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Vores historie.

Grundstenen i Stay Project er ønsket om en opbevaringsløsning, der 
udnytter pladsen optimalt.
Vi er specialiserede i at se mulighederne i ethvert hjem og kan 
skræddersy en løsning der passer til netop dit hjem og dine behov.

Bag Stay Project er vi arkitekterne, Lotte Nørregaard Petersen og Troy Lynn 
Ostrander. Stay Project er resultatet af mange års erfaringer med at designe 
og bygge skræddersyet interiør til boliger i København.

Stay Project blev skabt, da vi oplevede en stor stigning af henvendelser fra 
folk, som boede småt, men ikke havde råd eller lyst til at flytte. Vi ville gerne 
finde en løsning, som gjorde at pladsen i boligerne kunne udnyttes fuldt ud.

Vi udviklede derfor et opbevaringssystem, som kan sammensættes på utallige 
måder og tilpasses alle rum og behov. Det æstetiske opbevaringssystem 
sætter uudnyttede flader i boligen i spil.

Som tiden er gået har ideen bag Stay Project også udviklet sig. Det er nemlig 
både små som store boliger, der kan have brug for mere opbevaringsplads 
og står du allerede midt i et renoveringsprojekt, kan vi hurtigt komme med på 
plantegningen.

Vi har allerede hjulpet massevis af familier med få mere opbevaringsplads i alt 
fra køkkenet til børneværelset - skal du være den næste? Så tøv endelig ikke 
med at booke et uforpligtende møde med os.

Bedste hilsner, 
 
Lotte & Troy.  
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Køkkener.
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Et køkken alrum.
Det sammenhængende familierum, 
der giver plads til, at alle kan være 
med.

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Linoleum 
Farver: Nero (Sort)

Det stilrene køkken.
Et køkken som dette skaber en 
kontrast til et lyst rum og er både 
funktionelt og nemt at rengøre.   

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Linoleum 
Farver: Nero (Sort)
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Det åbne køkken.
Få mest muligt ud af et køkken langs 
en endevæg.

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Linoleum
Farver: Nero (Sort)

Rundt om et hjørne.
Byg rundt om et hjørne og få mere 
opbevaringsplads i køkkenet.

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Warm Grey Dark, Warm Grey Medium, 
Medium Grey, Grey
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Børneværelser.



1514

Plads til  
Familieforøgelse.
Giv børnene mulighed for at komme 
tæt på hinanden - men stadig have 
privatliv.

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Hvid

Seng og legestation i 
ét.
Plads til både leg og opbevaring.

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Sand, Warm Grey Medium, Light Grey
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Køjeseng med  
opbevaring.
Få plads til både opbevaring af 
børnenes tøj og legetøj. 

Plads til legetøj.
Med denne løsning får du plads til 
al den opbevaringsplads som et 
børneværelse egentlig kræver. 

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Pebble Grey

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Hvid, Light Grey
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Garderober.
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En del af væggen.
Udnyt pladsen fra væg til væg og gulv 
til loft med et garderobeskab som 
dette.

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver:  Pebble Grey, Warm Grey Medium, 
Birch Grey, Sand

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Linoleum
Farver: Grå (Ash)

Rundt om døren.
Alle millimeter bliver udnyttet og vi 
lover at du ikke fortryder det. 
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Udnyt pladsen  
rundt om sengen.
Pladsen bag og over sengen kan  
rumme mere opbevaringsplads end 
man lige skulle tro.

Plads til alt.
Et hvidt garderobeskab for enden af 
sengen bliver en del af rummet.  

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Light Beige 

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Hvid



2524

Voksen og børnegarde-
robe i ét.
Du får en masse spil ved at vælge laminat i 
forskellige toner.  

Det veludnyttede  
pigekammer.

Produkt information
Materialer: Birkefiner og laminat
Farver: Pebble Grey, Warm Grey 
Medium, Birch Grey, Ice Grey

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Hvid
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Entréer og små projekter.
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Det væghængte 
skab.

Perfekt tilpasset.
Der findes mange sjove indhak og rum 
i de gamle københavner lejligheder - 
hvorfor ikke udnytte dem?

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Hvid

Produkt information
Materialer: Linoleum
Farver: Nero (Sort)
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For enden af gangen.
Mange boliger er indrettet med et 
rum for enden af gangen, udnyt hele 
pladsen med et skab som dette. 

Produkt information
Materialer: Birkefiner

Småt er godt.
Vælter i også over hele familiens sko 
når i træder ind af døren? Med et 
smalt skab i entréen kan problemet 
hurtigt løses.

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Linoleum
Farver: Ash (grå)
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Skjul elmåleren. 
Er du også træt af den kedelige gamle 
elmåler i entréen? Lad os gemme den 
væk for dig. 

Produkt information
Materialer: Birkefiner, laminat
Farver: Hvid

Det svævende skab.
Hvis dit skab har en dybde på under 
40 cm, kan det monteres uden  
sokkel.

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Hvid
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Rumdelere.
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Dobbeltsidet  
opbevaring.
Få plads til både opbevaring, kontor 
og børneværelse ved at dele ét rum 
op i to.

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Hvid

Børneværelse i 
køkkenalrummet.
Udnyt pladsen i en lille lejlighed med 
hjælp fra en rumdeler som denne. 

Produkt information
Materialer: Egetræ
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En væg bliver erstat-
tet af et skab.
Det er i nogle tilfælde muligt at rive en 
væg ned og erstatte den med mere 
skabsplads. Her blev der både plads 
til opbevaring og senge på begge 
sider. 

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Blå, Hvid og Rosa

Den svævende rum-
deler.
Del et værelse op og få dobbelt op på 
opbevaring.

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Blåtoner og gråtoner
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Specielle projekter.
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Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Hvid

To skråvægge.
Bliv forelsket i dine skråvægge på 
ny med et skab som dette, der er 
tilpasset alle vinkler. 

En skråvæg.
Kunsten at bygge højt på skrå.

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Hvid
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Skjul et rør. 
Denne familie havde et m-hætte rør 
i deres soveværelse, som gjorde det 
svært at finde et garderobeskab som 
passede ind. Det hjalp vi med.

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Papilo (Grøn)

Et vindue er ikke en 
udfordring.
Vi ser altid muligheder og ikke 
begrænsninger i din bolig. 

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Pebble Grey, Warm Grey Medium, 
Birch Grey, Sand
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Optimal udnyttelse 
af teenageværelsets 
skrå loft. 
Massere af opbevaringsmuligheder på 
dette teenageværelse ved at tilpasse 
skabet til det skrå loft og bruge plad-
sen under sengen. 

Produkt information
Materialer: Birkefiner, Laminat
Farver: Hvid
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Contact us:
pagination.com 

info@pagination.com

Kontakt os:
hello@stayproject.dk 

+45 26 52 11 95


