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Sto-Glasmozaïek

Een moderne gevel 
realiseren met de 
energetische eisen van 
morgen. Van een 
monochroom design tot 
een palet van diverse 
kleuren: de 
mogelijkheden zijn 
eindeloos.

Gevel
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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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Eén van de tools die de architect ter beschikking 
heeft, is glasmozaïek van Sto. Een oude techniek 
met hedendaags uitstraling. De vormgever kan met 
zijn creativiteit nagenoeg elk gewenst patroon en 
kleurschakering samenstellen om zo een geheel 
eigen gevelontwerp te creëren. En dankzij de 
schittering van de tegeltjes en het samenspel dat 
daarmee wordt bereikt met licht en kleur, heeft de 
gevel een constant wisselende uitstraling. Het is 
belangrijk dat de beste materialen en kleurstoffen 
worden gebruikt om een zo mooi mogelijk 
resultaat te realiseren. De techniek die Sto gebruikt 
is uniek. Kleurpigmenten worden ingesmolten 
tijdens de tweede ovengang aan de achterzijde van 
de tegeltjes. Dit zorgt voor een optimale 
kleurvastheid van de mozaïektegels waardoor de 
kleuren – en het gebouw – nog jarenlang mooi 
blijven.

Ongekende mogelijkheden 
Een eindeloze reeks aan combinaties en variaties. 
Het kleurenpalet gaat van limoengroen tot aan 
hazelnootbruin en van staalblauw tot aan 
bessenrood. Daarnaast zijn de mozaïektegels in 
twee diktes te verkrijgen met beide hun voordelen. 
De formaten bestaan uit drie groottes. Hiermee is 
de vormgever voorzien van optimale vrijheid om zo 
een divers gevelbeeld te realiseren. Zelfs op 
complexe ondergronden kan Sto-Glasmozaïek 
worden toegepast.

Links: Mozaïekstukjes in een 
gebouw uit 200 jaar na 
Christus. De afgebeelde man 
is Dionysos uit de Griekse 
mythologie. Nu ligt het 
gehele stuk in het 
Archeologisch Museum van 
Korinth in Griekenland.

Rechts: Sto-Glasmozaïek 
toegepast op een 
kantoorpand in 
Ludwigshafen, Duitsland. 
Architect Allman Sattler 
Wappner realiseerde een 
spiegeleffect door een gevel 
te voorzien van monotone 
witte mozaïektegeltjes.

Mozaïekpatronen worden al sinds mensenheugenis ge-
bruikt. Al in de oudheid experimenteerde men met stuk-
jes steen en klei om zo patronen te leggen. Elk met een 
individuele vormgeving. Een tijdloze artistieke techniek, 
die de hedendaagse architectuur siert. 
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Een bijzondere gevel met 
architectonische mozaïek- 
tegels

Sto-Glasmozaïek
Introductie



Met maar liefst veertig kleuren in het assortiment, 
zijn de mogelijkheden van Sto-Glasmozaïek 
nagenoeg eindeloos. Dit brede spectrum maakt het 
mogelijk om naast monochrome gevels, te spelen 
met de mogelijkheid van het kleurenpalet en zo de 
gevel tot een kunstwerk te transformeren. Ook 
kleurovergangen zijn realiseerbaar.

Uiterlijk met twee gezichten
De veertig kleuren binnen het assortiment zijn 
verkrijgbaar met twee typen oppervlakte: glossy 
look en frosty look. Zoals de naam al suggereert, 
heeft de glossy tegel een glimmend oppervlak wat 
meer schittering oplevert. Zeker bij ontwerpen die 
zich lenen voor dieptewerking en dynamiek, is de 
glossy variant een goede optie. Het licht - en 
daarmee ook de schaduwwerkingen - zorgen voor 
een bijzonder dynamisch effect op de gevel. De 
frosty glasmozaïektegels hebben het uiterlijk alsof 
een laagje ijs het oppervlak bedekt en dus matter 
overkomen dan haar glossy tegenhanger. 

Formaat en dikte
Sto-Glasmozaïek is verkrijgbaar in drie formaten: 
twee vierkanten en één rechthoek. De tegeltjes zijn 
verkrijgbaar in de formaten 23 mm x 23 mm, 23 
mm x 48 mm en 48 mm x 48 mm. Met een voeg 
van twee millimeter is het formaat 25 mm x 25 
mm, 25 mm x 50 mm en 50 mm x 50 mm. 

Alle glasmozaïektegels zijn verkrijgbaar in twee 
verschillende diktes: vier en acht millimeter. Met de 
vier millimeter dikke tegel oogt de gevel slanker. Bij 
een dikte van acht millimeter is er sprake van meer 
dieptewerking, waardoor er een spel ontstaat van 
schaduw en lichtinval op de gevel. 

Voegen
Een voeg is bij veel materialen al een element 
waarmee gespeeld kan worden. De kleur van de 
voeg heeft invloed op de waargenomen kleur van 
de mozaïektegeltjes. Een donkergrijze voeg bij een 
helderwitte mozaïektegel zal het tegeltje grauwer 
laten lijken. Daarentegen zal een zilvergrijze voeg 
ervoor zorgen dat de mozaïektegels veel witter 
worden. Dit effect vloeit voort uit het transparante 
karakter en oppervlak van de glasmozaïek. Met het 
assortiment StoColl FM-S is er een zeer ruime keuze 
aan voegkleuren, van antraciet tot beigewit. 

0007  
Chocolate

0024  
Clear Grey

0025  
Manhattan

0002  
Pergamon

0027 
Dark Grey

0009  
Black

0001  
Bright White

0006  
Cotto

0018  
Venice Blue

0030  
Red

0034  
Lime

0005  
Brown

0004  
Hazelnut

0003  
Florence Brown

0008 
Mocca

0035  
Champagne

0015  
Ice

0020  
Emerald

0019  
Ireland Green

0023  
Grey Stone

0046  
Lemon Grass

0021  
Green Olive

0022  
Highland Green

0010 
Royal Blue

0026  
London Blue

0013 
Shining Blue

0011  
Steel Blue

0014  
Surf

0012 
Blue Sky

0017  
Turquoise

0016  
Blue Cloud

0033  
Corn

0032  
Mandarin

0031  
Orange

0047  
Sugar Rose

0028  
Amethyst

0044  
Lavender

0043  
Nude

0045  
Berry Red

0029  
Burgundy

Links: Sto-Glasmozaïek is 
verkrijgbaar in drie diverse 
maten. Deze afbeelding 
heeft schaal 1:1. De gekozen 
kleur hiernaast is de Clear 
Grey; een heldergrijze kleur 
die binnen het spectrum van 
Sto-Glasmozaïek een 
stijlvolle touch geeft aan het 
gevelbeeld.

Rechts: Het assortiment van 
Sto-Glasmozaïek bestaat uit 
een kleurenspectrum van 
maar liefst 40 kleuren. 48 mm x 48 mm 48 mm x 23 mm 23 mm x 23 mm
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Veertig kleuren met 
eindeloze combinatie- 
mogelijkheden

Sto-Glasmozaïek
Kleuren en formaten



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 het gewenste ontwerp 
te geven. Waar de keuze ook op valt, Sto biedt 
tijdens hele traject advies en ondersteuning. 

De ontwerpfase met Sto-Glasmozaïek
Een goed ontwerp start met de juiste inspiratie. Op 
dit vlak kan Sto de ontwerper op weg helpen. Met 
behulp van de vele referentieprojecten wereldwijd 
of door als sparringpartner op te treden. Maar ook 
met diverse tools die de vormgever kan gebruiken 
om tot zijn ontwerp te komen en de juiste keuze te 
maken met betrekking tot kleur, formaat en dikte. 

Om een ontwerp te realiseren met een mix van 
kleuren, moet de gevel in rasters van 300 mm x 
300 mm verdeeld worden. Dit omdat het 
glasmozaïek op matten met deze afmeting 
afgeleverd wordt. Per raster kunnen tot acht 
kleuren gecombineerd worden. Op die manier is 

het niet alleen mogelijk om patronen te maken, 
maar ook om vrije vormen te ontwerpen met 
Sto-Glasmozaïek. In dit raster wordt met behulp 
van een legenda aangeduid welke kleuren zich 
bevinden op welke plek (zie ook pagina rechts).
Als de ontwerpfase is afgerond, kan er een render 
worden gemaakt met het ontwerp op het 
gevelvlak. Hiermee krijgt de opdrachtgever een 
realistisch beeld van hoe het gebouw er na 
oplevering uit zal zien. Op basis van de rasters kan 
een monster gemaakt worden van het ontwerp. 
Hierdoor krijgt men een nog beter beeld van hoe 
het ontwerp vertaalt naar de werkelijkheid. 
 
Wanneer overgegaan wordt op de daadwerkelijke 
productie, worden de matten met glasmozaïek 
verpakt en genummerd volgens het gemaakte 
ontwerp. Daarnaast worden de matten direct na de 
fabricage uitvoerig gecontroleerd en uitgelegd, 
waardoor de kans op fouten wordt 
geminimaliseerd. Dat geeft niet alleen zekerheid 
voor de vormgever en opdrachtgever, maar ook 
voor de applicateur op de bouwplaats. Geen 
gepuzzel, maar een soepel lopend logistiek proces 
en duidelijkheid bij applicatie.

Twaalf modules van 300 m x 300 cm. Sto-Glasmozaïek 23 mm x 23 mm.
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Van idee tot ontwerp

Sto-Glasmozaïek
Realisatie



Een gevel met Sto-Glasmozaïek is een gevel met 
karakter. Maar naast het uiterlijk moet ook het 
systeem erachter goed zijn. Met de jarenlange 
ervaring die Sto heeft in de ontwikkeling van 
talloze gevelsystemen, is de gevel niet alleen 
esthetisch in goede handen. De ervaringen leren 
dat er meer nodig is dan een mooie gevel. 
Veiligheid en duurzaamheid zijn onderwerpen die 
naar alle waarschijnlijkheid een steeds 
prominentere rol spelen als het gaat om 
nieuwbouw, maar ook bij renovatie. 

Diverse systemen voor elke wens
Sto biedt diverse systemen aan. De keuze van een 
systeem ligt bij de opdrachtgever. Als Sto-
Glasmozaïek als bekleding dient te worden 
gebruikt, kunt u kiezen voor een 
buitengevelisolatiesysteem, maar ook voor een 
geventileerd systeem. De keuze voor het 
buitengevelisolatiesysteem, hangt af van het 
isolatiemateriaal. De keuze ligt tussen StoTherm 
Vario en StoTherm Mineral. StoTherm Vario is een 
systeem dat gebaseerd is op een plaat van EPS en 
heeft als voordeel dat de gevelconstructie lichter en 
economischer is. StoTherm Mineral is een systeem 
dat gekozen wordt voor haar brandwerende 
eigenschappen, waarmee in combinatie met 
Sto-Glasmozaïek zelf brandklasse A kan worden 
gehaald.

De keuze kan ook vallen op een geventileerd 
systeem. Dat houdt in dat er door het plaatsen van 
een gevelconstructie te plaatsen op de bestaande 
ondergrond een beluchting komt tussen de 
bestaande muur en de nieuwe geveldelen. Op de 
nieuwe platen wordt de glasmozaïek verlijmd. Dit 
systeem is toepasbaar wanneer er sprake is van een 
slechte ondergrond. Daarnaast behoudt u de 
energetische prestaties. 

Een gebouw met niet alleen het karakter van 
morgen, maar ook met het oog op de toekomst.

Voordelen van glasmozaïek
Glasmozaïek kent een aantal voordelen die andere 
gevelbekledingen niet bevatten. De 
glasmozaïekmatten worden geleverd in een 
formaat van 30 cm bij 30 cm. Dit zorgt voor een 
betere maatvastheid. Daarnaast is de glasmozaïek 
erg makkelijk te reinigen in tegenstelling tot andere 
gevelbekledingen. De glasmozaïektegeltjes zijn ook 
nog eens vorstbestendig en hebben een 
wateropname tot maximaal een half procent. 
Glasmozaïek leent zich voor elke situatie en is 
daarmee uiterst flexibel. Zo behoudt de vormgever 
zijn ontwerp, maar is de gevel tegelijkertijd uiterst 
functioneel.

Energetische mogelijkheden 
voor optimale prestaties

1 2 43 5 6 7

StoTherm Vario met Sto-Glasmozaïek
Buitengevelisolatiesysteem met glasmozaïektegels

Toepassing  ∙ buiten
 ∙ voor renovatie en nieuwbouw

Eigenschappen  ∙ vorstbestendig
 ∙ hoge mechanische belastbaarheid
 ∙ hoge treksterkte
 ∙ passiefhuisnorm is mogelijk

Uiterlijk  ∙ hoogwaardige kwaliteit glasmozaïek in 40 
verschillende kleuren
 ∙ drie formaten 
 ∙ twee diktes
 ∙ geschikt om te combineren met andere 
materialen

Goedkeuringen  ∙ Internationale / nationale goedkeuringen zijn van 
toepassing

Functionaliteit  ∙ Thermisch isolerend
 ∙ Hoogste hagelweerstandsklasse
 ∙ CO2- en waterdampdoorlatend
 ∙ Brandgedrag: Europe brandklasse conform EN 
13501-1, B-s1.d0.

1 — Verlijming: Sto-Baukleber of StoLevell Uni

2 — Isolatieplaat: Sto-EPS plaat
 Isolatieplaat van geëxpandeerd polystyreen.

3 — Mortelweefsellaag: StoLevell Uni

4 — Wapeningslaag: Sto-Glasweefsel G

5 — Aanvullende bevestiging: Sto-Slagschotelplug Eco
 Aanvullend pluggen is verplicht bij het aanbrengen van glasmozaïek op 

gevelisolatie. Alternatieve plug: Sto-Thermoplug II UEZ 8/60.

6 — Verlijming: StoColl KM (wit)
 Vanwege de doorzichtige glasmozaïeksteentjes wordt een witte lijm 

aanbevolen. Deze heeft geen invloed op de kleur van de glasmozaïek.

7 — Gevelbekleding: Sto-Glasmozaïek
 De glasmozaïektegels worden geleverd in veertig kleuren, drie formaten 

en twee diktes. De voeg wordt gekozen uit het assortiment StoColl 
FM-S.

Systeemopbouw Systeemomschrijving

Alle systeemproducten leverbaar
Bij Sto zijn alle additionele producten ook verkrijgbaar. Kijk 
daarvoor in ons productprogramma, dat te verkrijgen is via 
onze website www.sto.nl.

Note
Bij vragen over ons systeem en / of de systeemcomponenten, kunt u ons 
direct bereiken via telefoon of e-mail. Onze technische service-afdeling 
kan u ondersteunen met uw vragen rondom de producten, details of 
adviezen. 

Onder: Sportzentrum Mitte 
in Heidelberg, Duitsland. 
Architect is Peter W. 
Schmidt, Pforzheim, 
Duitsland.  

Rechts: Sto-Glasmozaïek in 
de kleur Dark Grey (0027).

De gedetailleerde technische specificaties en informatie over de producten die zijn opgenomen in de technische gegevensbladen en goedkeuringen moeten in acht worden genomen. De gedetailleerde technische specificaties en informatie over de producten die zijn opgenomen in de technische gegevensbladen en goedkeuringen moeten in acht worden genomen.10 11
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Een opmerkelijk gebouw op slechts een paar 
honderd meter van de Zeil, de belangrijkste 
winkelstraat van Frankfurt am Main in het westen 
van Duitsland. Toen de televisie nog plek bood voor 
een paar zenders en er geen avondvullende  
programmering was, brachten de inwoners van de 
binnenstad van Frankfurt hun  zaterdagavond door 
in deze bioscoop. Bioscoop Royal, een 
publiekstrekker vanaf de jaren 50, waar nu het 
gelijknamige woon- en werkgebouw staat. De 
gebogen gevel is een eerbetoon aan de vroegere 
bioscoop en geeft nog steeds karakter aan het 
straatbeeld van de Schäfergasse.

Meervoudige, multifunctionele opzet
Het gebouw is opgedeeld in drie zones, die worden 
gemarkeerd door diverse uitsteeksels en 
uitsparingen. Het commerciële gedeelte wordt 
gekenmerkt door een grote glasgevel met 
transparant glas. In het noordelijke gedeelte springt 
de gevel op beide verdiepingen terug, waardoor er 
een royale entree naar buiten ontstaat. De 
residentiële verdiepingen volgen de lijn van de 
gevelband. De vierde en vijfde verdieping zijn 
ontworpen als verspringende elementen, die elk 

reageren op de overeenkomstige verdiepingen van 
de aangrenzende gebouwen. Hiermee wordt een 
dieptewerking van de gevel gecreëerd, die past in 
de huidige stijl van het straatbeeld. 

Gebogen door expressie
De opvallende gebogen straatgevel wordt 
benadrukt door de keuze van de gevelbekleding. 
De glasmozaïektegels volgen de vorm van de gevel 
en verbinden de hele gevel met een monolithische 
eenheid, die wordt weerspiegeld in blauw-witte 
tinten en een andere uitstraling heeft, afhankelijk 
van het licht en de weersomstandigheden. De 
combinatie tussen een aantal kleuren bepaalt het 
totale beeld. Een spectrum aan blauwgroene 
tinten, afgewisseld met een enkel wit tegeltje geeft 
een verfrissend beeld aan het gebouw. In het 
ontwerp was een radius van 50 centimeter 
opgenomen om de gevelrondingen te realiseren. 
Samen met Sto koos de architect voor het 
geventileerde systeem StoVentec M. De keuze voor 
dit systeem maakte de ronde vormen mogelijk 
waardoor het gebouw haar huidige karakter kreeg.

Opdrachtgever
Lyson Real Estate 
Investment, Frankfurt (DE)

Architect
Schneider + Schumacher 
Architekten, Frankfurt (DE)

Aannemer
Royal Grundstückgesell-
schaft, Frankfurt (DE)

Applicateur
Riedt und Sogn GmbH, 
Frankfurt (DE)

Producten
StoVentec M met 
Sto-Glasmozaïek

Fotografie
Ben Knabe, Keulen (DE)

Locatie
Schäfergasse 10, 60313 
Frankfurt, Duitsland
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Referentie: Woon- / werkge-
bouw Royal, Frankfurt 
(Duitsland)

Sto-Glasmozaïek
Referentie





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

Re
v.

-N
r. 

01
/1

0.
18

  P
rin

te
d 

in
 T

he
 N

et
he

la
nd

s.


