
Produkty STEICO do suchej zabudowy

Bezpieczne dla 
zdrowia człowieka

Przyjazne dla 
klimatu

®

Obszary zastosowania

Do konstrukcji dachowych, 
ściennych i podłogowych

Ekologiczne materiały termoizolacyjne z 
naturalnego włókna drzewnego

• bardzo dobra izolacyjność termiczna w zimie

• doskonała ochrona przed letnimi upałami

• stabilne płyty termoizolacyjne o wysokiej wytrzymałości 

na ściskanie oraz elastyczne maty do izolacji pomieszczeń / 

suchej zabudowy ścian

• trwała ochrona konstrukcji budynku dzięki dużej  

otwartości dyfuzyjnej

• produkowane ze świeżego drewna iglastego – długotrwała 

ochrona środowiska poprzez akumulację CO2 



Dach, ściana, strop, nowe budownictwo  
i modernizacja. 
Produkty STEICO do suchej zabudowy 
do każdej części budynku. 

Elastyczne maty  
termoizolacyjne

Do izolacji międzykrokwiowej  
i ścianek działowych 

str. 5 - 6

Izolacja podłóg

Izolacja akustyczna i termiczna 
konstrukcji podłogowych

str. 9 - 12

Płyty pod tynk

Płyty pod tynk od wewnątrz oraz 
system izolacji wewnętrznej

str. 7 - 8

Izolacja poddasza  
nieużytkowego

Izolacja poddasza 

str. 4

λD 0,036

2 Produkty STEICO do suchej zabudowy



Od drewna do płyty izolacyjnej

W STEICO kochamy drewno. Żaden inny naturalny materiał budowlany nie jest tak 
wszechstronny, solidny i niezawodny. 

Aby zachować lasy dla przyszłych pokoleń, używamy wyłącznie nieobrobionego drewna pochodzącego ze 
zrównoważonej gospodarki leśnej, dodatkowo certyfikowanego zgodnie z surowymi wymogami PEFC. Mate-
riały termoizolacyjne z naturalnego włókna drzewnego zapewniają bezpieczeństwo i ochronę, a zarazem są 
stabilne i trwałe. Zastosowanie materiałów konstrukcyjnych i termoizolacyjnych z drewna zapewni zdrowy 
mikroklimat w Twoim domu.

Serwis z zachowaniem najwyższych standardów jakości od 1986 roku!

Siedzibą STEICO jest Feldkirchen koło Monachium.  
Jesteśmy jednym z pionierów produkujących materiały  
termoizolacyjne z włókien drzewnych. Roczne zdolności 
produkcyjne to ponad 4,3 mln metrów sześciennych ekolo-
gicznych materiałów termoizolacyjnych - co wystarcza do 
ocieplenia około 57 000 domów. Dla Ciebie oznacza to 
najwyższe bezpieczeństwo i niezawodność w połączeniu z 
doskonałym serwisem.

Ochrona klimatu zaczyna się już na poziomie wzrostu  
naszych surowców.

Liście drzew filtrują CO2 z powietrza i wraz z wodą  
i światłem zamieniają węgiel w energię, którą drzewa 
wykorzystują do wzrostu. Przy tym węgiel jest magazyno-
wany w drewnie. Jeden metr sześcienny drewna magazy-
nuje około jednej tony szkodliwego dla klimatu gazu.  
Zastosowanie termoizolacji z włókien drzewnych przyczynia 
się do zmniejszenia stężenia CO₂ w atmosferze, 
ponieważ węgiel pozostaje związany również w mate- 
riałach drewnopochodnych - przez cały okres użytkowania 
budynku.
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Płyty izolacyjne STEICO 

Las

Włókno 

drzewne 

Zalesianie 

Drewno

Bezcenny tlen (O2) zostaje oddany do atmosfery

Węgiel (C) zostaje związany w formie drewna

CO2



Izolacja poddasza  
nieużytkowego

Możliwość chodzenia 
po płytach

STEICOtop
Do izolacji strychu. Możliwość chodzenia bezpośrednio  
po płycie.

Ochrona przed  
zimnem

Ochrona przed  
letnimi upałami

Otwarty dyfuzyjnie Możliwość chodzenia  
po płycie

Dostępne formaty STEICOtop

Grubość 
[mm]

Format  
[mm]

Pow. krycia m² /  
Paleta

Ilość/  
Paleta

80 1.200 * 400 13,44 28

100 1.200 * 400 10,56 22

Właściwości techniczne STEICOtop

Produkcja i kontrola wg EN 13171

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 
λD [W / (m * K)] 0,040

Gęstość [kg / m³] ok. 140

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 3

Ciepło właściwe c [J / (kg * K)] 2.100

Naprężenie ściskające przy 10 % 
odkształceniu względnym σ10 [N/mm²] 0,1

Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 100

Wzdłużny opór przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] ≥ 100

Surowce Włókno drzewne, żywica poliure-
tanowa, parafina

• Ekologiczna płyta termoizolacyjna z 
włókien drzewnych ze wzmocnioną  
powierzchnią zewnętrzną

• Idealne rozwiązanie do termoizolacji 
stropów w przypadku poddaszy wykorzy- 
stywanych jako strych

• Doskonała ochrona przed upałem w lecie 
oraz przed utratą ciepła w zimie

• Łatwy i szybki montaż

• Produkowane ze świeżego drewna         
iglastego – ochrona klimatu poprzez  
akumulację CO2

• Trwała ochrona konstrukcji budynku dzięki 
dużej otwartości dyfuzyjnej

Produkcja sucha

Magazynuje 
200 kg/m3 CO2
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Sprężysta termoizolacja
STEICOflex 036
Do izolacji międzykrokwiowej.

Dostępne formaty STEICOflex do izolacji międzykrokwiowej

Grubość 
[mm]

Format  
[mm]

Pow. krycia m² /  
Paleta

Ilość /  
Paleta

30-240 1.220 * 575 14-112 20-160

Właściwości techniczne STEICOflex do izolacji międzykrokwiowej

Produkcja i kontrola wg EN 13171

Oznakowanie płyt WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AF r 5 –  
MU 2

Klasa reakcji na ogień PN EN 13501-1 E

Deklarowany współczynnik przewodzenia
ciepła λD [W / (m * K)] 0,036

Deklarowany opór cieplny RD [(m² * K) / W]

0,80 (30) / 1,10 (40) / 1,35 (50) / 1,65 
(60) / 2,20 (80) / 2,75 (100) / 3,30 (120) / 
3,85 (140) / 4,40 (160) /5,00 (180) / 5,55 
(200) / 6,10 (220) /6,65 (240)

Gęstość [kg / m³] ok. 60

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 2

Ciepło właściwe c [J / (kg * K)] 2.100

Oporność przepływu powietrza [(kPa * s) / m²] ≥ 5

Surowce Włókno drzewne, włókno  
poliolefinowe, siarczan amonu

• Bardzo dobra ochrona przed utratą ciepła 
w zimie

• Doskonała ochrona przed letnimi upałami

• Trwała ochrona konstrukcji budynku dzięki 
dużej otwartości dyfuzyjnej

• Pewne przyleganie do izolowanych  
powierzchni

• Regulacja zdrowego mikroklimatu 
wewnątrz budynku

• Produkt ekologiczny, przyjazny środowisku, 
nadaje się do powtórnego przetworzenia

Produkcja sucha

λD 0,036
Najniższa przewodność cieplna  
spośród wszystkich naturalnych  
materiałów izolacyjnych

Naturalny  
mikroklimat

Ochrona przed  
zimnem

Ochrona przed  
letnimi upałami

Otwarty dyfuzyjnie

Produkcja sucha

Magazynuje 
85 kg/m3 CO2
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Izolacja akustyczna
STEICOflex 038
Do izolacji ścianek działowych.

Naturalny  
mikroklimat

Klasyczny format  
do suchej zabudowy

Ochrona przed  
hałasem

Ochrona przed  
osiadaniem

Otwarty dyfuzyjnie

Produkcja sucha

Magazynuje 
65 kg/m3 CO2

Dostępne formaty STEICOflex do izolacji pustek w ścianach działowych

Właściwości techniczne STEICOflex do izolacji pustek w ścianach 
działowych

Produkcja i kontrola wg EN 13171

Deklarowany współczynnik przewodzenia
ciepła λD [W / (m * K)] 0,038

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 2

Ciepło właściwe c [J / (kg * K)] 2.100

Oporność przepływu powietrza [(kPa * s) / m²] ≥ 5

Surowce Włókno drzewne, włókno poliole-
finowe, siarczan amonu

• Doskonała izolacja akustyczna dzięki  
wysokiej gęstości i korzystnej strukturze 
włókien

• Trwale stabilny

• Łatwy w obróbce

• Szczególnie przyjazny dla skóry

• Regulacja zdrowego mikroklimatu 
wewnątrz budynku

• Produkt ekologiczny, przyjazny środowisku, 
nadaje się do powtórnego przetworzenia
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Grubość  
[mm]

Długość  
[mm]

Szerokość  
[mm] Krawędzie Ilość / Pal.  

[szt.]
Pow. krycia / Pal.  

[m2]
Ciężar / m²  

[kg]
Ciężar / Pal.  

[kg]

Poręczne formaty do systemów suchej zabudowy (krawędzie proste)

40 1.200 625 tępe 12 pacz. 10 szt. 90,000 2,20 ok. 230

60 1.200 625 tępe 10 pacz. 8 szt. 60,000 3,30  ok. 230

80 1.200 625 tępe 10 pacz.  6 szt. 45,000 4,00  ok. 170



Termoizolacja od  
wewnątrz
STEICOinternal
Ekologiczna płyta do termoizolacji ścian murowanych  
i szachulcowych od wewnątrz.

Produkcja mokra

Termomodernizacja ścian  
murowanych

Naturalny  
mikroklimat

Ochrona przed  
zimnem

Najwyższe bezpie- 
czeństwo

Otwarty dyfuzyjnie

Produkcja sucha

Magazynuje 
270 kg/m3 CO2

• Wysoka oszczędność energii nawet przy 
małej grubości izolacji = minimalna utrata 
powierzchni użytkowej

• Chroni przed tworzeniem się pleśni dzięki 
doskonałemu odprowadzaniu wilgoci i 
bogatej strukturze wewnętrznej

• Do wykończenia dostępnymi na rynku 
tynkami glinianymi lub wapiennymi

• Materiał wyjątkowo otwarty dyfuzyjnie

• Łatwy w obróbce

• Zdrowy mikroklimat pomieszczeń

• Produkt ekologiczny, przyjazny środowisku, 
nadaje się do powtórnego przetworzenia

Dostępne formaty STEICOinternal

Grubość 
[mm]

Format (Pow. 
krycia)  
[mm]

Krawędzie Pow. krycia m² /  
Paleta

Ilość /  
Paleta

40 1.200 * 380 tępe 38 84

40 1.200 * 380 
(1.185 * 365) pióro-wpust 38 84

60 1.200 * 380 tępe 26 57

60 1.200 * 380 
(1.185 * 365) pióro-wpust 26 57

80 1.200 * 400 tępe 19 42

Właściwości techniczne STEICOinternal

Produkcja i kontrola wg EN 13171

Deklarowany współczynnik przewodzenia

ciepła λD [W / (m * K)]
0,038

Gęstość [kg / m³] ok. 160

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 5

Ciepło właściwe c [J / (kg * K)] 2.100

Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 50

Surowce Włókno drzewne, klejenie warstwowe
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Płyty pod tynk  
od wewnątrz
STEICObase
Płyty pod tynk do płaskich powierzchni w pomieszczeniach 
od wewnątrz.

Naturalny  
mikroklimat

Wyjątkowo duża 
wytrzymałość na 
ściskanie 150 kPa

Otwarty dyfuzyjnie

Produkcja mokra

Magazynuje 
400 kg/m3 CO2

• Doskonałe właściwości izolacyjne

• Do obróbki dostępnymi na rynku tynkami 
glinianymi lub wapiennymi

• Produkt ekologiczny, przyjazny 
środowisku, nadaje się do powtórnego 
przetworzenia

Możliwość  
otynkowania

Dostępne formaty STEICObase

Grubość 
[mm]

Format (Pow. 
krycia)  
[mm]

Krawędzie Pow. krycia m² /  
Paleta

Ilość/  
Paleta

20 1.350 * 600 tępe 91 112

Właściwości techniczne STEICObase

Produkcja i kontrola wg EN 13171

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  
λD [W / (m * K)] 0,048

Gęstość [kg / m³] ok. 250

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 5

Naprężenie ściskające przy 10 % 
odkształceniu względnym σ10 [N / mm²] ≥ 0,15

Wytrzymałość na ściskanie [kPa] ≥ 150

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni czołowych [kPa] ≥ 10

Wzdłużny opór przepływu powietrza [(kPa * s) / m²] ≥ 100

Surowce Włókno drzewne, klejenie warstwowe
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Izolacja akustyczna  
i termiczna
STEICOtherm SD
Certyfikowana izolacja akustyczna z naturalnych włókien  
drzewnych pod systemy jastrychów.

Produkcja mokra

Ekologiczna izolacja od  
dźwięków uderzeniowych pod 
mokry i suchy jastrych

Naturalny  
mikroklimat

Ochrona przed  
hałasem

Otwarty dyfuzyjnie

Magazynuje 
270 kg/m3 CO2

• Izolacja akustyczna i termiczna pod systemy 
suchego jastrychu i asfaltu lanego

• Izolacja akustyczna dla stropów masywnych 
oraz drewnianych

• Materiał wyjątkowo otwarty dyfuzyjnie

• Szybki i łatwy montaż

• Produkt ekologiczny, przyjazny środowisku, 
nadaje się do powtórnego przetworzenia

Właściwości techniczne STEICOtherm SD

Grubość  
[mm]

Format (Pow. 
krycia)  
[mm]

Krawędzie Pow. krycia m² /  
Paleta

Ilość /  
Paleta

20 1.350 * 600 tępe 94 116

30 1.350 * 600 tępe 60 74

Właściwości techniczne STEICOtherm SD

Grubość [mm] 21/20 31/30

Produkcja i kontrola wg EN 13171

Deklarowany współczynnik przewodzenia 
ciepła λD [W / (m * K)] 0,038

Gęstość [kg / m³] ok. 160

Sztywność dynamiczna s‘ [MN / m³] 50 30

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 5

Ściśliwość przy obciążeniu użytkowym ≤ 5kPa [mm] ≤ 2

Wzdłużny opór przepływu powietrza [(kPa * s) / m²] ≥ 100

Surowce Włókno drzewne, klejenie warstwowe
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Izolacja akustyczna  
i termiczna
STEICOtherm
Płyta izolacyjna o wszechstronnym zastosowaniu – 
szczególnie lekka i jednocześnie stabilna.

Naturalny  
mikroklimat

Doskonałe właściwości 
izolacyjne

Ochrona przed  
hałasem

Otwarty dyfuzyjnie

Produkcja mokra

Magazynuje 
270 kg/m3 CO2

• Do izolacji podłóg o dużych wymaganiach

• Doskonała ochrona przed utratą ciepła w 
zimie

• Trwała ochrona konstrukcji budynku dzięki 
otwartości dyfuzyjnej

• Wysoka zdolność sorpcyjna przyczynia się 
do regulacji zdrowego mikroklimatu 
pomieszczeń

• Produkt ekologiczny, przyjazny środowisku, 
nadaje się do powtórnego przetworzenia

Dostępne formaty STEICOtherm

Grubość  
[mm]

Format (Pow. 
krycia)  
[mm]

Krawędzie Pow. krycia m² /  
Paleta

Ilość /  
Paleta

40 - 200 mm 1.350 * 600 tępe 6,4 - 32,0 12-56

Właściwości techniczne STEICOtherm

Produkcja i kontrola wg EN 13171

Deklarowany współczynnik przewodzenia 
ciepła λD [W / (m * K)] 0,038

Gęstość [kg / m³] ok. 160

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 5
Naprężenie ściskające przy 10 % 
odkształceniu względnym σ10 [N / mm²] 0,05

Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 50
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni czołowych [kPa] 2,5

Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym 
zanurzeniu [kg / m²] ≤ 2,0

Wzdłużny opór przepływu powietrza [(kPa * s) / m²] ≥ 100

Surowce Włókno drzewne, klejenie warstwowe

Ochrona przed  
zimnem
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Izolacja wytrzymała  
na ściskanie
STEICObase
Uniwersalna płyta izolacyjna z włókien drzewnych o 
wyjątkowo dużej wytrzymałości na ściskanie.

Produkcja mokra

Wyjątkowo duża wytrzymałość  
na ściskanie 150 kPa

Naturalny  
mikroklimat

Ochrona przed  
hałasem

Otwarty dyfuzyjnie

Produkcja mokra

Magazynuje 
400 kg/m3 CO2

• Płyta izolacyjna przeznaczona do suchych 
oraz mokrych konstrukcji jastrychowych, 
narażonych na duże obciążenia

• Jako płyta izolacyjna w konstrukcji jastrychu 
asfaltowego

• Doskonałe właściwości izolacyjne

• Produkt ekologiczny, przyjazny środowisku, 
nadaje się do powtórnego przetworzenia

Dostępne formaty STEICObase

Grubość 
[mm]

Format (Pow. 
krycia)  
[mm]

Krawędzie Pow. krycia m² /  
Paleta

Ilość/  
Paleta

20 1.350 * 600 tępe 91 112

40 1.350 * 600 tępe 45 56

60 1.350 * 600 tępe 31 38

80 1.350 * 600 tępe 23 28

100 1.350 * 600 tępe 18 22

Właściwości techniczne STEICObase

Produkcja i kontrola wg EN 13171

Deklarowany współczynnik przewodzenia
ciepła λD [ W / ( m * K )] 0,048

Gęstość [kg / m³] ok. 250

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 5

Naprężenie ściskające przy 10 % 
odkształceniu względnym σ10 [N / mm²] ≥ 0,15

Wytrzymałość na ściskanie [kPa] ≥ 150

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni czołowych [kPa] ≥ 10

Wzdłużny opór przepływu powietrza [(kPa * s) / m²] ≥ 100

Surowce Włókno drzewne, klejenie warstwowe
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Izolacja akustyczna

Dostępne formaty STEICOisorel

Grubość  
[mm]

Format (Pow. 
krycia)  
[mm]

Krawędzie Pow. krycia m² /  
Paleta

Ilość/  
Paleta

8 1.200 * 1.000 tępe 166 138

10 2.500 * 1.200 tępe 342 114

12 2.500 * 1.200 tępe 285 95

15 2.500 * 1.200 tępe 228 76

19 2.500 * 1.200 tępe 180 60

Właściwości techniczne STEICOisorel

Produkcja i kontrola wg EN 13986

Gęstość [kg / m³] ok. 230

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  
λD [W/ (m*K)] 0,050

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 5

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym σ10 [N / mm²] ≥ 0,10

Wytrzymałość na ściskanie [kPa] ≥ 100

Surowce Włókno drzewne

• Optymalne rozwiązanie zarówno pod 
wylewki betonowe, jak również do sy- 
stemów suchych jastrychów

• Nadaje się jako płyta izolacyjna pod 
jastrychy asfaltowe

• Doskonałe właściwości izolacyjne

• Produkt ekologiczny, przyjazny środowisku, 
nadaje się do powtórnego przetworzenia

STEICOisorel
Kompensacja wysokości płaskich powierzchni  
w pomieszczeniach

Naturalny  
mikroklimat

Doskonałe właściwości 
izolacyjne

Ochrona przed  
hałasem

Otwarty dyfuzyjnie

Produkcja mokra

Magazynuje 
380 kg/m3 CO2
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Inteligentnie rozwiązana  
technologia cięcia !

Materiały termoizolacyjne z włókien drzewnych STEICO są łatwe w obróbce. Czy 
to ręczny nóż do izolacji, piła akumulatorowa czy profesjonalny stół do cięcia − 
materiały izolacyjne STEICO można szybko, łatwo i przede wszystkim precyzyjnie 
przyciąć na wymiar.

Produkcja mokra
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Duża sprężystość, bardzo dobre  
właściwości klinujące. Przyjemna 
obróbka.

System
zarządzania

jakością
ISO 9001:2015

Zarządzanie
środowiskowe
ISO 14001:2015
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Materiały termoizolacyjne STEICO z włókien drzewnych są szczególnie przyjazne dla skóry i nie zawierają 
szkodliwych dodatków: w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami izolacyjnymi, są one szczególnie 
łatwe w obróbce. To cieszy nie tylko wykonawców – ale w szczególności właścicieli domów.

Najwyższa jakość:  
potwierdzona przez fachowców

Certyfikowana gospodarka leśna 
STEICO stosuje wyłącznie drewno 
pochodzące z odpowiedzialnej 
gospodarki leśnej.

Dopuszczone do obrotu
Produkty STEICO spełniają
wymagania we wszystkich
obszarach podlegających
dopuszczeniu.

Sprawdzone pod kątem zdrowia  
Instytut Biologii Budowlanej w 
Rosenheim potwierdza, że produkty 
STEICO nie emitują szkodliwych  
substancji i są bezpieczne dla  
zdrowia.

®

Transparentność w zakresie jakości i ochrony środowiska.
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Witamy w Akademii STEICO
Dzięki naszej ofercie szkoleniowej wspieramy Cię doświadczeniem i wiedzą w codziennej 
pracy. Zapraszamy do dyskusji z naszymi ekspertami.  
Zarejestruj się już teraz: www.steico.com/pl/aktualnosci/akademia-steico    

Osoba kontaktowa: 
Monika Sroka: 
+48 67 356 62 15 
akademia@steico.pl 

Bądź zawsze dobrze  
poinformowany

Niezależnie od tego, czy  
potrzebujesz porady  
technicznej czy kontaktu z 
przedstawicielem handlowym – 
dane kontaktowe znajdziesz 
tutaj: www.steico.com/pl

ZACHODNIOPOMORSKIE

GORZÓW WLKP.

ZIELONA GÓRA

KIELCE

RZESZÓW

KRAKÓWKATOWICE

LUBLIN

BIAŁYSTOK

OLSZTYN

Czarnków

ŁÓDŹ

WARSZAWAPOZNAŃ

BYDGOSZCZ
TORUŃ

GDAŃSK

WROCŁAW

OPOLE

SZCZECIN

POMORSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

WIELKOPOLSKIE

LUBUSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

OPOLSKIE

ŁÓDZKIE

MAŁOPOLSKIE

ŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PODKARPACKIE

LUBELSKIE

PODLASKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

MAZOWIECKIE



odnawialny 
surowiec z 
drewna bez 
szkodliwych 
dodatków

doskonała 
ochrona 
przed 
chłodem 
w zimie

doskonała 
ochrona 
przed 
ciepłem 
w lecie

znakomita 
ochrona 
przed 
hałasem

ochrona 
przed 
deszczem oraz 
otwartość 
dyfuzyjna

odnawialny 
surowiec
z drewna 
przyjazny dla 
środowiska 

dobra 
ochrona 
przeciwpożarowa

termoizolacja
zapewniająca
zdrowe
mieszkanie
i zadowolenie

1-2-3...

łatwa i 
przyjemna 
obróbka

stała
kontrola
jakości

oszczędność 
energii 
i wzrost 
wartości 
budynku

wzajemnie 
dostosowany 
system 
konstrukcyjny i 
termoizolacyjny

Naturalny system termoizolacyjny i konstrukcyjny do renowacji 
oraz dla nowych budynków – dach, strop, ściana i podłoga.

STEICO zell
Holzfaser-Einblasdämmung

Ausgabe 08/2017

sehr gut®

80 % swojego życia spędzamy w 
zamkniętych pomieszcze niach. Ale czy 
aby na pewno zawsze wiemy czym 
się otaczamy? STEICO postawiło 
sobie za zadanie stworzenie 
materiałów budowlanych, 
które godzą potrzeby 
ludzi i natury. 
W taki sposób 
powstały nasze 
produkty z surowców 
odnawialnych i bez 
szkodliwych dodatków. 
Produkty te pomagają 
obniżyć zużycie energii oraz 
przyczyniają się w dużym stopniu do 
powstania trwałego i zdrowego klimatu w 
mieszkaniu, który cenią sobie nie tylko alergicy.

Zarówno materiały konstrukcyjne jak 
i produkty termoizolacyjne zostały 

wyróżnione prestiżowymi 
symbolami jakości. 

Certyfikat PEFC gwarantuje 
zachowanie gospodarki 

leśnej w stanie zbliżonym 
do naturalnego 

oraz proekologiczne 
wykorzystanie drewna. 

Także w niezależnych 
badaniach, jak w tych 
prowadzonych przez 

wydawnictwo ÖKO-Test, 
produkty STEICO otrzymują 

regularnie ocenę „bardzo dobry”. 
Produkty STEICO gwarantują zatem 

bezpieczeństwo i jakość dla wielu pokoleń.

System
zarządzania

jakością
ISO 9001:2015

Zarządzanie
środowiskowe
ISO 14001:2015
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Partner STEICO

NATURALNY SYSTEM 
BUDOWLANY
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