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SLY: Estação de trabalho plataforma com tampo e 
estrutura em BP liso ou madeirado em pé painel e 
divisores/painéis frontais em BP ou vidro.

APT: Estação de trabalho plataforma com tampo 
em BP liso ou madeirado, estrutura em pé trave 
com pintura epóxi e divisores/painéis frontais em 
BP ou vidro.

NEX: Estação de trabalho plataforma com tampo 
em BP liso ou madeirado, estrutura em pé quadro 
com pintura epóxi e divisores/painéis frontais em BP 
ou vidro.

Todas as estações de trabalho para diretores, gerentes 
e reuniões poderão ser componíveis com os mesmos 
tipos de estrutura que utilizamos em nossas mesas 
plataforma, podendo incluir como complementos 
gaveteiros volantes ou fixos e armários altos e baixos.

MOVE – MOBILIÁRIO ESPECIAL: Desenvolvida 
especialmente conforme a necessidade do cliente.

SQUARE – CALL CENTER: Vários modelos para 
atender especialmente o cliente de Call Center.

TRACK – TREINAMENTO: Mesas para treinamento 
ou espaços de reuniões com mobilidade. Fixas ou 
rebatíveis.
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SA Stay traz soluções inteligentes para a organização dos 

espaços corporativos, sejam eles de pequeno, médio ou 

grande porte. O mobiliário da Stay foi criado para ambientes 

em contínua transformação, que precisam ser flexíveis e 

funcionais. É caracterizado pelos diversos componentes 

modulares que se integram, para responder a demandas 

específicas. São, portanto, produtos personalizados, feitos 

sob medida, para atender às mais diversas necessidades dos 

ambientes contemporâneos.

Os móveis são fabricados com tecnologia avançada, 

garantindo o acabamento especial em todos os projetos. Ao 

mesmo tempo, apresentam excelente custo-benefício, com 

cinco anos de garantia.

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, oferecendo-lhes 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 ambiente corporativos.
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MULTINACIONAL 
DINAMARQUESA

BULLET GROUPROYAL CANIN

EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES

MOBILIÁRIO 
Sistema de mobiliário corporativo projetado para responder 
de forma elegante e funcional às necessidades dos ambientes 
de trabalho, agregando conceitos de ergonomia, multiposto 
e versatilidade. Todo o mobiliário diretivo e para reuniões são 
componíveis com as três linhas de plataforma. As mesas 
de treinamento são rebatíveis ou fixas, sendo perfeitamente 
adaptáveis em qualquer ambiente de trabalho. A Linha de Call 
Center tem mesas com altura regulável e painéis acústicos 
componíveis, sendo especialmente desenvolvida para atender 
a todas as normas técnicas e de ergonomia nesse ambiente 
de trabalho, porém sem perder o conceito estético e o design.

SOLUÇÕES
Linhas compostas de grandes mesas executivas, de treinamento, conferência 
e plataformas duplas ou simples produzidas com materiais de alta qualidade 
com acabamentos exclusivos, que privilegiam a pureza das formas oferecendo 
soluções completas e inteligentes.



LKM TECNOLOGIA

MULTINACIONAL 
DINAMARQUESA

BENEFÍCIOS
A estrutura modular permite a adaptação às mais específicas necessidades 
da empresa   |   Uma linha de mobiliário com especial atenção aos detalhes   
|   Concebida para facilitar o uso da tecnologia cada vez mais presente   |   
Permite a integração da equipe sem esquecer a concentração, o conforto 
e a privacidade do usuário   |  Sistema de calhas, solução inteligente de 
instalação de tomadas e cabeamento   |   Leveza, design, funcionalidade   
|   Ergonomia e versatilidade   |   Garantia 5 ANOS de produtos.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
Tampos com 25 mm de espessura produzido em BP 
liso ou BP madeirado.
Painéis/divisores frontais em vidro ou BP liso ou 
madeirado ou pintura.
Estrutura metálica em pintura epóxi com acabamentos 
de várias cores.
Totalmente modular e componível.

DIMENSÕES 
Estações de Trabalho – Plataforma 
Largura > 1000 mm / 1200 mm / 1400 mm / 1600 mm
Profundidade > 700 mm / 800 mm
Altura > 740 mm
Gaveteiros volantes 
Largura > 300 mm / 400 mm
Profundidade > 450mm
Altura > 635 mm
Armários
Largura > 800 mm
Profundidade > 470 mm
Altura > 740 mm / 1100 mm / 1600 mm / 2100 mm
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stay.
+ 55 11 3079 6378

showroom

av dr chucri zaidan 1550 

29° andar cj 2913

chácara santo antônio 

são paulo sp

04711-130

stay@staycorp.com.br

staycorp.com.br
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