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DIVISÓRIAS

Com o lançamento das divisórias, a Stay aposta na
criatividade dos arquitetos ao compor ambientes.
Seja integrando espaços com transparências
e flexibilidade, seja criando áreas reservadas e
harmoniosas com conforto acústico e respeito
ambiental. As divisórias Stay são fabricadas com
tecnologia avançada, garantindo um acabamento
especial em todos os seus projetos. Apresenta
uma grande variedade de acabamentos e
revestimentos, sendo cada detalhe pensado,
desenvolvido e testado com o objetivo de agregar
valor tanto estético quanto funcional.

Divisórias
stay.

Fundada em 2007 por profissionais apaixonados
por mobiliário, design e negócios, a Stay conta
com uma equipe altamente especializada. É
reconhecida como uma marca de excelência,
que tem por princípio interagir fortemente com
clientes, arquitetos e especificadores, oferecendolhes atendimento especial do pré ao pós-venda.
Em um único e diferenciado showroom, a Stay
comercializa móveis de altíssima qualidade, com
mais de quinze linhas, que compreendem produtos
para todos os tipos de ambientes corporativos.

05

LINHAS

Após reafirmar seu sucesso entre pequenas,
médias e grandes empresas, sempre oferecendo
soluções que integram design, funcionalidade
e ergonomia, a Stay lança uma linha própria de
divisórias piso/teto que vem complementar seu
forte e crescente negócio no mercado de móveis
corporativos.

VIEW

: Linha em vidro único temperado, com
espessura de 8 mm ou 10 mm e junta seca entre os
módulos. Perfil de alumínio de 38 mm de espessura.
Intercambiável com a linha de 70 mm, formando
conjuntos harmônicos.

DUAL : Linha em vidro duplo ou único, encaixilhado,
laminado com espessura de 6 mm, sistema construtivo
do tipo saque frontal, podendo ser com junta seca ou
perfis entre os módulos. Espessura do perfil de 85 mm.

TOUCH : Linha

em vidro duplo ou único, em pele
de vidro, laminado com espessura de 6 mm e 8 mm.
Sistema construtivo do tipo saque frontal, podendo
ser com junta seca ou perfis entre os módulos.
Espessura do perfil de 85 mm.

NEST : Linha em painel cego com sistema construtivo
do tipo saque frontal, estrutura em alumínio com
espessura de 85 mm, podendo ou não ter miolo
acústico de lã de pet, em diversos acabamentos:
laminado melamínico de baixa ou alta pressão, liso ou
madeirado. Opção em tecido.

ADAPT

: Linha customizada com vidro único,
duplo ou de junta seca entre os módulos. Permite
um desenho personalizado e é feita sob medida e
adequada a cada projeto.

AMBIENTES INTEGRADOS
CONFORTO ACÚSTICO
FUNCIONALIDADE
FLEXIBILIDADE

Projeto Dante Della Manna

Projeto Moema Wertheimer

EFICIÊNCIA E QUALIDADE
EQUIPE ESPECIALIZADA
RESPEITO AOS PRAZOS
MONTAGEM RÁPIDA

GRANDE VARIEDADE DE ACABAMENTOS
PERSIANAS EMBUTIDAS
PORTAS ESPECIAIS

Deublin Brasil

ESPAÇOS OTIMIZADOS
DURABILIDADE
RESISTÊNCIA

Projeto Teresa Gouveia
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