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Det ventilerade fasadsystemet
med många designmöjligheter



2 | 

Notera att detaljer, illustrationer, generell teknisk information och ritningar som finns i denna broschyr endast är generella förslag och detaljer som beskriver 
funktionerna. Ingen måttnoggrannhet ges. Hantverkaren/kunden ansvarar själv för att avgöra tilllämplighet och fullständighet för respektive byggprojekt. 
Angränsande arbeten visas enbart schematiskt. Alla riktlinjer och uppgifter ska anpassas till lokala förhållanden och innehåller inte kostnads-, detalj- eller 
montageplaner. Aktuella, tekniska riktlinjer och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen och systembeskrivningarna/godkännandena måste beaktas.

Framsidebild: Kvartal 42, Kristiansand, Norge. Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS. Illustrasjon: Bric
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Konstmuseum „Sogn og Fjordane“, NO-Førde
CF Møller AS, NO-Oslo



Utvecklat med omsorg för din fasad
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StoVentec är den ideala lösningen när du önskar ett tryggt och flexibelt fasadsystem. Systemet passar dig som vill ha en fuktsäker, 
ventilerad och dränerad fasadbeklädnad med dokumenterad brandsäkerhet. Systemuppbyggnaden är väl beprövat sen århundraden. 
I regioner med hårda väderförhållanden, som den norska västkusten, använder man sedan 1800-talet ventilerade fasader som 
skyddar byggnaden mot fuktighet och frost.

StoVentec fungerar både vid nybyggnation och renovering. Systemet kan monteras på olika underlag såsom betong, murverk, puts 
och lättregelväggar. Ventilerade fasadsystem från Sto erbjuder ett brett utbud av individuella designmöjligheter: från glaspaneler och 
beklädnad med sten, keramik eller glasmosaik till fogfria putsytor.

Vi hjälper dig genom hela processen. Från material- och färgval till produkter, verktyg och utbildning. Det är garantin för ett lyckat 
projekt. Med hjälp av vår avdelning StoDesign kan du få hjälp med att välja rätt material och färg till ditt projekt. Råden baseras på 
vår stora tekniska kunskap, samtidigt som vi tar hänsyn till samspelet mellan ljus, färg, material, funktion och kontext. Samtidigt får 
du i alla situationer lösningar som uppfyller tekniska krav på beständighet och energieffektivitet.

Med verktyget BIM, eller Building Information Modelling, kan du dessutom själv skapa en digital modell som innehåller all relevant 
information i en produkt eller ett helt byggprojekt. Jämfört med traditionella 3D-ritningar inkluderar BIM-objekt ytterligare parametrar 
som kostnad, typ av material, materialåtgång, volym, utseende och funktion. BIM-modellen låter dig visualisera design och 
funktionalitet, förutsäga kostnader, undvika kollisioner och analysera klimat och prestanda, vilket ger dig de bästa för utsättningarna 
för att beräkna ditt projekt och spara tid, material och pengar. Mer information finns på vår hemsida.



Genom att kombinera StoVentec med en hålad stålprofil och 
puts som ytbeklädnad får du ett system som är P-märkt av SP, 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Läs mer om 
systemuppbyggnaden på s. 30.

P-märket är SP-koncernens eget kvalitetsmärke som grundar sig 
på marknadens behov och innefattar alla svenska lag- och 
myndighetskrav. Certifieringsförfarandet omfattar bland annat 
granskning av systemhandlingar, provning i laboratorium, 
fältmätningar och tredjepartskontroll.
Källa: SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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Vägen till det lyckade projektet
Effektiva, säkra och estetiska fasadsystem

Sto ligger i framkant när det gäller utvecklingen av effektiva, 
säkra och estetiska fasadsystem. StoVentec ingår t.ex. i konceptet 
Säker Fasad, ett koncept framtaget av SPEF i nära samverkan 
med Sto Scandinavia och andra ledande leverantörer av 
fasadsystem, samt försäkringsbolaget Gar-Bo. Samtliga system i 
konceptet är testade och godkända för att klara av 
myndigheternas senaste krav

Konceptet innebär att putsentreprenaden ska utföras av en
SPEF-certifierad putsentreprenör med rätt utbildad personal. 
Kvalitetssäkringen är skärpt genom tredjepartskontroll av 
pågående och slutfört arbete som utförs av extern kontrollant.
Det innebär även en tydlig planering och samordning från 
projektering till slutfört arbete genom alla led från 
fasadleverantör till bygg-, plåt- och putsentreprenör. 
Dessutom innebär konceptet en funktionsgaranti med 
försäkringsskydd på tio år som ger ökad trygghet för hus-
och fastighetssägare.

Varierande ytor

Den flexibelt monterbara underkonstruktionen och ventilationen på 

baksidan ger maximal frihet att utforma fasadytan: från glaspaneler och 

beklädnad med sten, keramik eller glasmosaik till fogfria putsytor. En 

mängd olika utföranden kan uppnås beroende på format, färg, 

ytstruktur, fogar och infästning i kombination med olika ytor.

Design

Tack vare en justerbar underkonstruktion kan man skapa liv i fasaden 

med nivåskillnader samt lutande och böjda ytor. Genom att använda 

StoVentec Fasadskiva som yta skapas ytterligare möjligheter. Det 

möjliggör även en fogfri, formbar design.

Värmeskydd

Kombinationen av isolering och ventilation ger ett optimalt värmeskydd 

för både befintliga och nya byggnader. Isolertjocklekar på upp till 60 cm 

är möjligt tack vare den justerbara underkonstruktionen i det ventilerade 

systemet.

Fuktskydd

I kombination med ventilationen skyddar väggsystemet mot kondens. 

Detta innebär att även äldre byggkonstruktioner kan torka ut snabbare 

och förbättra ytterväggarnas värmeskydd.

Väderskydd

Tack vare den intelligenta systemuppbyggnaden skyddas isoleringen från 

väderpåverkan. Om fukt tränger in i systemet genom öppna fogar, t.ex. 

vid slagregn, leds den effektivt bort av ventilationsskiktet och 

dräneringsspalterna, vilket gör att en snabb torkning säkerställs. Detta 

bevarar konstruktionen och garanterar isoleringens funktionalitet.

Ljudisolering

Eftersom fasadytan är separerad från väggstrukturen, och på grund av 

sättet som isoleringen absorberar ljud, kan det ventilerade fasadsystemet 

förbättra den uppskattade ljuddämpningen R‘w i massiva väggar med 

omkring 10 dB. Bra att veta: En reducering av ljudstyrkan med 10 dB 

upplevs som en halvering av densamma. Detta gäller vid användning av 

en ventilerad fasadbeklädnad med isolering och stål/

aluminiumkonstruktion på en massiv vägg.

Fördelar med ventilerade fasadsystem



Glas 
Släta, blanka ytor med djupverkan; härdat säkerhetsglas; element med varierande storlekar och former; 
mångsidigt användbar; stort urval av färger; individuellt screentryck möjligt 
Mer på sid 20–23

Photovoltaik 
Släta, blanka ytor med djupverkan; floatglas med CIS cellskikt (effektiv CIS tunnfilmsteknik, effektivitet ≥ 
12%); standardfärgton antracit med grå kritstreck (högsta effektivitet; fler färgtoner möjligt; individuellt 
screentryck möjligt). 
Mer på sid 24-27

Glasmosaik* 
Högreflekterande samspel mellan ljus och färg; blank yta med djupverkan; hög glans; stor designfrihet 
med färg- och formatkombinationer: diverse standardfärger; passande brytbara fogar; potential för 
individuella motiv och företagsanpassade fasader, böjda former är möjligt.  
Mer på sid 12–13

Natursten* 
Individuella, högkvalitativa naturstensytor; stort utval av material, t.ex. Kirchheimer musselkalk, sandsten, 
dolomit, olika ytbehandlingsalternativ, t.ex. polerat, finslipat eller sandblästrat, matt eller blankt. 
Beroende på radie och stenformat är böjda former möjligt. 
Mer på sid 16–19

Keramik* 
Brett utbud av tegel och keramik; släta, grova och formbara ytor; fritt val av färger; potential för 
individuella motiv och företagsanpassade fasader, böjda former möjligt 
Mer på sid 14–15

Puts* 
Fogfri fasaddesign, även utförande med kreativ design; organisk puts och silikonhartsputs, puts med 
Lotus-Effect®-Technology, mineralisk puts och silikatputs; du kan välja släta till mycket grova ytor med olika 
putstyper (krats-, riller- och modellputs) med olika kornstorlekar. Ytan kan skräddarsys med varierande 
appliceringstekniker; matt utseende; möjlighet till individuella färger; blankt och metalliskt utseende möjligt 
genom en extra målning. 
Mer på sid 10–11
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* Materialet är särskilt lämpligt för

konstruktioner med kreativ design.

Mer information på sid 8/9

Designmöjligheter
Material och yta



Designmöjligheter
Fri design

Konsert- och kongresshall "Infanta Doña Elena“
Estudio Barozzi Veiga, ES-Barcelona

Omgiven av typiska kustbostäder, överraskar den dynamiska, vita 
byggnaden i den spanska hamnstaden Águilas. Trots sin 
imponerande struktur verkar den enkel. Med sin konkava 
böjning längs hamnpromenaden, har arkitekten Barozzi Vega 
skapat en konsert- och kongresshall, som med sitt säregna yttre 
är ett iögonfallande landmärke för staden.
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Auditorium – konsert- och kongresshall "Infanta Doña Elena“, ES-Águilas; Arkitekt: Estudio Barozzi Veiga, ES-Barcelona; Foto: Mariela Apollonio



Systemuppbyggnad StoVentec R (puts) med 
fogfri putsyta och böjd putsbärarskiva

Putsbärarskivans egenskaper

• Möjlig att böja i två riktningar

• Böjradie från 4 m

• Exakt kapning med CNC-styrd vattenskärning

• Fogfria ytor för applicering av: 

Puts (StoVentec R)

• Dolda fogar för applicering av:  

Glasmosaik (StoVentec M) 

Sten (StoVentec S) 

Keramik (StoVentec C)

Digital processkedja (förenklad framställning)
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1. Idé

3. Detaljplanering

5. Produktion

2. Analys

4. Skapande av 
produktionsdata

6. Applicering

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Underlag
2  Isolering
3  Underkonstruktion
4  Putsbärarskiva
5  Grundputs
6  Armering
7  Grundputs
8  Primer/puts/beläggning

Den digitala processkedjan

Den största utmaningen med ventilerade 

fasadsystem är designmöjligheterna med fria former. 

Genom en helt digital processkedja kan Sto skapa 

unika konstruktioner med fri design. Den omfattar 

alla steg i processen: från de första skisserna i 

planeringsverktyget, analysen och indelningen av 

ytan och den statiska analysen till dataframställning, 

CNC-produktion och slutligen monteringen på 

objektet.



Puts
StoVentec R
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Universitetsbyggnad, CH-Luzern; Arkitekt: Enzmann Fischer AG Architekten BSA/SIA, CH-Zürich; Foto: Fotogalerie Uni PHZ

StoVentec R
Maximala designmöjligheter för fogfria fasader

Bakom denna moderna, fascinerande fasad döljer sig en gammal 
byggnad. Konstruktionen är uppbyggd kring byggnadsskalet till det 
dåvarande postsorteringskontoret i Luzern från 1980-talet.

Även i befintliga byggnader erbjuder StoVentec Fasadskiva en snabb 
och kvalitativ lösning för fogfria ytor. Genom variation av 
putsstruktur och färgsättning erbjuds många designalternativ.

Den putsbärande StoVentec-skivan är unik och består av återvunnet 
glas. Den har en lätt vikt och är mycket enkel att arbeta med. 
StoVentec är en tvåstegstätad fasadbeklädnad som betyder extra 
säkerhet i förhållande till fukt och klimatpåfrestningar.
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Slät struktur på en rundad yta, Hotel Lone, Rovinj, Kroatien; Foto: Damir 
Fabijanic

Systemuppbyggnad StoVentec R

Materialbeskrivning
Utseende:

• Matt till blank (beroende på beläggning och 

struktur

Yta:

• Slät till mycket grov

Design
Färg-/materialval:

• Kratsputs, rillerputs och modellputs i olika 

kornstorlekar och kombinationer, brytbar enligt 

StoColor System

• Färgkollektion StoColor Metallic med 

ytterligare målning

• Individuell färgton och mörka färgtoner är 

möjliga (ingen begränsning av ljusreflektions-

värdet vid organiska putssystem)

Form:

• Fogfritt putssystem

• Även böjda och lutande ytor

Systemegenskaper
Infästning:

• Skruva fast putsbärarskivan på 

underkonstruktionen, applicera sedan 

slutbeläggningen på armerad grundputs

Brandförhållande:

StoVentec R är brandklassad A2,s1-d0/A2,s2-d0 

enligt EN 13501-1.

Systemlösningen är särskilt lämpligt för 

konstruktioner med fri design.

► Mer information på sid 8/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Underlag
2  Isolering
3  Underkonstruktion
4  Putsbärarskiva
5  Evtl. grundbeläggning
6  Grundputs
7  Armering
8  Grundputs
9  Slutbeläggning
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Glasmosaik
StoVentec M

Bostadshus och kommersiella byggnader "Royal", Frankfurt, DE-Frankfurt/Main; Arkitekt: schneider + schumacher Architekten, DE-Frankfurt/Main;
Foto: Ben Knabe

StoVentec M
Glasmosaik – ett bländande samspel mellan ljus och färg

Dessa bostäder och kommersiella byggnader i Frankfurt är en 
hyllning till biografen Royal från 1957 som tidigare låg här. De 
små glasmosaikbitarna följer den rörliga fasadnivån på den 
böjda fasaden och förbinder hela fasaden till en enhet.
Beroende på förändringar i ljus- och väderförhållanden skapas 
hela tiden nya intryck av de grönvita färgtonerna. Glasmosaik 
kännetecknas av det högreflekterande samspelet med ljus och 
färg samt av sin enastående glans. Det ventilerade fasadsystemet 
StoVentec M förenar total kreativ frihet med färg, form och 
funktion. Mångfalden av färger, storlekar och tjocklekar på 
glasmosaiken ger fasaden en speciell och unik karaktär.
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Systemuppbyggnad StoVentec M

Materialbeskrivning
Utseende:

• Blank

• Speciell djupverkan tack vare färgen som 

appliceras på baksidan av glasmosaiken

Design
Färg-/materialval:

• 40 färgtoner (ingen begränsning av 

ljusreflektionsvärdet)

• Design med hög eller låg kontrast genom färgat 

fogbruk

Fogar:

• Synliga fogar i glasmosaiken

• Fogbredd 2,5 mm

• Leverans i prefabricerade bågar, tillverkningsmått 

297,5 x 297,5 mm

Format:

• 50 x 50 mm (tillverkningsmått 47,5 x 47,5 mm)

• 25 x 50 mm (tillverkningsmått 22,5 x 47,5 mm)

• 25 x 25 mm (tillverkningsmått 22,5 x 22,5 mm)

• Tjocklek 4 mm eller 8 mm

Systemegenskaper
Infästning:

• Skruva fast putsbärarskivan på 

underkonstruktionen, klistra och foga sedan 

glasmosaiken på armerad , mineralisk grundputs

Brandförhållande:

StoVentec Fasadskiva med mineralisk grundputs är 

brandklassad som obrännbar A2,s1-d0 enligt EN 

13501-1

Systemlösningen är särskilt lämpligt för 

konstruktioner med fri design.

► Mer information på sid 8/9

1  Underlag
2  Isolering
3  Underkonstruktion
4  Putsbärarskiva
5  Grundbeläggning
6  Grundputs
7  Armering
8  Grundputs
9  Klisterbruk
10  Beklädnad, fogad1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Detaljbild av böjd fasadrparti klädd med glasmosaik
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Keramik
StoVentec C

Stadshus Zurlindenstraße, CH-Zürich; Arkitekt: huggenbergerfries Architekten AG, CH-Zürich; Foto: Beat Bühler

StoVentec C
Utmärkande material med keramik

Detta Zürich-baserade flerfamiljshus har en modern karaktär i en 
gammaldags miljö. De smala, vertikalt profilerade och glaserade 
keramiska plattorna ändrar färg från brunsvart till silver beroende 
på hur ljuset faller. Genom materialet passar byggnaden in i 
omgivningen, men har ändå en helt egen karaktär. Den 
ventilerade StoVentec-fasaden ger inte bara ett modernt 
utseende i en mängd olika färgkombinationer, den ger också ett 
utmärkt värme- och ljudisolerande skydd med sitt flerskiktiga 
system.
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Materialbeskrivning
Optik/yta:

• Beror på den individuellt utvalda och godkända 

keramiken

Design
Färg-/materialval:

• Standardsortiment: brett utbud av tegel i olika 

format och bränning

• Mörka färgtoner är möjliga (ingen begränsning av 

ljusreflektionsvärdet)

• Design med hög eller låg kontrast genom färgat 

fogbruk

Fogar:

• Synliga fogar mellom keramik/tegelpannor

• Fogbredd 5–12 mm beroende på typ av fogning 

(slev- eller slamfog)

Format:

• Keramiska plattor: max. 0,54 m², tjocklek 4-15 mm, 

max. kantlängd 0,9 m

• Tegel: max. 0,04 m², tjocklek beroende på utförande 

max. 15 respektive 25 mm, max. kantlängd 0,4 m

Systemegenskaper
Infästning:

• Skruva fast putsbärarskivan på underkonstruktionen, 

klistra och foga sedan keramiken på armerad, minera-

lisk grundputs

Brandförhållande:

StoVentec Fasadskiva med mineralisk grundputs är 

brandklassad som obrännbar A2,s1-d0 enligt EN 

13501-1

Materialövergång från sockel och fönster till keramikfasad

Systemuppbyggnad StoVentec C

Systemlösningen är särskilt lämpligt för 

konstruktioner med fri design.

► Mer information på sid 8/9

1  Underlag
2  Isolering
3  Underkonstruktion
4  Putsbärarskiva
5  Grundbeläggning
6  Grundputs
7  Armering
8  Grundputs
9  Klisterbruk
10  Beklädnad, fogad1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Natursten
StoVentec S
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Sto mässmonter Bau 2015, DE-München; Arkitekt: FAT LAB, DE-Stuttgart, Foto: Martin Baitinger

StoVentec S
Naturliga designalternativ med naturstensplattor

Till vår mässmonter på den tyska mässan BAU 2015 designade 
byrån FAT LAB en imponerande friformad vägg – fristående, 
6 x 10 m stor och fogfri. 10 mm tjocka naturstensplattor av guldgul 
Jura täckte väggytan mot mässgången. Utformningen var möjlig 
tack vare den digitala konstruktions-, planerings- och 
utförandeprocessen. Ett naturligt rikt färgspektrum och ett stort 
urval av ytstrukturer hos naturstenen i systemet StoVentec S 
möjliggör individuella, kvalitativa fasadytor.
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Materialbeskrivning
Optik (beroende på ytbehandlingen):

• Polerad = blank

• Finslipad (C320), grovslipad (C60), blästrad och 

borstad, blästrad = matt

Design
Färg-/materialval:

• Brett standardsortiment, bestående av sandsten, 

kalksten, granit, gneis och gabbro

• Lokala eller andra önskade stenar kan testas för 

överensstämmelse med systemet.

Fogar:

• Synliga fogar mellan stenplattorna

• Fogbredd 6-15 mm beroende på typ av fogning 

(slev- eller slamfog)

Format:

• Standard: 305 x 305 x 10 mm, 305 x 610 x 10 mm

• Modular: S2 = 524 x 79 x 10 mm, M2 = 

524 x 168 x 10 mm, L2 = 524 x 257 x 10 mm

• Individuella format möjligt på förfrågan: max. 

0,54 m², tjocklek 4–15 mm, max. kantlängd 0,9 m

Systemegenskaper
Infästning:

• Skruva fast putsbärarskivan på underkonstruktionen, 

klistra och foga sedan naturstenen på armerad, 

mineralisk grundputs

Brandförhållande:

StoVentec Fasadskiva med mineralisk grundputs är 

brandklassad som obrännbar A2,s1-d0 enligt EN 

13501-1

Systemlösningen är särskilt lämpligt för 

konstruktioner med fri design.

► Mer information på sid 8/9

Detaljbild av naturstensplattor som optimalt tillskuren beklädnad för fria 
former, färgat fogbruk som extra designelement.

Systemuppbyggnad StoVentec S

1  Underlag
2  Isolering
3  Underkonstruktion
4  Putsbärarskiva
5  Grundbeläggning
6  Grundputs
7  Armering
8  Grundputs
9  Klisterbruk
10  Beklädnad, fogad1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Natursten
VeroStone Massive

VeroStone Massive
StoVentec Stone Massive med naturliga stenpaneler

En elegant kombination av linjäritet och naturlighet: de klart 
synliga skarvarna i den robusta naturstensfasaden ger rena linjer.
Det ventilerade fasadsystemet VeroStone Massive är lämpligt 
både in- och utvändigt, för nybyggnad och renovering. När det 
gäller ytans design, är natursten inte bara estetiskt tilltalande: det 
är också ett hållbart, slitstarkt och miljövänligt byggmaterial.
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Villa i Hafrsfjord, Norge. Arkitekt: Jonny Johansen, Stavanger, Norge. Foto: Kallen, Norge.



Systemuppbyggnad VeroStone Massive
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Materialbeskrivning
Optik (beroende på ytbehandlingen):

• Polerad = blank

• Finslipad (C320), grovslipad (C60), blästrad och 

borstad, blästrad = matt

Design
Färg-/materialval:

• Brett standardsortiment: sandsten, kalksten, 

granit, gneis och gabbro

• Lokala eller andra önskade stenar kan testas för 

kompabilitet med systemet.

Fogar:

• Öppen fogbild, fogbredd 5–12 mm

Format:

• Individuella format upp till ca 1,5 m² yta, tjocklek: 

ca. 4 cm beroende på stentyp och dess 

sammansättning, förekomst och tillverkningstyp

Systemegenskaper
Infästning:

• Osynlig infästning med agraffprofiler monterade 

med dold fästanordning

• Alternativ infästning med hjälp av borrade hål med 

brukankare

Brandförhållande:

• Obrännbar

Särskilda egenskaper:

• Väderoberoende montering

• Möjligt att byta ut enstaka plattor vid skador

Hörnbildning av naturstensfasader med markerade fogar.
Bostad i botaniska trädgården i Braunschweig, Tyskland.

1  Underlag
2  Isolering
3  Underkonstruktion
4  Agraffprofil
5  Bärprofil med dold fästanordning
6  Stenpanel

1 2 3 4 5 6

Vårt dotterbolag VeroStone GmbH finns alltid till hands för att 
ge råd om dessa och andra systemlösningar med 
naturstensplattor. För mer information, kontakta din säljare 
på Sto.
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Glas
StoVentec G

StoVentec G
Maximal designvariation med glas

Brückner & Brückner Architekten har lyckats komplettera det 
karaktäristiska beståndet genom ett samtida material- och 
formspråk. I påbyggnadens tryckta glastavlor återfinns den fint 
strukturerade fältstensmuren; gränsen mellan materialstruktur, 
tryckt bild och konstruktiv fogning blir otydlig. Det ventilerade 
fasadsystemet StoVentec G lämpar sig för både nybyggnation 
och gamla byggnader. På fuktiga eller extrema underlag kan en 
ventilerad fasadbeklädnad vara både en snabb och högkvalitativ 
lösning. Tack vare ventilationen på baksidan förblir murverk och 
isolering permanent torr, skyddad och funktionsduglig. 
Glaselementen kan tryckas individuellt med screentryck och finns i 
uttrycksfulla färgtoner, inklusive djupverkan.

Bayerska/böhmiska kulturcentret, DE-Schönsee; Arkitekt: Brückner & Brückner Architekten, DE-Tirschenreuth; Foto: Guido Erbring
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Screentryck med foton staplade glastavlor med tryckta glaselement på baksidan

Systemuppbyggnad StoVentec G

Materialbeskrivning
Utseende:

• Blank

• Speciell djupverkan tack vare färgen som appliceras 

på baksidan av glaset

Yta:

• Slät

Design
Färg-/materialval:

• Diverse RAL-färgtoner

• Mörka färgtoner är möjliga (ingen begränsning av 

ljusreflektionsvärdet)

• Individuella tryck är möjligt med screentrycksteknik

Fogar:

• Synliga fogar mellan glasplattorna

• Fogbredd 6–14 mm (elastisk fogning)

Format:

• Individuella format upp till 800 x 1200 mm

• Glastjocklek 6–8 mm

Systemegenskaper
Infästning:

• Skruva fast putsbärarskivan på 

underkonstruktionen, klistra och foga sedan 

glasplattorna på det förberedda underlaget

Brandförhållande:

• Svårantändlig (B1 enligt DIN 4102-1 [D])

1  Underlag
2  Isolering
3  Underkonstruktion
4  Putsbärarskiva
5  Klisterbruk
6  Beklädnad, fogad1 2 3 4 5 6
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Glas
StoVentec Glass

Kontors- och handelshus MP09, AT-Graz; Arkitekt: GS architects, AT-Graz; Foto: Gerald Liebminger

StoVentec Glass
Markerade fogar för exklusiva glasfasader

Den ovanliga dynamiken, spänningen och estetiken på 
byggnaden ”Svarta pantern” förstärks av 1 800 svarta, ej synligt 
infästa glaselement i fasaden med öppen fogbild. De 
högkvalitativa glaselementen i det ventilerade fasadsystemet kan 
utföras i olika elementstorlekar och former. Dessa kan användas 
på flera sätt - både i nybyggnation och vid renovering, utomhus 
eller inomhus. För ett genomgående materialflöde utifrån och in.
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Systemuppbyggnad StoVentec Glass

Övergång från det svarta, osynligt infästa glaselementet med öppen fogbild till 
smygen.

Materialbeskrivning
Utseende:

• Blank

• Speciell djupverkan tack vare färgen som appliceras 

på baksidan av glaset

• Kanterna på sandwichpanelerna är belagda med 

svart färg runt om

Design
Färg-/materialval:

• Diverse RAL-färgtoner

• Mörka färgtoner är möjliga (ingen begränsning av 

ljusreflektionsvärdet)

• Individuella tryck är möjligt med screentrycksteknik

Fogar:

• Öppen fogbild

• Fogbredd 5-12 mm

Format:

• Individuella format upp till ca 6 m², t.ex. 

4500 x 1250 mm, 3750 x 1500 mm eller 

2600 x 2500 mm

Systemegenskaper
Infästning:

• Osynlig infästning med agraffprofiler monterade 

på baksidan

Brandförhållande:

• Svårantändlig (B1 enligt DIN 4102-1)

Särskilda egenskaper:

• Väderoberoende montering

• Möjligt att byta ut enstaka element vid skador

• Jordbävningsbeständig1  Underlag
2  Isolering
3  Underkonstruktion
4  Agraffprofil
5  Bärprofil
6  Sandwichpanel1 2 3 4 5 6
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Photovoltaik
StoVentec ARTline Invisible

St. Trinitatis kyrka, DE-Leipzig; Arkitekt: Schulz & Schulz Architekten GmbH, DE-Leipzig; Foto: Christian Günther

StoVentec ARTline Invisible
Kraft bakom glasfasaden

Hållbarhet är en integrerad del i detta arkitektoniska koncept 
och design. Den nya kyrkobyggnaden i Leipzig drivs nästan 
uteslutande av ca 700 m² solceller på kyrktornets södra sida och 
på kyrktaket. Det ventilerade fasadsystemet StoVentec ARTline 
Invisible kombinerar innovativ energiproduktion med distinkt 
estetik till ett multifunktionellt byggnadsskal som använder 
solenergi för att generera elektricitet.
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Materialbeskrivning
Utseende:

• Blank

• Kritstrecksutseende med djupverkan genom 

cellskikt applicerat på baksidan av glaset

Design
Färg-/materialval:

• Antracit som standardfärgton (högsta effektivitet)

• Ytterligare färgtoner är möjligt

• Individuella tryck är möjligt med screentrycksteknik

Fogar:

• Öppen fogbild

• Fogbredd 5-12 mm

Format:

• Standardformat 600 x 1200 mm (användbar 

stående och liggande)

• Specialstorlek 300 x 1200 mm

Systemegenskaper
Infästning:

• Osynlig infästning med agraffprofiler monterade 

på baksidan

Brandförhållande:

• Svårantändlig C-s2,d0 enligt EN 13501-1

Särskilda egenskaper:

• Produktion av elektrisk energi med effektiv CIS 

tunnfilmsenergi, moduler finns i olika effektklasser 

från 80 Wp

• Kapacitet per m²: upp till 75 kWh per år

• Väderoberoende montering

Detaljbild av övergången mellan den osynliga infästningen av solcellspanelen 
och naturstensfasaden

Systemuppbyggnad StoVentec ARTline Invisible

1  Underlag
2  Isolering
3  Underkonstruktion
4  Agraffprofil
5  Bärprofil
6  Sandwichpanel1 2 3 4 5 6
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Photovoltaik
StoVentec ARTline Inlay

Speicher7, DE-Mannheim; Arkitekt: Schmucker und Partner, DE-Mannheim; Foto: Johannes Vogt

StoVentec ARTline Inlay
Väggar som genererar energi

Det gamla spannmålsmagasinet Speicher7 vid floden Rhen i 
Mannheim, inrymmer idag kontor, hotell och restauranger. I 
fasaden förenas historisk arkitektur med en integrerad, förnybar 
solenergiteknik. På delar av det 3000 m² stora stålskalet är 
solcellspaneler monterade. Dessa genererar ström för Speicher7 
som används till värmepumpar för värme- och kylsystem i väggar 
och golv. Det vatten som behövs, tas ur två brunnar och förs 
sedan tillbaka till Rhen via den tidigare mätstationen. För att 
genomföra detta hållbara koncept har man använt det 
ventilerade fasadsystemet StoVentec ArtLine. Med Inlay avses de 
inramade, svarta solcellspaneler som är anslutna till de speciella 
monteringsskenorna.
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Detaljbild av inramade solcellselement

Systemuppbyggnad StoVentec ARTline Inlay
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Materialbeskrivning
Utseende:

• Blank

• Kritstrecksutseende med djupverkan genom 

cellskikt applicerat på baksidan

Design
Färg-/materialval:

• Antracit som standardfärgton (högsta effektivitet)

• Individuella tryck är möjligt med screentrycksteknik

Fogar:

• Horisontellt: sluten fogbild med svarta eloxerade 

monteringsskenor

• Vertikalt: öppen fogbild, fogbredd ≥ 5 mm

Format:

•  Standardformat 605 x 1205 mm (användbar 

stående och liggande)

Systemegenskaper
Infästning:

• Synlig infästning av den inramade modulen med 

användning av monteringsskenor

Brandförhållande:

• Svårantändlig (B1 enligt DIN 4102-1 [D])

Särskilda egenskaper:

• Produktion av elektrisk energi med effektiv CIS 

tunnfilmsenergi, moduler finns i olika effektklasser 

från 75 Wp

• Kapacitet per m²: upp till 75 kWh per år

• Väderoberoende montering

1  Underlag
2  Isolering
3  Underkonstruktion
4  Monteringsskena
5  Inramad modul1 2 3 4 5
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Isolering

Isolering anpassad för 

ventilationsspaltar i önskad 

isoleringstjocklek. 

Vägghållare

Förankrad i bärkraftigt 

underlag. Vägghållarens 

längd bestäms utifrån 

isolertjocklek och ev. 

estetiskt uttryck.

Underlag

Systemet kan användas vid 

nybyggnad och renovering, samt 

på variabla väggkonstruktioner 

System
Underkonstruktion av vägghållare/T-profiler

Vertikal bärprofil (T-profil)

Fastsatta på vägghållare och skruvade

Energieffektiv tack vare rostfritt stål

Hållbarhet och energieffektivitet är grundläggande aspekter för varje konstruktion, oavsett om det gäller 
nybyggnation eller renovering. Vår underkonstruktion med vägghållare av rostfritt stål reducerar köldbryggor 
till ett minimum. Detta möjliggörs eftersom stål har en betydligt lägre värmeledningsförmåga än aluminium 
(11-13 gånger lägre). Resultatet innebär effektiv isolering, mindre isoleringstjocklek och väggtjocklek med 
samma u-värde. Vi har också en särskild underkonstruktion för passivhus med speciella vägghållare av 
rostfritt stål och termiska skiljeelement som reducerar köldbryggor ytterligare. Denna underkonstruktion är 
certifierad som ”köldbryggsfri/utan köldbryggor” av institutet i Darmstadt, Tyskland.

StoVentec fasadsystem kan monteras på olika underkonstruktioner. Viktigast är att en luftad och ventilerad 
fasadbeklädnad uppnås. Systemet kan kombineras med isolering eller användas som ren fasadbeklädnad. 

Vid kombination med mineralulls-isolering rekommenderar vi vår underkonstruktion av vägghållare och T-profiler. 
Isoleringstjockleken väljs ut från önskat U-värde på väggen och våra vägghållare av rostfritt stål med låg 
värmeledningsförmåga är extremt viktig för att uppfylla väggens krav och U-värde.



StoVentec
Glass

Bärprofil för 
montering av 
element är fäst på 
baksidan
(se sid 22)

StoVentec
ARTline Invisible

Bärprofil för mon-
tering av element 
är fäst på baksidan
(se sid 24)

StoVentec
ARTline Inlay

Inramad modul för 
montering av 
element
(se sid 26)

Monteringsskena

StoVentec C*

Beklädnads-
system
(se sid 14)

StoVentec M*

Beklädnads-
system
(se sid 12)

Puts-
bärarskiva

StoVentec S*

Beklädnads-
system
(se sid 16)

StoVentec G

Beklädnads-
system
(se sid 20)
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* Systemlösningen är särskilt lämpligt för 

konstruktioner med fri design.

► Mer information på sid 8/9

Agraffprofil

StoVentec R*

Putssystem
(se sid 10)

VeroStone
Massive

Bärprofil för mon-
tering med dold 
fästanordning är 
fäst på baksidan
(se sid 18)



System
Underkonstruktion med dränerande och ventilerad stålprofil

Våra väl utvecklade systemkomponenterna har tänkts igenom in 
i minsta detalj och bidrar till  säkerhet och ett framstående 
långlivat yttre. Och lång livslängd i sin tur betyder mervärde.

Till StoVentec som ren fasadbeklädnad på en isolerad 
bakomliggande vägg är det StoVentec Stålprofil som ger den 
enklaste och bästa underkonstruktionen. Stålprofilen är hålad 
för dränering och ventilering och kan med fördel monteras 
horisontellt. Den är brand- och fuktsäker, ger en fri och öppen 
luftning bakom beklädnaden och tål en aggressiv miljö (C5). 
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1  Bakomliggande, isolerad väggkonstruktion
2  StoGuard Stomskydd
3  StoVentec Stålprofil
4  StoVentec Fasadskiva
5  Grundputs
6  Armering
7  Grundputs
8  Primer/puts/beläggning

StoVentec Stålprofil för vertikal och horisontal 
montering på fasader.

1 2 3 4 5 6 87

Läs mer om våra certifieringar från SP och 
Säker Fasad på sid. 6.
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System
Underkonstruktion med stålprofil och extra isolerskikt

1 3 4 5 6 7 9

1  Bakomliggande, isolerad väggkonstruktion
2  StoGuard Stomskydd
3 Isolering
4  StoVentec Stålprofil
5  StoVentec Fasadskiva
6  Grundputs
7  Armering
8  Grundputs
9 Primer/puts/beläggning8

StoVentec Stålprofil kan eventuellt också kombineras med ett 
extra isolerskikt.

2
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Danmark 

Sto Danmark A/S

Avedøreholmen 48

DK-2650 Hvidovre

Telefon +45 70 27 01 43 

kundekontakt@sto.com

www.stodanmark.dk

Finland

Sto Finexter Oy

Mestarintie 9

FI-01730 Vantaa

Telefon +358 201 104 728

asiakaspalvelu@sto.com

www.sto.fi

Norge

Sto Norge AS

Waldemar Thranes gate 98A 

NO-0175 Oslo

Telefon +47 66 81 35 00  

info.no@sto.com

www.sto.no

Sverige

Sto Scandinavia AB

Box 1041

SE-581 10 Linköping

Besöksadress:

Gesällgatan 6, SE-582 77 Linköping

Telefon 013-37 71 00

Fax 013-37 71 37  

kundkontakt@sto.com

www.sto.se


