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Met de STAY™ outdoor meubelen maak je van je eigen tuin of terras een 
luxe-resort. Duurzame materialen, tijdloze designs en gebruiksgemak 
zorgen ervoor dat je zorgeloos kan genieten, het hele jaar door. 

Maak kennis met onze geselecteerde producten en laat je betoveren.
Ga op vakantie in je eigen tuin, leun achterover en ontspan.
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Ga op vakantie in je
eigen tuin. Maak kennis 
met STAY™.
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Sunbrella® stof

Je STAY™ meubelen zijn bekleed 
met de unieke Sunbrella® stof. 
Die werkt vuil- en waterafstotend 
waardoor je meubelen in alle 
weersomstandigheden het hele jaar 
door buiten kunnen blijven staan.

Bovendien kan je gerust genieten 
van je glas rode wijn in je loungeset, 
want ook daar is de stof tegen 
bestand.

Duurzame materialen

Verfijnd ontwerp

Kwaliteit en duurzaamheid zijn twee 
aspecten die we hoog in het 
vaandel dragen. Al onze producten 
zijn dan dus ook gecreëerd uit
duurzame materialen die hun
hoogstaande kwaliteit behouden, 
jaar na jaar.

Gebalanceerd, licht en modern. Zo 
kan je elk ontwerp van onze STAY™ 
meubelen omschrijven. De unieke 
frames van onze producten zorgen 
voor maximaal comfort zonder in te 
boeten op design. Een STAY™
product in je tuin geeft je het gevoel 
dat je in een 5-sterren hotel bent.
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framed single sofa

De strakke lijnen van het aluminium frame en de zachtheid van het 
kussen, vervaardigd uit de duurzame Sunbrella® stof, vormen een 
opvallend en interessant contrast in deze sofa.

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

kleuren

Sunbrella®, textiel, aluminium

79 (b) x 62 (h) x 77 (d) cm

lichen

almond

blue storm

mimosa

autumn 

pepper

blush

natté white

flanelle

azure
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De strakke lijnen van het aluminium frame en de zachtheid van het 
kussen, vervaardigd uit de duurzame Sunbrella® stof, vormen een 
opvallend en interessant contrast in deze dubbele sofa.

221 (b) x 61 (h) x 86 (d) cm

framed double sofa

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

kleuren

Sunbrella®, textiel, aluminium

lichen

almond

blue storm

mimosa

autumn 

pepper

blush

natté white

flanelle

azure
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Lange zomeravonden, geïmproviseerde diners in de zon, ...
Zet je tuinbezoek gezellig samen aan deze ruime tafel
voor 6 tot 8 personen. 

framed table

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materiaal

dimensies

kleur

aluminium

260 (b) x 74 (h) x 120 (d) cm

black
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De framed chair is de ideale aanvulling op de framed table. 
Strakke lijnen en maximum zitcomfort op de extra dikke 
kussens uit Sunbrella® stof.

natté grey chiné

framed chair

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

kleur

Sunbrella®, aluminium

64 (b) x 79 (h) x 61 (d) cm
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latitude lounge

Het pronkstuk van je tuin. Deze loungeset bestaat uit
3 modules die je makkelijk aan elkaar kan bevestigen.
Ultiem zitcomfort waar je een hele zomer op doorbrengt.

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S  2  S E AT E R  ( L I N KS )

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S  1  S E AT E R  ( M I D D E N )

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S  3  S E AT E R  ( R E C H T S )

dimensies

dimensies

dimensies

kleur

kleur

kleur

Sunbrella®, aluminium

Sunbrella®, aluminium

Sunbrella®, aluminium

160 (b) x 78 (h) x 90 (d) cm

70 (b) x 78 (h) x 90 (d) cm

258 (b) x 78 (h) x 90 (d) cm

flanelle

flanelle

flanelle

materialen

materialen

materialen

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S
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kleuren lead chiné

sooty

Of je nu aan het lezen bent of liever met gesloten ogen 
achterover ligt, de latitude relax zorgt ervoor dat je 
comfortabel ligt op deze vouwbare ligzetel.

latitude single lounger

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium

174 (b) x 86 (h) x 88 (d) cm
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frame

kleuren mineral blue

white

lead chiné

black

flanelle 

sooty

lead chiné

Dubbel genieten dankzij het tweepersoonsformaat van het 
dikke kussen en het stevige frame. Een strak ontwerp dat
rust en ontspanning uitstraalt.

latitude double lounger

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium

203 (b) x 38 (h) x 144 (d) cm
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frame

kleuren natté white

white

flanelle

lead chiné

sooty

black

Of je nu aan het lezen bent of liever met gesloten ogen 
achterover ligt, de latitude relax zorgt ervoor dat je 
comfortabel ligt op deze vouwbare ligzetel.

latitude double twist

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium

174 (b) x 86 (h) x 88 (d) cm
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kleur lead chiné

Deze latitude relax past in elke tuin dankzij de strakke lijnen 
en het tijdloze design. Bovendien zorgt het stevige kussen 
voor extra ligcomfort.

latitude relax

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium

203 (b) x 38 (h) x 90 (d) cm
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blackkleur

Maak het gezellig met je bezoek dankzij deze lage tuintafel. 
Combineer met de framed sofa of een lounge set en
maak je buitenplek compleet.

latitude table

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materiaal

dimensies

aluminium

90 (b) x 38 (h) x 45 (d) cm
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kleur lead chiné

De dubbele lounge bestaat uit dikke kussens die stevig 
genoeg zijn om je lichaam te ondersteunen terwijl ze ook 
zacht genoeg zijn om te kunnen op wegdromen.

blocks double lounger left/right

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium

192 (b) x 62 (h) x 110 (d) cm
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kleur lead chiné

Dit stevige ligbed staat in perfect contrast met de natuurlijke 
vormen in je tuin. Zo kan je nog meer genieten van je moment 
buiten.

blocks lounger

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium

192 (b) x 62 (h) x 83 (d) cm
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kleur lead chiné

Door zijn multifunctionaliteit is deze poef de perfecte
aanvulling in je tuin. Perfect combineerbaar met andere
stukken uit de blocks collectie.

blocks pouf

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium

151 (b) x 43 (h) x 50 (d) cm
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kleuren mimosa

pumpkin

pepper

lead chiné

aruba 

Deze hocker is een veelzijdig stuk dat gebruikt kan worden als 
voetenbankje, bijzettafel of als extra zitplek. Verkrijgbaar in 
verschillende kleuren, ideaal om te mixen en matchen.

94 (b) x 43 (h) x 83 (d) cm

blocks hocker

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium
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kleur flanelle

De grid single sofa met armleuningen is een stevig stuk
dat comfort en ontspanning uitstraalt. Een extra dosis rust
en kalmte, alleen voor jou.

grid single sofa

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium

110 (b) x 76 (h) x 87 (d) cm
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kleur flanelle

Deze tweezitsbank is een must-have in je buitenplek. Zijn 
sterke maar elegante verschijning heet jou en je bezoekers 
van harte welkom om te genieten in de buitenlucht.

grid double sofa

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium

181 (b) x 76 (h) x 87 (d) cm
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kleuren flanelle (volledig)

flanelle (midden) + sooty (zijkanten)

Een extra breed ligbed omhuld in een tweekleurige
Sunbrella® stof. Om op te relaxen, te lezen of
zelfs even weg te dromen.

213 (b) x 30 (h) x 90 (d) cm

grid lounger

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium
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kleuren natté white

marble

mineral blue

curaçao

Dit ligbed is een echte blikvanger in je tuin.
Zijn golvende vorm en het stevige kussen
zorgen voor nog meer ligcomfort.

180 (b) x 64 (h) x 72 (d) cm

wave lounger

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium
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frame

kleuren natté white

white

lead chiné

flanelle

black

Voeg een element van elegantie en finesse toe aan je tuin door 
het lichte frame en het subtiele design van de float loungebank.

163,5 (b) x 63 (h) x 82 (d) cm   +   240 (b) x 63 (h) x 82 (d) cm

float lounge

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium
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kleuren peach

mint

mineral blue

natural

lead chiné

Met de loop loungestoel maak je een gedurfd maar speels 
statement in je tuin. Dankzij de ronde zitting is dit unieke stuk 
extra ruim en nodigt het je uit om te ontspannen.

110 (diameter) x 73 (h) cm

loop lounge

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium
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kleuren peach

mint

mineral blue sooty

natural

lead chiné

Een outdoor poef in je tuin is een must-have, dankzij de 
veelzijdigheid ervan. Zijn ronde vorm geeft een speels en
elegant tintje aan je buitenplek.

55 (diameter) x 42 (h) cm

loop pouf

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium
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kleur natural

Het aluminium frame en de strakke kussens van deze dubbele 
lounge met armleuning links geven dit meubelstuk zijn
tijdloze en serene uitstraling.

164 (b) x 74 (h) x 90 (d) cm

radius double lounge left

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium
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kleur natural

Het aluminium frame en de strakke kussens van deze dubbele 
lounge met armleuning rechts geven dit meubelstuk zijn
tijdloze en serene uitstraling.

164 (b) x 74 (h) x 90 (d) cm

radius double lounge right

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium
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kleur natural

Het ogenschijnlijk eenvoudige ontwerp biedt een gevoel van rust 
en sereniteit. De radius single lounge is een eenzitsbank met een 
zachte rugleuning en aluminium armleuningen.

90 (b) x 74 (h) x 90 (d) cm

radius single lounge

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium
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kleur natural

De radius hocker is veelzijdig inzetbaar. Zijn functie zal
de hele dag door veranderen, afhankelijk van je behoeften.
Van voetsteun tot bijzettafel, deze hocker vindt zijn plaats.

90 (b) x 42 (h) x 90 (d) cm

radius hocker

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium



How beautiful it is to 
do nothing, and then 
to rest afterwards.
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zithoogte

kleur

70 (h) of 80 (h) cm

sooty

Deze barkruk is gemaakt voor jouw comfort, met stevige 
armleuningen en voetsteunen. Voor een tuin in perfecte balans 
tussen natuur en ontspanning.

63 (b) x 109 (h) x 55 (d) cm

bar chair

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materialen

dimensies

Sunbrella®, aluminium
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kleuren mimosa

pumpkin

autumn

almond

aruba 

figari

mos lime

mos gletsjer

blush

Door wat extra kussens aan je plek toe te voegen, maak je
je tuin nog gezelliger. Dit vierkante kussen is verkrijgbaar
in negen verschillende kleuren.

45 (b) x 45 (h) cm

pillow

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materiaal

dimensies

Sunbrella®
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kleur black

Het ideale bijzettafeltje voor wanneer je jezelf extra wil
verwennen met een drankje. De strakke vorm gaat
hand in hand met je STAY™ ligzetel.

32 (b) x 53 (h) x 48 (d) cm

u table

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materiaal

dimensies

aluminium
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kleur white

Een geometrisch dienblad dat niet alleen praktisch
te gebruiken is, maar ook een mooie eyecatcher vormt.
Voor zowel binnen als buiten.

tray

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materiaal

dimensies

aluminium

50 (b) x 36 (d) cm
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kleur black

De STAY™ douche is een robuust maar toch zeer elegant 
element in de tuin. De matte poederlak geeft deze eyecatcher 
een extra luxe uitstraling.

rvs douche

P RO D U CT S P E CI F ICAT I E S

materiaal

dimensies

RVS 316

229 (h) cm



Interesse in een van 
onze producten? Stuur 
ons een berichtje.

Ook genieten van een moment voor jezelf met onze STAY™ 
meubelen of een vraag over onze producten? Contacteer ons 
gerust via onderstaand e-mailadres met het product van je 
interesse en wij helpen je graag verder.

info@stay.furniture

Bram Flobert
Founder

Makkelijk in onderhoud, 
comfortabel en leuk 
om naar te kijken. Met 
STAY™ maken we het 
zenmoment in je 
tuin compleet.
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