
STAY 

STAY to piêkna i nowoczesna kolekcja mebli i dodatków niemieckiej marki Blomus. Najwy¿szej jakoœci produkty, 

stworzone z myœl¹, abyœ komfortowo i wygodnie wypoczywa³ tam gdzie najbardziej lubisz. 

Wodoodporna, super wytrzyma³a kolekcja, ³atwa w czyszczeniu oraz odporna na promienie UV.

Komfort na Tarasie!

Meble wypoczynkowe  

taras / balkon / ogród / dom / loggia / biuro

odporne na wodê i promienie UV
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Najwy¿sza jakoœæ Made in Germany

Wodoodporne

Super mocna tkanina

Wysokiej jakoœci wype³nienie

Doskonale zaprojektowane

- ekologiczne, bo w pe³ni recyklingowalne

- odporne na pleœñ i zanieczyszczenia

- higieniczne, oddychaj¹ce i hipoalergiczne

- produkowane w Niemczech

Nasze per³y:

KASCHKASCH

Mobilne

Lekkie

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. Oznacza to, ¿e w 

polskich warunkach atmosferycznych kolor zachowa trwa³oœæ 

przez d³ugie lata . Dodatkowo seriê STAY wyró¿nia 

zastosowanie wyj¹tkowego, solidnego 2-warstwowego 

materia³u premium, który doskonale chroni spód wypoczynku.

Zewnêtrzna wodoodporna i szybkoschn¹ca pow³oka 

chroni wnêtrze przed wnikaniem wody. Z kolei wewnêtrzna 

czêœæ  mater ia ³u  zabezp ieczona  jest  e lastyczn¹  

foli¹ TPU, która dodatkowo chroni wypoczynek od wewn¹trz.

W teœcie na œcieralnoœæ tkaniny osi¹gniêto wynik 30 000 cykli 

Martindale. Wed³ug przyjêtych norm, oznacza to oko³o 15 lat 

standardowego u¿ytkowania, podczas których tkanina 

zachowuje swoje pierwotne w³aœciwoœci.

Siedziska STAY s¹ wype³nione per³ami EPS wykonanymi w 100% 

z polistyrolu. 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, co podwaja ich odpornoœæ na odkszta³canie.

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.

£atwe w pielêgnacji

- osiad³y kurz wystarczy zetrzeæ miote³k¹

- plamy nale¿y usuwaæ miêkk¹ œciereczk¹ i ch³odn¹ wod¹ 

   (poni¿ej 38°C) lub dedykowanym p³ynem

- wilgotne plamy nale¿y usun¹æ / osuszyæ such¹ szmatk¹ 

   w mo¿liwie najkrótszym czasie od pojawienia siê zabrudzenia

- suszyæ na powietrzu, nie zaleca siê poddawania tkaniny 

   miejscowemu dzia³aniu wysokiej temperatury

- mo¿na ostro¿nie prasowaæ w niskiej temperaturze

- dla dodatkowej ochrony mo¿na zabezpieczyæ tkaninê i szwy 

   impregnatem do mebli STAY

Biuro projektowe kaschkasch za³o¿one w 2011 roku przez niemieckich 

designerów - Floriana Kallusa i Sebastiana Scheidera z powodzeniem 

projektuje dla najwiêkszych œwiatowych marek piêkne i funkcjonalne 

przedmioty  codziennego  u¿ytku.

Zaprojektowana przez kaschkasch kolekcja wypoczynków STAY marki 

Blomus otrzyma³a, za projekt i jakoœæ wykonania, najbardziej presti¿ow¹ na 

niemieckim  rynku  nagrodê  GERMAN  DESIGN  AWARD  SPECIAL  2021. 

Meble STAY s¹ komfortowe, a ich kszta³t zapewnia wygodn¹ pozycjê bez 

efektu zapadania siê.



62000  Stone

Lounger STAY

62001  Coal

62002

Cloud

Pufa STAY
62003  Stone 62004  Coal

62005  

Cloud

Poduszka 
Wodoodporne, lekkie i wytrzyma³e, wype³nione

w³óknem poliestrowym o wysokiej sprê¿ystoœci.

STAY
62009

Stone

62010

Coal

62011 Cloud

62012

Stone

62014 Cloud

62013

Coal

NEW

£ó¿ko STAY

62006 Stone

62007 Coal

62008 

Cloud

NEW

62038  Stone

62039  Coal

62043 

Cloud

62042 Coal

62041 Stone

62040

Cloud

STAY 

S - wys. 25 -70 cm, szer. 80 cm, d³. 190 cm L - wys. 25 -70 cm, szer. 120 cm, d³. 190 cm 

S - wys. 75 cm, szer. 60 cm, d³. 120 cm L - wys. 80 cm, szer. 80 cm, d³. 150 cm

wys. 32 cm, szer. 60 cm, d³. 60 cm

wys. 45 cm, szer. 45 cm wys. 30 cm, szer. 70 cm

Certyfikat OEKO-TEX®



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

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 jasnoœci

- idealna w domu oraz na zewn¹trz 

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

Farol:

- dwie wersje - lampa pod³ogowa oraz sto³owa

- bezprzewodowa, ³adowana za pomoc¹ kabla USB

- dotykowe w³¹czanie - trzy poziomy jasnoœci + opcja œciemniania 

- idealna w domu oraz na zewn¹trz

Dostêpne rozmiary oraz kolory:

wys. 115 cm: satelite /white /warm gray

wys. 33,5 cm: satelite /white /warm gray

NEW Pokrowce ochronne i do przechowywania
Oddychaj¹ce, wodoodporne i dopasowane do wszystkich modeli siedzisk STAY!

Rozwi¹zuj¹ problem przechowywania mebli na zewn¹trz w okresie 

jesienno - zimowym.

Dedykowane do pielêgnacji wypoczynków STAY
31058 - p³yn czyszcz¹cy do tkanin outdoorowych Blomus, usuwa plamy i zapachy

31059 - impregnat do tkanin dodatkowo zabezpieczaj¹cy przed brudem i wod¹.

NEW

NEW

62015

White

62016

Warm Gray

62017

Magnet

Dodatki i akcesoria do mebli STAY
Uzupe³nij swój zestaw mebli o praktyczne, idealnie dopasowane dodatki.  

Lekki, przenoœny stolik wykonany z aluminium, materia³u najbardziej trwa³ego 

i odpornego na warunki atmosferyczne. Dziêki ukrytej w podstawie stalowej 

konstrukcji, stolik jest niezwykle stabilny podczas wietrznej pogody.

Wymiary: wys. 45 cm, œredn. 40 cm

Materia³: aluminium proszkowane

Stolik STAY

Facebook / Blomus Polska

Instagram / Blomus Polska

Dla projektantów: dostêpnoœæ plików 3D na stronie www.blomus.pl


