
Acabamentos especializados Sto
Infinitas possibilidades de design 

Na Sto, sempre estamos trabalhando para oferecer novas alternativas e oportunidades para aprimorar a imagem de cada 
projeto de nossos clientes. É por isso que criamos uma linha de Acabamentos Especializados que podem imitar ou criar 
qualquer tipo de superfície. As opções de acabamentos são infinitas, incluindo tijolo, granito, metal e pedra. Os 
acabamentos são leves e fáceis de instalar, o qual reduz os custos de instalação. Eles são preparados de acordo com as 
indicações que o cliente desejar ou segundo o que a situação requer.

Construir com consciência

Entre os acabamentos disponíveis você encontra:

StoCreativ® Brick  

StoCreativ® Granite 

StoCreativ® Lux

Sto Granitex™ 

Sto Limestone

StoTique 

StoMetallic

O mesmo efeito do tijolo, sem as limitações de design e custos 
adicionais.

O look do granito com um acabamento versátil e leve.

A textura e profundidade da pedra natural com um brilho adicional para 
um acabamento único.

Durabilidade e baixa manutenção em várias cores.

A beleza natural da pedra calcária em um acabamento custo-benefício, que 
contribui a manter baixos os custos de energia e são fáceis de instalar.

Acabamento com o look histórico e do Velho Mundo que transforma 
qualquer edifício em algo especial.

Impacto visual diferente e muito moderno.



ATENÇÃO
Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de 
construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e 
instruções Sto. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de 
seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto 
inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos 
decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de Sto não fornecidos pela Sto . O uso 
inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a 
este produto, estrutura ou seus componentes. STO CORP RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS , EXPRESSOS E IMPLÍCITOS , EXCETO AQUELAS 
GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO STO STANDARD GARANTIAS , QUE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES DE 
TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e 
renúncias, por favor consulte o site da Sto Corp., www.stocorp.com.
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Melhor do que o tijolo por sua fácil 
instalação. Liberdade de design 
para utilizar em qualquer tipo de 
edifício onde o tijolo regular é 
muito pesado.

Acabamentos de beleza incom-
parável. Extremamente fáceis de 
colocar, minimizam os custos de 
instalação e se vêem exatamente 
como o granito ou a pedra. 
Disponível em quantidade ilimitada 
de cores.

Quando pensamos em edifícios clássicos 
ou monumentos, voltamos para a 
elegância e o toque único da pedra 
calcária. Com estes acabamentos poderá 
trabalhar fachadas mais elaboradas sem o 
custo que isso implicaria.

O look de metal fornece um 
acabamento moderno e sofisticado 
a qualquer edifício. StoMetallic in-
corpora partículas de mica, metal e 
pigmentos em 10 cores padrão.

StoCreativ® Brick StoCreativ® Granite,  
StoCreativ® Lux e StoGranitexTM

Sto Limestone 
e StoTique

StoCoat Metallic 

Sto Brasil
Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP
Cep: 08597-630
Telefone: +55 11 2145-0011
www.stobrasil.com.br




