Co pohání Sto

Co vás napadne, když se řekne Sto? Možná žlutý kbelík, možná
barvy či omítky a možná i fasádní zateplovací systémy. Společnost
Sto toho ale dělá mnohem víc. Především je předním producentem
technologií vytvářejících přívětivé a trvale udržitelné stavby, které
maximálně respektují lidské potřeby. Tato filozofie se odráží
v každém aspektu naší činnosti i ve všech vyráběných produktech
a dodávaných službách. Na následujících stránkách se dozvíte, jakým
způsobem naši filozofii naplňujeme.
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Ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko působí řada
úspěšných středně velkých firem. Dnes se jim moderně říká
„Hidden Champions“ – skrytí šampióni. Sto je jednou z nich
a stejně jako mnoho dalších těchto společností je rodinným
podnikem. V představenstvu zasedají i dva synové Fritze
Stotmeistera, který před více než 50 lety firmu založil. Dnes je
firma Sto mezinárodním koncernem a patří k předním světovým
dodavatelům fasádních zateplovacích systémů.

Svět je stále žlutější

Typický zástupce firmy Sto
Noriyuki Yamahata vede
po celém Japonsku školení,
jak správně aplikovat naše
fasádní zateplovací systémy.
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Sto se rozrůstá do celého světa. 30 dceřiných společností a více než
60 smluvních partnerů přináší žluté kbelíky (a samozřejmě i mnoho
dalšího) na stavby ve všech koutech zeměkoule. Získáváme tak zkušenosti
s různými klimatickými pásmy, stavebními a zpracovatelskými předpisy
i s realizací různých typů staveb. Tyto zkušenosti následně využíváme při
neustálém zlepšování našich produktů a systémů. Například organicky vázaná
omítka Stolit, kterou se firma ve svých začátcích proslavila, nepřestala být
bestsellerem. Během let byla neustále zdokonalována a nyní ji nabízíme v mnoha
variantách povrchové struktury a barevného provedení. Omítka Stolit tak
na fasádách po celém světě zanechala nesmazatelnou stopu.

Vítejte v rodině

Historie firmy Sto začala ve městě
Stühlingen v jižním Německu roku
1954, kdy Fritz Stotmeister, syn
Wilhelma Stotmeistera, založil IspoPutz KG. Členové rodiny řídí podnik
dodnes, což přináší řadu výhod.
S našimi obchodními partnery
udržujeme blízké osobní kontakty,
poskytujeme kvalitní poradenství
a o projekty se staráme od prvotních
plánů až do posledního detailu
realizace.
Rodinný model úspěšně
uplatňujeme i u našich více než
4000 zaměstnanců, pro něž se
snažíme vytvářet prostředí, kde
panuje vzájemný respekt a kde se
zaměstnanci s firmou identifikují.

Wilhelm Stotmeister kupuje cementárnu
a vápenku ve Weizenu

1936

Fritz Stotmeister zakládá Ispo-Putz KG

1954

Otvírá se první pobočka v Markgröningenu

1961

Rok narození značky Sto:
založení Stotmeister & Co. Farben- und Baustoff-KG

1962

První vývozy do Rakouska

1970

První dceřiná společnost ve Švýcarsku

1972

Založen StoDesign

1977

Založena Sto Corp. v USA; následují dceřiné společnosti
ve Francii, Rakousku a skandinávských zemích

1979

Sto GmbH se mění na Sto AG

1988

Založena StoVerotec GmbH

1992

Založena StoCretec GmbH

1996

Převzetí Shanghai Dinova Ltd. v Číně

2000

Převzetí SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG,
Böhl-Iggelheim

2002

Sloučení Sto a Ispo

2002

Dokončení Sto-Servicefabrik:
nejmodernější technické zařízení v Evropě

2003

Převzetí francouzského výrobce barev Sicof S.A.S.

2003

StoVerotec kupuje podnik zpracovávající přírodní kámen
HEMM.STONE GmbH

2005

Dokončení Sto-Infofabrik

2006

Skupina Sto začíná s výrobou izolačních materiálů
ve městě Lauingen

2010
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Skupina Sto je dodnes rodinným podnikem.
Jochen Stotmeister
(předseda představenstva),
Gerd Stotmeister
(předseda technického oddělení)
a Fritz Stotmeister
(čestný předseda dozorčí rady).

Skupina a její dynamika

Sto AG:
fasádní zateplovací
systémy, fasádní
a interiérové barvy,
lazury/laky

StoVerotec:
systémy kombinovaných
a předsazených fasád,
akustické systémy
a deco-profily pro exteriér
a interiéry

StoCretec:
produkty pro sanaci a ochranu
betonu a povrchové úpravy
podlah: ochrana, údržba,
dekorativní úpravy/ztvárnění

StoDesign:
barevné a materiálové
koncepce pro fasády
i interiéry, produktový
design, odborné semináře
a exkurze
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Všichni jsme pod jednou střechou a zároveň si každý uchovává svoji identitu. Tak lze
popsat fungování rodiny společností Sto. Noví členové, které získáváme např. při převzetí
firem, dodávají celé skupině přidanou hodnotu. Díky nim zvyšujeme prodeje anebo jsme schopni
lépe fungovat na zahraničních trzích. Tato kumulace schopností a zkušeností přispívá k úspěchům
celého podniku. Jednotlivé firmy z naší skupiny jednají v rámci konkrétních trhů samostatně,
podle přání a potřeb našich tamějších zákazníků a partnerů.

Francie: stěrkové tmely,
omítky, interiérové barvy
Španělsko: stěrkové tmely,
interiérové barvy

Laky, barvy, lazury,
ochrana dřeva
a příslušenství
ve dvoustupňové
distribuci přes
velkoobchody s barvami

Přírodní kámen pro
fasády, okenní římsy,
podlahy a pro práci
kameníků

Metodická a surovinová
kompetence pro izolační
materiály
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Na začátku byla omítka z umělé pryskyřice. Díky tehdy zcela
jedinečné nové omítce začala historie firmy Sto. Dnes nabízíme
širokou škálu produktů zahrnující mnohem víc než jen omítky.
Proto stojí za to nahlédnout trochu dál za fasádu.

Historie úspěchu v několika kapitolách

Za svůj úspěch vděčí firma Sto mimo
jiné i široké nabídce produktů.
Působíme v mnoha různých
obchodních odvětvích a v našem
sortimentu máme kolem 30 000
položek. Veškeré nabízené
produkty a služby slouží
jedinému cíli: vytvořit, zachovat
a zvýšit hodnotu i estetické
působení staveb. A protože jsme si
jako hlavní heslo zvolili „stavět
zodpovědně“, dbáme na to, aby
naše produkty a systémy byly jak
ekologicky šetrné, tak ekonomicky
úsporné. Úspěch má přeci mnoho
různých podob.

Fasády
Kontaktní zateplovací systémy, příprava
podkladu, fasádní barvy, omítky.
Dekorativní ztvárnění povrchu, nátěrové
systémy na pórobeton, sanační systémy,
architektonické prvky.

Předsazené provětrávané zateplovací systémy.
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Interiéry

Sanace a ochrana betonu

Povrchové úpravy podlah

Podkladní nátěry, mezinátěry, stěrkové
tmely, vnitřní omítky a barvy, dekorativní
interiérové úpravy, vnitřní zateplovací
systémy

Systémy ochrany a údržby betonu pro
inženýrské stavby, dopravní stavby, pro
vodohospodářské stavby nebo stavby
průmyslové, pro parkovací plochy, fasády
nebo balkóny

Průmyslové podlahové systémy pro firmy
a veřejná zařízení, pro průmysl
elektrotechnický a elektronický, chemický
a farmaceutický nebo automobilový
a strojírenský, pro výrobní i skladové plochy,
pro parkovací plochy, sterilní prostory

Akustické podhledy a předstěny pro všechny
účely: s nejjemnějším povrchem pro
reprezentativní prostory, tónovatelné,
ohýbatelné, s funkcí chlazení nebo topení
včetně variant pro prostory se zvýšenou
vlhkostí

Moderní klasika

Naším nejvýznačnějším obchodním
artiklem jsou fasádní systémy. Z nich
bychom z mnoha dobrých důvodů
rádi vyzdvihli dnes již klasický
produkt StoTherm Classic – první
zateplovací systém firmy Sto, který
byl uveden na trh před více než
40 lety. Od té doby jsme nepřestali
prověřovat jeho praktické užití
a naslouchat připomínkám partnerů
ve stavebnictví. I to jsou důvody,
proč je StoTherm Classic
nepřekonatelný v oblasti
úspornosti, bezpečnosti
a odolnosti. Zároveň je
i nejúspěšnějším zateplovacím
systémem vůbec, což dokazuje i více
než 100 miliónů m2 referenční
plochy po celém světě.

Hotel Steigenberger, pobřežní promenáda, Zingst auf dem Darß,
Německo Zateplovací systém StoTherm Classic a Sto Decoprofil
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Řada firem ráda zdůrazňuje, jak jsou inovativní. My naši schopnost
přicházet s inovacemi můžeme dokázat. V současnosti má firma
Sto přihlášena ochranná práva k 160 vynálezům, což nás v tomto
oboru staví na jedno z předních míst. Díky průkopnické práci
v oblasti technologií výrazně přispíváme k celkovému vývoji našeho
odvětví.

Inovace díky zvědavosti
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Ve Stühlingenu a jedenácti dalších odděleních pro výzkum a vývoj po celém světě
zaměstnáváme více než 160 lidí. Ti se starají o to, aby motor pohánějící inovace vždy běžel
na plné obrátky. Jejich úsilí si velmi ceníme, a proto přibližně 3% našeho obratu investujeme
do výzkumu a vývoje. Sledujeme přitom dva cíle: neustále vylepšovat stávající výrobky a s novými produkty
určovat trendy nebo rovnou zásadně měnit celý trh. Z našeho repertoáru inovací uveďme například
StoLotusan Color, samočistící fasádní barva, nebo StoSolar, což jsou fasádní prvky odvádějící sluneční
teplo do místností a snižující tak náklady na vytápění. Chcete-li se o našich inovacích dozvědět více, stačí
se podívat na následující stranu.

Fasádní barvy se systémem Lotus-Effect ® dobře ilustrují inovace firmy
Sto. Nečistoty díky lotosovému efektu jednoduše stékají v kapičkách
spolu s deštěm pryč, a omítka tak zůstává čistá a suchá.

Seznamte se s budoucností

Sto svým průkopnickým úsilím
vychází vstříc i těm
nejprogresivnějším stavitelům
a investorům. Klíčovými termíny jsou
úspora energie a kvalita bydlení.
Fasádní panel StoVentec
Photovoltaic tak například
přeměňuje sluneční světlo
na elektrický proud, čímž šetří
životní prostředí i peněženku.
Vnitřní barva StoColor Climasan
je zase fotokatalycky aktivní, což
znamená, že při dopadu světla
ničí škodliviny ve vzduchu
a zároveň odstraňuje
i nepříjemné pachy. To vše
přispívá k příjemnějšímu bydlení.

Firemní budova MP09, Štýrský Hradec, Rakousko, fasádní
systém StoVentec Glass
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Pokud jde o ekologickou stránku staveb, záleží společnosti Sto
i na velmi vzdálené budoucnosti. Ohled k životnímu prostředí se
tak projevuje nejen v našich výrobcích, ale i při jejich samotné
výrobě.

Žluto-zelená koalice pro životní prostředí

Energie, kterou ušetří fasádní zateplovací systémy firmy Sto, odpovídá...

2.200 ropným tankerům

2 milionům nákladních aut
pohonných hmot

14 milionům ropných nádrží

V letech 1965-2009 se díky fasádním
zateplovacím systémům firmy Sto
na vytápění ušetřila energie odpovídající 55 miliardám litrů ropy.
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Produkty firmy Sto prospívají lidem i životnímu prostředí. A to již od doby, kdy „ochrana
životního prostředí“ ještě neměla své heslo ve slovníku. Už v roce 1964 odborníky ve firmě
Sto napadlo využít materiál Styropor k zateplení, a od té doby se díky fasádním
zateplovacím systémům Sto ušetřilo 150 milionů tun CO2. Jedním z nejnovějších
příspěvků naší firmy k ochraně životního prostředí je StoPhotosan NOX. Tato
inovativní fasádní barva odbourává skleníkový plyn ozón i nebezpečné oxidy
dusíku. Kdyby se použila na velkých plochách, mohlo by se do poloviny století ze vzduchu
odbourat až 8% škodlivin. Byl by to sice malý, ale důležitý přínos pro lepší ovzduší.

Sto staví na dobrém životním
prostředí

S ochranou životního prostředí začíná
firma Sto u sebe, což je patrné už při
pohledu do výrobní haly. V roce 2003
jsme investovali do nejmodernějšího
technického vybavení, díky čemuž se
můžeme pochlubit výjimečnou
energetickou efektivitou. Navíc máme
ekologický odbor dohlížející na to,
aby výrobní procesy nijak
neohrožovaly životní prostředí.
I proto Sto jako jedna z prvních
firem získala pro svou minerální
omítku označení EPD
(Environmental Product
Declaration – Enviromentální
prohlášení o produktu). To mimo
jiné znamená, že je plně
zdokumentován vliv výroby i použití
daného výrobku na životní prostředí
a jeho případná zdravotní rizika.

Nejmodernější výrobní zařízení pro ještě lepší energetickou efektivitu a ochranu životního prostředí.
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Jak by asi vypadal svět, kdybychom všichni nosili jen bílé oblečení?
Bezpochyby by to byla nuda. A přesto se budovy stále běžně
navrhují a staví takto uniformně. My proti této monotónnosti
bojujeme tím, že nabízíme našim zákazníkům širokou škálu barev
i materiálů. A navíc jdeme svými vlastními budovami příkladem.

Sto má recept proti nudě
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Už v roce 1977 založila firma Sto ve Stühlingenu jedno z prvních designerských studií pro průmysl
barev. Jeho cílem bylo rozšířit povědomí o významu barev mezi řemeslníky i učiteli odborných
předmětů. Z prvního studia se později stal StoDesign, který má dnes více než 20 poboček v osmi
zemích. Původní cíl se ale moc nezměnil. StoDesign pro zákazníky vypracovává kompletní návrhy
barev a materiálů pro fasády a interiéry. Rozsah projektů sahá od samostatných rodinných
domů až po celky městské zástavby. Díky seminářům a exkurzím si projektanti, architekti,
řemeslníci a investoři udržují přehled o trendech v barvách a nových strukturách povrchových úprav.

Hotel Side, Hamburg, Německo | Interiér: omítka StoSilco MP
Architekt: Jan Störmer Architekten, Hamburg

Centrála se představuje

Sto jde v kreativitě příkladem.
Architektura je nedílnou součástí
naší firemní kultury a utváří naši
identitu. Důkazem je například to, že
na našich stavebních projektech
spolupracujeme s proslulými architekty,
jako jsou Michael Wilford nebo Hans
Kollhoff. A na stavební kulturu
nahlížíme jako na nepřetržitý kreativní
proces. Chcete-li se dozvědět více, rádi
vás přivítáme v naší centrále
a prodejních centrech.

Budova marketingu a komunikace dokončená v roce 1997,
zkráceně nazývaná K-budova, oceněná Královským
institutem britských architektů (Royal Institute of British
Architects – RIBA) za rok 1999 v kategorii komerčních
staveb, Stirlingova cena, návrh: Wilford Schupp Architects,
Londýn/Stuttgart

Sto | Kreativita

Sto | Odpovědnost

Díky našim fasádním zateplovacím systémům se do atmosféry
dostává méně oxidu uhličitého, a tak tepelné izolace firmy Sto
značným dílem přispívají k celosvětové ochraně klimatu. Nicméně
pojem odpovědnost pro nás znamená ještě mnohem víc.

Myslíme globálně, jednáme sociálně

Energeticky soběstačná zimní škola v severoindickém Himálaji, která je finančně podporována
Sto nadací. Projekt rozvojové asociace Förderverein Sani Zanskar a university RWTH v Cáchách
(Aachen), odpovědný za projekt a foto: Tillmann Heuter
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Sto se spolu s více než
5000 podnikatelskými subjekty
připojilo k celosvětové iniciativě
Global Compact, která je
partnerským projektem OSN.
Jejím cílem je sociálnější a ekologicky
únosnější globalizace. Pro dosažení
tohoto cíle se zúčastněné podniky
dobrovolně zavazují, že budou
dodržovat základní standardy
v oblasti lidských práv, pracovních
podmínek, protikorupčních opatření
a ochrany životního prostředí.

Akce pro budoucnost

Firma Sto se podílí na řešení palčivých
problémů současnosti, zároveň ale
nezapomíná ani na vzdálenější
budoucnost. Nadace Sto podporuje
praktické i akademické vzdělávání
mladých lidí, rozšiřování odborné
kvalifikace učitelů a celoživotní
vzdělávání. V neposlední řadě
nadace Sto také financuje projekty
na zachování památkově chráněných
staveb nebo vývoj ekologičtějších
stavebních hmot.
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Na předešlých stránkách jste se dozvěděli o našich cílech a o tom,
jak je uskutečňujeme. Za náš úspěch vděčíme i našim zákazníkům
a partnerům, protože právě jejich potřeby nás pohánějí kupředu.
V denodenním shonu nám také pomáhají nezapomínat na to, že
jsme si předsevzali být zodpovědným technologickým lídrem.
V tomto ohledu vítáme intenzivní dialog a nové podněty, abychom
vám i v budoucnosti mohli vycházet maximálně vstříc.
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