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A STODIS dispõe de uma linha de mobiliário de Casa de Banho com
medidas standard ou customizados à medida do espaço e desejo dos
clientes.
Sem abandonar a sua génese de transformador especialista de Pedra
Acrílica as linhas de mobiliário são uma solução completa para
proporcionar o máximo conforto, segurança e garantia através de
minerais compactos de última geração nos lavatórios e matérias
híbridos onde se incluem a madeira e o aço.
Descubra a nossas séries de colunas ENKEL, VERSUS, LUX, FOLK E
PRIMIS e escolha a que melhor se adapta aos seus gostos e às suas
necessidades..

MOBILIÁRIO

ENKEL

A ENKEL É UM processo de
criação, através de um
lavatório duplo em rampa de
pedra acrílica, madeira e
estrutura metálica, enquadrada
na simplicidade e agilidade do
utilizador contemporâneo.

MOBILIÁRIO
VERSUS

VERSUS é o significado de uma linha inspirada na geometria e simetria
em torno de um eixo onde pedra acrílica, madeira e uma estrutura
metálica se encontram. Uma peça de casa de banho que evoca
elementos diversos, criando um conjunto surpreendente e alinhado
com as mais recentes tendências do design de produto.

MOBILIÁRIO
LUX

Parcimoniosa, despojada
de excessos a Lux é um
capricho de requinte..

MOBILIÁRIO
FOLK

Sem arestas sobre a superfície é
o ideal, quando se procura aliar
massificação de peças num
único conceito. Uma ideia várias
formulações.

MOBILIÁRIO
PRIMIS

Inspirada no logo da marca nasce a
PRIMIS com uma linha elegante e
espelho dos atributos da STODIS na
exploração de todas as valências e
competência na exploração das
capacidades da pedra acrílica.

SOLID SURFACE BRAND DATA

O Krion® K·Life 1100, tem uma capacidade foto catalítica com uma limpeza e manutenção fáceis graças
à sua nula porosidade e à sua capacidade de degradação. A normativa ISO 27448 conclui que esta
tecnologia é mais eficaz contra as manchas que qualquer outra superfície sólida do mercado
A normativa ISO 10678 2010 concluiu que o Krion® K·Life 1100 contribui para a eliminação de grande
quantidade de compostos perigosos para a nossa saúde, como por exemplo os pesticidas ou os
praguicidas. A reação perante a proliferação das bactérias, os micro organismos e os fungos é uma
propriedade fundamental para espaços que precisam de ambientes asséticos, como as clínicas ou salas
de operações. Este reagente fica demonstrado na normativa ISO 27447 2009, realizado pelo Instituto
Valenciano de Microbiologia.

O Corian® mantém a sua boa aparência e resiste aos impactos e riscos que podem ocorrer com o
desgaste diário. Desde o seu lançamento, o Corian® provou ser extremamente durável e um material
versátil de fácil aplicação em ambientes residenciais e comerciais. Corian® não descasca, as emendas
são impercetíveis e os fluidos não penetram na sua superfície. Corian® é uma superfície não porosa,
que evita que os resíduos e manchas penetrem no material. Sujidade e manchas permanecem apenas
na superfície e podem ser facilmente removidas com uma esponja Scotchbrite® e um produto de
limpeza doméstico. Corian® é não-poroso e higiénico. A sua superfície lisa não permite que os resíduos,
bactérias e fungos não penetrem, e isso facilita a limpeza. Uma vez limpa, segundo as instruções sobre
métodos e produtos a utilizar, a superfície Corian® está realmente higienizada.

A pedra acrílica HI-MACS® é um material composto por 60% de bauxite (mistura natural de óxidos de
alumínio) e 40 % de resinas acrílicas com pigmentos que, submetido a um processo de cura térmica
a 160ºC, resulta num painel sólido de pedra acrílica, não poroso, termo-moldável, resistente ao fogo,
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Neste processo singular no mercado, a mistura do pigmento é muito homogénea, logo a cor mantémse mesmo quando sujeito a curvaturas acentuadas. O painel é moldável pela ação da temperatura e
juntando as peças resultantes podem obter-se grandes superfícies perfeitamente contínuas onde a
união entre peças é impercetível à vista desarmada.

É um produto composto por resinas/pedras acrílicas de thrydrato de alumínio e minerais. Tem a
mesma decoração que uma pedra natural, com os benefícios de uma superfície sólida. O Staron® é
um produto com grande durabilidade, resistente ao impacto, não inflamável, impermeável, com juntas
visivelmente impercetíveis e fácil de limpar. Com uma gama diversificada de cores, as superfícies de
revestimento sólidas em Staron® embelezam qualquer cozinha ou casa de banho.
O Staron® é utilizado em hospitais, farmácias, laboratórios, ambientes esterilizados, instalações
industriais alimentares e não-alimentares, escritórios, casas, salas de conferência, comércio, escolas
e universidades, ambientes públicos, bares, hotéis, restaurantes, mobiliário urbano, etc.
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