Bezplatný pozáruční
servis Sto
20 letá péče o Vaši fasádu

Fasáda

Dlouhodobá životnost,
funkčnost a bezpečnost
fasády nejsou dány jen
kvalitním materiálem či
dobře vykonanou prací, ale
i následnou péčí. V Sto nám
záleží, aby fasáda pro Vás
znamenala hodnotu na celý
život a proto jako jediný
výrobce materiálů na trhu
nabízíme k našim zateplovacím
systémem až 20letý
bezplatný pozáruční servis.

Bezplatný pozáruční servis Sto
20 letá péče o Vaši fasádu

Fasáda pod kontrolou
s pozáručním servisem Sto
Investice do nové fasády je často investicí na celý život. Ať chceme nebo ne, časem se na
každé fasádě projeví vliv klimatických podmínek, slunečního záření či sportovních ambicí
dětí. Proto každému záleží na tom, aby byla krásná, bezpečná a funkční, co možná
nejdéle, bez drahých oprav. V Sto chceme, aby fasáda pro Vás zůstala touto celoživotní
hodnotou a proto jako jediný výrobce materiálů na trhu nabízíme k našim zateplovacím
systémům až 20 let bezplatného pozáručního servisu.

Prostřednictvím 20letého pozáručního servisu Sto
se nemusíte obávat trvalého poškození fasády
z důvodů mechanického poškození či napadení
fasády mikroorganismy. Včas odhalíme případné
nedostatky a navrhneme správné řešení tak, aby
zůstala zachována hodnota, funkčnost a estetika
stavby.
Díky našemu bezplatnému pozáručního servisu
máte jistotu, že bydlíte v budově s funkční,
bezpečnou a vizuálně přívětivou fasádou, která
bude sloužit jejím obyvatelům ještě po dlouhá
desetiletí.
Jak to funguje?
 Po realizaci stavby s materiály společnosti Sto
registrujeme budovu do našeho systému
a vystavíme jí servisní knížku, díky které získáte
jako majitel budovy, či její správce oprávnění
požádat v předem stanovených intervalech
o analýzu stavu fasády. Do servisní knížky se
zároveň budou evidovat všechny servisní prohlídky
a navrhované řešení.

 Po prvních 7 letech od realizace máte nárok na
bezplatnou kontrolu stavu fasády a návrh
servisních opatření. A následně každé 3 roky na
pravidelné servisní prohlídky, které jsou realizovány
prostřednictvím našeho servisního týmu. Abyste si
nezapomněli rezervovat termín servisní prohlídky,
připomeneme vám potřebu objednání
prostřednictvím e-mailové zprávy.
 Termín servisní prohlídky si rezervujte
prostřednictvím kontaktních údajů, uvedených na
servisní knížce nemovitosti.
 Po realizaci pozáruční prohlídky a zápisu do
servisní knížky od nás dostanete návrh případných
servisních opatření, které doporučujeme
zrealizovat pro prodloužení životnosti fasády* nebo
k odstranění případných nedostatků. Zároveň Vám
doporučíme vhodnou realizační ﬁrmu, o níž víme,
že má dostatek zkušenosti s odstraňováním
daných nedostatků.

* Návrh servisních opatření
má jen doporučující
charakter a má za cíl
zajistit dlouhodobou
funkčnost a bezpečnost
fasády. Aplikace
a realizace navrhovaných
servisních opatření je na
odpovědnosti majitele
budovy (včetně nákladů)
a za jejich provedení
nenese společnost Sto
žádnou odpovědnost.

Co zkontrolujeme?
Znečištění a biotické napadení
Zjistíme, v jakém stavu se nachází povrchová úprava
fasády a zda je třeba provést čištění od prachových
částic nebo nečistot. Vizuální kontrola odhalí možné
biotické napadení povrchu fasády, které může mít
negativní vliv nejen na kvalitu samotné povrchové
vrstvy, ale mít i nepříznivé zdravotní účinky na
obyvatele a uživatele budovy.

Kontrola povrchové omítky
Prověříme nasákavost, nebo zda povrchové vrstvy
nekřídovatí. Výskyt těchto faktů je vhodné
eliminovat nátěrem systémovou fasádní barvou.

Kontrola trhlin na fasádě
Zjistíme, zda se na fasádě nenacházejí trhliny, které
mají tendenci se rozšiřovat a ještě více narušit její
povrch. Pokud se analýza příčiny vzniku trhlin
a jejich sanace nerealizuje včas, může dojít
k trvalému poškození fasády.

Kontrola těsnosti napojení fasády
Zkontrolujeme aktuální stav kvality spojů fasády
k prostupujícím prvkům, jako jsou parapety či
oplechování. Získáte jistotu, že se do izolačního
systému nedostává nechtěná vlhkost a že je
zajištěna správná izolační funkce fasády.

Problematické a nestabilní fasády
V případě vážného podezření na nestabilitu
zateplovacího systému či v případě potřeby aplikace
zdvojené izolační vrstvy na žádost majitele / správce
budovy provedeme analýzu kontaktního
zateplovacího systému, doporučíme vhodného
statika a navrhneme optimální řešení.

Bydlete v domě
s bezpečnou
fasádou
Přímý způsob prodeje nám
na rozdíl od jiných výrobců
stavebních materiálů
umožňuje plně se věnovat
sledování kvality staveb, které
jsou realizovány s našimi
výrobky. To, že poskytujeme
našim stavbám bezplatnou
péči i 20 let po jejich realizaci,
je naším důkazem, že kvalita
je u nás na prvním místě.
Pokud chcete mít jistotu,
že i na vaší budově bude
aplikována kvalitní fasáda
s 20letým pozáručním
servisem, neváhejte se obrátit
na naše odborné poradce,
kteří vám ochotně poskytnou
více informací a navrhnou
řešení na míru.
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