van het gebouw te
verbeteren. Indien gewenst natuurlijk,
want u heeft ook de mogelijkheid om de
bestaande situatie te handhaven door een identieke
gevelsteen te kiezen. Ideaal wanneer voldaan moet
worden aan welstandsbeleid. Dát is waardecreatie
door gevelisolatie.

Op de foto rechts:
Renovatie 81 rijwoningen | Paradijsstraat, Voorburg
Overeem Architecten BV, Leidschendam
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De concrete technische specificaties en informatie over de producten in de technische informatiebladen en goedkeuringen moeten nageleefd worden.

Fotografie: Norbert Duijvelshoff

Krachtig combineren
Wat kleur en structuur met een gevel doen

Een evenwichtig samenspel in kleur, vorm en
architectuur geeft een gebouw expressie.
Door daarbij te spelen met verschillende
combinaties, bijvoorbeeld door een gevelsteen
te combineren met een gestuct geveldeel,
krijgt ieder gebouw zijn eigen identiteit.
Als het op het design van gemetselde gevels
aankomt, is gerichte kleurkeuze van groot belang.
Hoe random een verzameling dan ook verzameld
lijkt te zijn, de kleurstelling is altijd weloverwogen
en op elkaar afgestemd. Maar er zijn meer
keuzemogelijkheden dan alleen de kleur van de
verzameling stenen. Creëer net dat stuk extra eigen
identiteit door bijvoorbeeld te combineren met
sierpleister. Schakeringen in kleur bieden daarbij
diverse mogelijkheden. Complementaire kleuren
zorgen voor een versterkt kleureffect van de
gevelsteen, terwijl lichtere kleuren glans toevoegen.
Donkere en minder verzadigde kleuren creëren een
elegante compositie.
De gevelstenen die toepasbaar zijn op gevelisolatie,
zijn in alle denkbare kleuren, vormen en structuren
leverbaar. Dit maakt het mogelijk de opdracht
precies naar uw wens te realiseren. Indien nodig
kan een monster van de bestaande situatie
genomen worden en wordt de gevelsteen precies
nagemaakt. De natuurlijke uitstraling van
gevelsteen laat zich perfect combineren met de
AC kleurcollectie van Sto (Architectural Colours
by StoDesign). De 300 natuurlijke kleuren uit deze
waaier sluiten op harmonieuze wijze aan bij
architectuur en materiaal.

Complementair contrast

Licht contrast

Tint op tint (ton sur ton)

Omhullend contrast

Op uw beeldscherm of in de geprinte brochure kan de kleur
anders weergegeven worden dan de werkelijke kleur, zoals
deze in de AC-kleurwaaier te vinden is. De weergave op uw
scherm is niet bindend. Meer informatie op www.sto.nl.

Op de foto rechts:
98 rijwoningen | Stadstuinen, Amersfoort
Han van Zwieten BNA, Zeist
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Gevelsteen als designelement
De invloed van vorm, voeg en metselverband

Niet alleen kleur en structuur hebben grote invloed op het uiterlijk van
een baksteen gevel. Het StoTherm Brick systeem biedt diverse
vormgevingsmogelijkheden door te variëren met metselverband,
voegkeuze en vorm van de gevelsteen.
StoTherm Brick kan worden afgewerkt met strengpers, vormbak of handvorm
gevelstenen. Strengpers gevelstenen zijn uitermate geschikt voor een strakke
vormgeving vanwege de strakke, gladde zijden. Vormbak stenen hebben een
kantige vorm en een regelmatig oppervlak, waarmee deze in traditioneel
Hollands metselwerk uitblinken. Tenslotte zijn handvorm gevelstenen wat
grilliger in vorm en oppervlak, wat een ambachtelijke sfeer bewerktstelligt.

Staandverband

Kruisverband

Engelsverband

Wildverband

Halfsteensverband

Klezorenverband

Fransverband

Hollandsverband

Blokverband

Tegelverband

Ketting- of Noorsverband

Vlaams verband

StoTherm Brick kan in elk gewenst metselverband toegepast worden,
ongeacht of er voor minerale of keramische gevelstenen gekozen wordt.
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The concrete technical specifications and information on the products contained in the Technical Data Sheets and approvals must be observed.
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Oplossingen voor nieuwbouw
Snel en efficiënt bouwen: HSB-elementen met gevelisolatie

Snelheid, zonder in te leveren op kwaliteit. Slim bouwen,
door energetische prestatie te combineren met
geconditioneerde verwerking. Zonder dat dit ten koste
gaat van esthetiek: het StoTherm Brick systeem staat
synoniem voor grootse prestaties. Het systeem is volledig
geprefabriceerd te plaatsen, wat zorgt voor snelle en
efficiënte verwerking.
Zo ook in Nieuwe Niedorp, waar 19 woningen in eerste instantie
traditioneel gebouwd zouden worden. Na kennismaking met
een prefab-systeem werd besloten om de bouw van de
resterende woningen volgens deze vorm door te zetten. In
slechts vier weken tijd zijn de woningen volgens geprefabriceerd
concept op de bouwplaats gerealiseerd. Het resultaat? De
geprefabriceerde woningen zijn niet te onderscheiden van de
traditioneel gemetselde woningen.

19 rijwoningen | EC Garantwoningen, Nieuwe Niedorp
Klous + Brandjes Architecten BNA, Haarlem
Foto‘s: VBK Groep
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Fotografie: Norbert Duijvelshoff

Oplossingen voor renovatie
Waardebehoud van geliefd bezit

Op de foto rechts:
Renovatie 25 rijwoningen | Trompstraat, Drunen
RDH / De Groot Vroomshoop / De Bonth van Hulten

Wereldwijd zijn wetenschappers het erover eens dat het
noodzakelijk is de opwarming van de aarde deze eeuw te
beperken tot 2°C. De aan de gebouwde omgeving
gerelateerde CO2-uitstoot speelt hierin een belangrijke rol.
Ook Nederland heeft zich gecommiteerd aan deze
doelstelling. De Nederlandse woningvoorraad bedraagt
momenteel 7,25 miljoen woningen waarvan bijna de
helft is gebouwd voor 1970, dus voor de tijd van
energetische kwaliteitseisen in de nieuwbouw. Een
inhaalslag in de bestaande gebouwde omgeving is
noodzakelijk.
Woningen voor 1970 worden doorgaans gekenmerkt door een
gemetselde gevel. Sloop van de bestaande gevel is meestal
duurder dan deze voorzien van een nieuwe beschermende
“jas”. Zonder dat het straatbeeld drastisch verandert, is het
mogelijk de woningen energetisch en esthetisch te verbeteren.
De toepassing van prefab geveldelen maakt het mogelijk om
snel en efficiënt te renoveren, zonder dat bewoners hun
woning hoeven te verlaten.
Renovatie kopgevels | Dotterlei, Capelle a.d. IJssel
Inbo, Rotterdam

Renovatie 76 rijwoningen | Schildersbuurt, Maarssen
Op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs, Utrecht
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Renovatie 82 won. 2-onder-1 kap | ‘t Kotte, Hengelo
MAS Architectuur, Rotterdam
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Fotografie: Norbert Duijvelshoff

StoTherm Brick
Verschillende systemen voor verschillende wensen

Duurzaam, hoogwaardig isolatiemateriaal én baksteen design, dat
hebben de drie systemen binnen de StoTherm Brick familie met elkaar
gemeen. De systemen onderscheiden zich niet alleen van elkaar door
de eindlaag (keramische of minerale gevelsteen) maar ook door
toepassing. Zo is het StoTherm Classic systeem het meest ingezette
gevelisolatie systeem van Sto, wereldwijd. Al jaren bewijst dit systeem
zijn effectiviteit en betrouwbaarheid. Het StoTherm Vario systeem met
keramische gevelsteen is een veelzijdig systeem dat ook in de wat
moeilijkere situaties de oplossing biedt. Met name het feit dat dit
systeem met elke gevelafwerking te realiseren is (bijv. gevelsteen,
keramische tegel, natuursteen, sierpleister), maakt het systeem een
geweldige designer. Tenslotte is het StoTherm Wood systeem met
minerale gevelsteen uitermate toepasbaar voor wie kiest voor
geconditioneerde verwerking. De basis van het StoTherm Wood
systeem bestaat uit de hernieuwbare grondstof hout. Op het gebied
van milieu en duurzaamheid is het StoTherm Wood systeem daarom
gecertificeerd met het “natureplus” keurmerk.
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De voordelen
•	Zeer hoge veiligheid en betrouwbaarheid van de
systemen
•	Systeemcomponenten nauwkeurig op elkaar
afgestemd
•	Componenten zijn afkomstig van gerenommeerde
partners
•	Nagenoeg onbegrensde ontwerpvrijheid in kleur,
vorm en structuur
•	Indien gewenst behoud van oorspronkelijke
uitstraling door nemen van kleurmonster
•	Modern en duurzaam bouwmateriaal
• Uitgekiende detaillering
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Minerale gevelsteen

Keramische gevelsteen

Prefab oplossing
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Verlijming
Isolatie
Wapeningslaag
Lijmmortel
Minerale gevelsteen
Voegenmortel
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Verlijming
Isolatie
Wapeningslaag
Mechanische bevestiging door
wapeningslaag (niet weergegeven)
5 Lijmmortel
6 Keramische gevelsteen
7 Voegenmortel

6

7

HSB-onderconstructie
Sto-Houtvezelisolatieplaat M
Wapeningslaag
Mechanische bevestiging isolatieplaat (niet weergegeven)
5 Lijmmortel
6 Minerale gevelsteen
7 Voegenmortel
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StoTherm Brick
Systeemeigenschappen

Productnaam

Minerale gevelsteen

Keramische gevelsteen

Prefab oplossing

Systeemnaam

StoTherm Classic met
minerale gevelsteen

StoTherm Vario met
keramische gevelsteen

StoTherm Wood met
minerale gevelsteen
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Voegen (terugliggend 5 mm)

Naadloos




Ecologisch

Combinatie met andere
afwerkingen
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