
STAY 

Twoja nowa kolekcja outdorowych mebli i dodatków STAY marki Blomus zosta³a stworzona byœ móg³ 

cieszyæ siê s³oñcem i œwie¿ym powietrzem w ka¿dej chwili – jedz¹c posi³ek, drzemi¹c, czytaj¹c ksi¹¿kê 

czy spêdzaj¹c czas z przyjació³mi.

Relaks na tarasie!
Meble wypoczynkowe na taras / na balkon / na loggiê

odporne na wodê i promienie UV



£ó¿ko 
Wymiary: wys. 25 cm, szer. 120 cm, d³. 190 cm

Materia³: poliester, plastik, stal 

W komplecie metalowy stela¿ oraz pokrowiec ochronny

STAY

62006

Stone

62007

Coal

62008

Cloud

Seria STAY to:

- wodoszczelnoœæ

- odpornoœæ na warunki atmosferyczne

- odpornoœæ na przetarcia

- lekkoœæ 

- ³atwoœæ czyszczenia

- najwy¿sza jakoœæ wykonania

- najlepszy design

- ekologiczne materia³y

- made in Germany



62000

Stone

62001

Coal

62002

Cloud

Górna poduszka Loungera STAY jest przypiêta  zamkiem b³yskawicznym,

mo¿na j¹ od³¹czyæ od fotela jeœli ta opcja bêdzie wygodniejsza.

Lounger 
Wymiary: wys. 75 cm, szer. 60, d³. 120 cm

Materia³: poliester, plastik

Wype³nienie: per³y EPS

W komplecie pokrowiec ochronny

STAY

Niemieckie studio projektowe kaschkasch zosta³o za³o¿one w 2011 r.

przez Floriana Kallusa i Sebastiana Schneidera. Od tego czasu projektanci 

maj¹ coraz wiêksze zas³ugi na miêdzynarodowej scenie  designu, tworz¹c 

piêkne i funkcjonalne przedmioty codziennego u¿ytku.

Meble Stay zosta³y zaprojektowane tak, aby by³y nie tylko atrakcyjne, 

ale i wygodne – ich kszta³t zapewnia komfortow¹ pozycjê bez efektu 

zapadania siê, a dodatkowe elementy jak poduszki i pufy umo¿liwiaj¹ 

jeszcze lepsze dopasowanie do w³asnych potrzeb.



Pufa 
Wymiary: wys. 32 cm, szer. 60 cm, d³. 60 cm

Materia³: poliester, plastik

Wype³nienie: per³y EPS

STAY

62003

Stone

62004

Coal

62005

Cloud

Poduszka 
Wymiary: 45 cm x 45 cm

Materia³: poliester

Wype³nienie: w³ókno 

poliestrowe

STAY

Poduszka 
Wymiary: 30 cm x 70 cm

Materia³: poliester

Wype³nienie: w³ókno poliestrowe

STAY

62009

Stone

62010

Coal

62011

Cloud

62012

Stone

62014

Cloud

62013

Coal

62015

White

62016

Warm Gray

Stolik 
Wymiary: wys. 45 cm, œerdn. 40 cm

Materia³y: aluminium proszkowane

STAY
62017

Magnet

Kolekcja STAY to idealne meble ogrodowe, 

ale sprawdz¹ siê tak¿e jako komplet 

wypoczynkowy w domu lub jako 

miejsce relaksu w firmie.



MATERIA£Y:

- Najwy¿szej jakoœci tkanina poliestrowa odporna 

na wodê, zabrudzenia i zniszczenia. 

- Wodoodpornoœæ

- Odpornoœæ na œwiat³o: 6 (ISO 105 - B02)

- Odpornoœæ na œcieranie: 30 000 cykli Martindale 

- Ekologiczne per³y EPS

Tkanina zewnêtrzna to najwy¿szej jakoœci poliester, 

dziêki czemu meble idealnie nadaj¹ siê do u¿ytku 

na zewn¹trz. Pow³oka poliakrylanowa (PA) czyni obicie 

wyj¹tkowo trwa³ym i odpornym na promienie UV. 

Odpornoœæ na œwiat³o zgodnie ze standardem 

ISO 105B02 ma wartoœæ 6 w skali od 1 do 8, 

w których 8 jest najwy¿sz¹ mo¿liw¹ wartoœci¹. 

Oznacza to, ¿e w polskich warunkach atmosferycznych 

kolor zachowa trwa³oœæ przez lata. 

Materia³ posiada w³aœciwoœci wodoodporne,  

od wewn¹trz dodatkowo wy³o¿ony foli¹ TPU, 

która jest elastyczna i wodoszczelna.

W teœcie na œcieralnoœæ tkaniny osi¹gniêto wynik 

30 000 cykli Martindale. To ok 15 lat 

standardowego u¿ytkowania, podczas których 

tkanina wygl¹da jak nowa ( 2 000 w teœcie 

Martindale to ok. rok zwyczajnego u¿ytkowania 

np. fotela).

Per³y EPS w siedziskach serii STAY:

- Zachowuj¹ objêtoœæ, kszta³t, nie starzej¹ siê. 

- Neutralne dla œrodowiska, wód gruntowych 

   i ¿ywnoœci

- Odporne na pleœñ i zanieczyszczenia

- Mog¹ byæ w 100% poddane recyklingowi, dlatego

   s¹ ekologiczne

- Higieniczne, oddychaj¹ce, hipoalergiczne i wolne

   od py³u

- Jedna per³a to 98% powietrza i 2% styropianu

- Produkowane w Niemczech

Siedziska STAY s¹ wype³nione per³ami EPS 

wykonanymi w 100% z polistyrolu (styropian).

Ziarna te s¹ produkowane w tym samym dniu, 

w którym tkanina jest nimi nape³niana.  

Aby osi¹gn¹æ najwy¿sz¹ jakoœæ, nasze per³y EPS 

s¹ wytwarzane w dwóch procesach spieniania, 

z d³u¿szym odstêpem miêdzy nimi. Proces ten 

podwaja ich wytrzyma³oœæ na odkszta³canie.

INSTRUKCJA PIELÊGNACJI MEBLI STAY:

- Osiad³y kurz wystarczy zetrzeæ miote³k¹

- Plamy nale¿y usuwaæ miêkk¹ œciereczk¹ i zimn¹ 

   lub letni¹ wod¹ ( poni¿ej 38°C)

- Wilgotne plamy nale¿y usun¹æ / osuszyæ such¹ szmatk¹

- Suszyæ na powietrzu, nie zaleca siê poddawania 

   tkaniny dzia³aniu wysokiej temperatury

- Mo¿na ostro¿nie prasowaæ w niskiej temperaturze

Aby cieszyæ siê meblami ogrodowymi STAY przez d³ugi 

czas, zalecamy regularne stosowanie wysokiej jakoœci 

impregnatu do tkanin (np. „TEX'AKTIV” firmy Dickson), 

pokrywaj¹c nimi materia³ oraz szwy.

odporne na 

promienie UV

wodoodporne

utrzymuje

kszta³t i objêtoœæ

optymalne 

dopasowanie

³atwe w 

czyszczeniu

Siedziska STAY, dziêki wype³nieniu najwy¿szej 

jakoœci pozwalaj¹ na optymalne dopasowanie

do sylwetki. Odpowiednie nape³nienie i elastycznoœæ

pere³ gwarantuj¹ komfortow¹ pozycjê i podparcie 

bez efektu zapadania siê. 

odpornoœæ

na œcieranie



Blomus Polska

ul. Modrzewiowa 51, 32-020 Wieliczka

 tel. 507 944 848  / www.blomus.pl

Dostêpne rozmiary oraz kolory:

wys.33 cm: satelite /magnet /white /bark /warm gray

wys. 49 cm: satelite /magnet /white

wys. 121 cm: satelite /magnet /white

Bezprzewodowe lampy LED – idealny dodatek do serii STAY

Ani Lamp:

- trzy mo¿liwoœci ustawienia - na nó¿ce, na podstawie lub na sznurku

- bezprzewodowa, ³adowana za pomoc¹ kabla USB

- dotykowe w³¹czanie - dwa / trzy poziomy œwiecenia 

- idealna w domu oraz na zewn¹trz

 - nagrody za design: Red Dot award 2019 oraz Iconic Awards 2019

Dostêpne rozmiary oraz kolory:

wys.15 cm: Platinum Gray /Warn Gray /Moonbeam

wys. 25 cm: Platinum Gray /Warn Gray /Moonbeam

Spirit - Lampion led, nadaje siê do u¿ytku w domu oraz na zewn¹trz.


