
Budować świadomie.

StoCleyer W
Fornir elewacyjny o wyglądzie drewna

Elewacje

Okładziny 
elewacyjne

Dzięki okładzinie 
StoCleyer W można 
uzyskać autentyczny 
wygląd drewna 
na ocieplonej elewacji. 
Panele są szybkie i łatwe 
w montażu. Są bardziej 
ekonomiczne i trwałe 
niż prawdziwe drewno 
i mogą być malowane 
na wiele kolorów.



Lazura
Okładzina StoCleyer W może być lazurowana za pomocą 
StoAqua Top Satin. Dostepnych jest 12 odcieni, od białego 
przez brązy po czerń. 

Kryjące powłoki malarskie
Oprócz lazury StoCleyer W może być malowana farbami 
elewacyjnymi Sto, w kolorach palety „Architectural 
Colours”.

Współczynnik odbicia światła:
Na organicznych podłożach dopuszczalne są kolory o 
wartości współczynnika odbicia światła do 15% a na 
podłożach mineralnych do 20 %. 

 ∙ lekkość i elastyczność wynikająca z zastosowania 
materiałów bezcementowych

 ∙ elastyczność pozwalająca na zastosowanie okładziny     
na powierzchniach wyoblonych

 ∙ wysoka odporność na warunki atmosferyczne

 ∙ odporność na korozję biologiczną dzięki powłokom 
systemowym

 ∙ szybki i łatwy montaż za pomocą systemowej masy 
klejącej

 ∙ lazury ochronne w szerokiej gamie kolorystycznej

 ∙ możliwe zastosowanie kryjących powłok malarskich, 
barwionych w systemie StoColor

 ∙ okładzina dostępna w systemie z Krajową Oceną 
Techniczną

Właściwości Kolor na życzenie

StoCleyer W
Fornir elewacyjny o wyglądzie drewna

2 Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji technicznej produktu i dopuszczeniach. 

Długotrwałe piękno 
Panele elewacyjne StoCleyer W są dostępne 
w wielu wariantach usłojenia. Można je malować 
na wiele różnych kolorów, a wyglądem niewiele 
różnią się od prawdziwego drewna. Jednocześnie 
materiał ten jest trwalszy i łatwiejszy w utrzymaniu.

Większa elastyczność w projektowaniu 
Decyzję o pokryciu elewacji okładziną StoCleyer W 
można podjąć niemal w ostatniej chwili przed 
zakończeniem prac ociepleniowych, ponieważ 
stanowi ona ostatnią, wierzchnią warstwę systemu. 
Mają Państwo dużą swobodę projektowania 
- od celowego rozłożenia akcentów do zastosowa-
nia na całej powierzchni elewacji w celu uzyskania 
autentycznego wyglądu domu z drewna. 
 
Szybszy i bezpieczny montaż
Montaż paneli na placu budowy jest szybki 
i bezpieczny. W budownictwie prefabrykowanym 
może bezproblemowo odbywać się na linii produk-
cyjnej. Panele StoCleyer W stanowią element 
systemu z Krajową Oceną Techniczną. Mogą być 
montowane w systemach na styropianie i wełnie 
mineralnej.

Pokrycie ocieplonej elewacji drewnem, to dodatkowe 
koszty i dłuży czas na zakończenie prac. Okładzina 
StoCleyer W stanowi bardziej ekonomiczną 
alternatywę.

StoCleyer W
Elewacja w optyce drewna
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Projekt: Fertighaus WEISS GmbH
Fot.: Peters Fotodesign

StoCleyer W trudno odróżnić 
od prawdziwego drewna.



Sto Sp. z o.o. 
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. 22 511 61 00/02
kontakt@sto.com

Adresy Centrów Sprzedaży Sto 
i telefony doradców handlowych 
na www.sto.pl
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