TEKSTILER
Stressless® tilbyr en palett med både klassiske og tidsriktige farger, som i et stuemiljø gjerne kan kombineres med fargene
i vår lærkolleksjon.
Vi stiller høye krav når vi velger ut tekstiler, og samarbeider med leverandører som produserer i henhold til strenge kvalitets- og miljøkrav. Tekstilene vi har valgt ut vil ved riktig vedlikehold bidra til lang levetid på møbelet.
Tekstilene testes i henhold til kriteriene i Møbelfakta.no. Alle våre tekstiler tilfredsstiller kravene i Møbelfakta for Hard
bruk. For å tilfredsstille kravet til Hard bruk må tekstilet passere internasjonale tester for slitestyrke, lysekthet, pilling,
brannsikkerhet og avfarging.
Når du investerer i et Stressless®-møbel må du ta godt vare på det for å bevare møbelets utseende så lenge som mulig.
Vi ber om at du leser våre vedlikeholdsråd for tekstiler på www.stressless.com.

DINAMICA
Velkjent merkevare, komfortabelt, pustende, enkelt renhold
Kjennetegn:
Dinamica er en velkjent mikrofiberkvalitet, med et utseende som minner om semsket skinn. Det er mykt og meget
komfortabelt, puster og er antistatisk. Enkelt å holde rent,
meget slitesterkt.
Sammensetning:
88% polyester
12% polyuretan
Prisgruppe:
Prises som Batick
Egenskaper:
Tekstiler som er laget av syntetfibre som polyester, polyamid og akryl, har enestående slitestyrke, lav elastisitet, lang
holdbarhet og god lysekthet.
Vedlikehold og rengjøring:
For å beholde overflaten pen, anbefaler vi at man støvsuger møbelet regelmessig, og tørker av overflaten med en
fuktig klut ved behov. Søl fjernes umiddelbart. Ved flekker
og skitt som ikke lar seg fjerne med en fuktig klut kan man
benytte flekkfjerner fra Stressless® Fabric Care Kit, eller
ved avtakbare trekk vaske trekkene på 40-60 grader med
mildt og nøytralt vaskemiddel.
Vi anbefaler ikke impregnering av våre tekstiler.

Tester:
• Øko-Tex-sertifisert: inneholder ingen allergifremkallende
eller kreftfremkallende fargestoffer.
• EN-12947-2, Martindale (slitasjetest):
Dinamica tåler over 100.000 omdreininger før det svekkes. Kravet for hard bruk i private hjem er at det skal tåle
25.000 omdreininger.
• Lysekthet: Testet i henhold til ISO 105-B02: resultat 5+
på en skala fra 1-8, der 8 er max.
• Pilling: Testet i henhold til ISO 12945-2: resultat 5 på en
skala fra 1-5, der 5 er max.
• Gniekthet/farge: Testet i henhold til ISO 105x12 (våt/
tørr): resultat 3-4 på en skala fra 1-5, der 5 er max.
• Brannsikkerhet: Testet i henhold til BS 5852 P1 kilde 0,
CA 117-E.

TEKSTILER
Stressless® tilbyr en palett med både klassiske og tidsriktige farger, som i et stuemiljø gjerne kan kombineres med fargene
i vår lærkolleksjon.
Vi stiller høye krav når vi velger ut tekstiler, og samarbeider med leverandører som produserer i henhold til strenge kvalitets- og miljøkrav. Tekstilene vi har valgt ut vil ved riktig vedlikehold bidra til lang levetid på møbelet.
Tekstilene testes i henhold til kriteriene i Møbelfakta.no. Alle våre tekstiler tilfredsstiller kravene i Møbelfakta for Hard
bruk. For å tilfredsstille kravet til Hard bruk må tekstilet passere internasjonale tester for slitestyrke, lysekthet, pilling,
brannsikkerhet og avfarging.
Når du investerer i et Stressless®-møbel må du ta godt vare på det for å bevare møbelets utseende så lenge som mulig.
Vi ber om at du leser våre vedlikeholdsråd for tekstiler på www.stressless.com.

JASMINE
Avdempet struktur og duse farger
Kjennetegn:
Jasmine har en fin og avdempet struktur som gir liv til
overflaten. Vi har plukket ut en fargepallett i støvete, duse
farger, som gjerne kan kombineres med farger fra vår hudkolleksjon.
Sammensetning:
90% polyester
10% bomull
Prisgruppe:
Prisgruppe 1
Egenskaper:
Tekstiler som har en blanding av syntetiske, kunstige og
naturlige fibre er svært motstandsdyktige mot flekker og
har ypperlig komfort.
Vedlikehold og rengjøring:
For å beholde overflaten pen, anbefaler vi at man støvsuger møbelet regelmessig, og tørker av overflaten med en
fuktig klut ved behov. Søl fjernes umiddelbart. Ved flekker
og skitt som ikke lar seg fjerne med en fuktig klut kan man
benytte flekkfjerner fra Stressless Fabric Care Kit,
eller ved avtakbare trekk tørrense eller vaske trekkene på
40 grader. Vi anbefaler ikke impregnering av våre tekstiler.

Tester:
• Øko-Tex-sertifisert: inneholder ingen allergifremkallende
eller kreftfremkallende fargestoffer.
• EN-12947-2, Martindale (slitasjetest):
Jasmine tåler 50.000 omdreininger før det svekkes. Kravet
for hard bruk i private hjem er at det skal tåle 25.000 omdreininger.
• Lysekthet: Testet i henhold til ISO 105-B02: resultat 5 på
en skala fra 1-8, der 8 er max.
• Pilling: Testet i henhold til ISO 12945-2: resultat 5 på en
skala fra 1-5, der 5 er max.
• Gniekthet/farge: Testet i henhold til ISO 105x12 (våt/
tørr): resultat 4 (tørr), 4 (våt) på en skala fra 1-5, der 5 er
max.
• Brannsikkerhet: Testet i henhold til CA TB-117-2013
and EN 1021-1

TEKSTILER
Stressless® tilbyr en palett med både klassiske og tidsriktige farger, som i et stuemiljø gjerne kan kombineres med fargene
i vår lærkolleksjon.
Vi stiller høye krav når vi velger ut tekstiler, og samarbeider med leverandører som produserer i henhold til strenge kvalitets- og miljøkrav. Tekstilene vi har valgt ut vil ved riktig vedlikehold bidra til lang levetid på møbelet.
Tekstilene testes i henhold til kriteriene i Møbelfakta.no. Alle våre tekstiler tilfredsstiller kravene i Møbelfakta for Hard
bruk. For å tilfredsstille kravet til Hard bruk må tekstilet passere internasjonale tester for slitestyrke, lysekthet, pilling,
brannsikkerhet og avfarging.
Når du investerer i et Stressless®-møbel må du ta godt vare på det for å bevare møbelets utseende så lenge som mulig.
Vi ber om at du leser våre vedlikeholdsråd for tekstiler på www.stressless.com.

ERICA
Moderne tekstil med grov struktur
Kjennetegn:
Erica er en moderne tekstil. Det har en røff og grov struktur, men oppleves som mykt og behagelig mot huden. I
enkelte av fargene vil du oppleve en to-tone effekt som gir
utgangspunkt for spennende kombinasjoner.
Sammensetning:
100% polyester
Prisgruppe:
Prisgruppe 1
Egenskaper:
Tekstiler som har en blanding av syntetiske, kunstige og
naturlige fibre er svært motstandsdyktige mot flekker og
har ypperlig komfort.
Vedlikehold og rengjøring:
For å beholde overflaten pen, anbefaler vi at man støvsuger møbelet regelmessig, og tørker av overflaten med en
fuktig klut ved behov. Søl fjernes umiddelbart. Ved flekker
og skitt som ikke lar seg fjerne med en fuktig klut kan man
benytte flekkfjerner fra Stressless® Fabric Care Kit,
eller ved avtakbare trekk tørrense eller vaske trekkene på
40 grader. Vi anbefaler ikke impregnering av våre tekstiler.

Tester:
• Øko-Tex-sertifisert: inneholder ingen allergifremkallende
eller kreftfremkallende fargestoffer.
• EN-12947-2, Martindale (slitasjetest):
Erica tåler 100.000 omdreininger før det svekkes. Kravet
for hard bruk i private hjem er at det skal tåle 25.000 omdreininger.
• Lysekthet: Testet i henhold til ISO 105-B02: resultat 5 på
en skala fra 1-8, der 8 er høyest.
• Pilling: Testet i henhold til ISO 12945-2: resultat 3-4 på
en skala fra 1-5, der 5 er høyest.
• Gniekthet/farge: Testet i henhold til ISO 105x12 (våt/
tørr): resultat 5 (tørr), 4-5 (våt) på en skala fra 1-5, der 5
er høyest.
• Brannsikkerhet: Testet i henhold til CA TB-117-2013
and EN 1021-1

TEKSTILER
Stressless® tilbyr en palett med både klassiske og tidsriktige farger, som i et stuemiljø gjerne kan kombineres med fargene
i vår lærkolleksjon.
Vi stiller høye krav når vi velger ut tekstiler, og samarbeider med leverandører som produserer i henhold til strenge kvalitets- og miljøkrav. Tekstilene vi har valgt ut vil ved riktig vedlikehold bidra til lang levetid på møbelet.
Tekstilene testes i henhold til kriteriene i Møbelfakta.no. Alle våre tekstiler tilfredsstiller kravene i Møbelfakta for Hard
bruk. For å tilfredsstille kravet til Hard bruk må tekstilet passere internasjonale tester for slitestyrke, lysekthet, pilling,
brannsikkerhet og avfarging.
Når du investerer i et Stressless®-møbel må du ta godt vare på det for å bevare møbelets utseende så lenge som mulig.
Vi ber om at du leser våre vedlikeholdsråd for tekstiler på www.stressless.com.

GRACE
Trendy velur, med fin glans og enkelt renhold
Kjennetegn:
Grace er en velur med medium lengde på luven. Den myke
og silkeaktige teksturen gir en fin glans og et flott spill i
fargene. Grace er slitesterkt, komfortabelt å sitte i og lett
å holde rent.

Tester:
• EN-12947-2, Martindale (slitasjetest):
Grace tåler 100.000 omdreininger før det svekkes. Kravet
for hard bruk i private hjem er at det skal tåle 25.000 omdreininger.

Sammensetning:
92% polyester
5% bomull
3% latex

• Lysekthet: Testet i henhold til ISO 105-B02: resultat 4-6
på en skala fra 1-8, der 8 er max.

Prisgruppe:
Prisgruppe 3
Egenskaper:
Tekstiler som er laget av syntetfibre som polyester, polyamid og akryl, har enestående slitestyrke, lav elastisitet, lang
holdbarhet og god lysekthet.
Vedlikehold og rengjøring:
For å beholde overflaten pen, anbefaler vi at man støvsuger
møbelet regelmessig, og tørker av overflaten med en fuktig
klut ved behov. Søl fjernes umiddelbart. Ved flekker og skitt
som ikke lar seg fjerne med en fuktig klut kan man benytte flekkfjerner fra Stressless Fabric Care Kit. Ved avtakbare
trekk tørrense eller vaske trekkene på 60 grader med mildt
og nøytralt vaskemiddel. Vær oppmerksom på at den myke
luven kan bli flat om den blir utsatt for kremer, hårprodukter
og andre kosmetiske produkter over tid. Vi anbefaler ikke
impregnering av våre tekstiler.

• Pilling: Testet i henhold til ISO 12945-2: resultat 5 på en
skala fra 1-5, der 5 er max.
• Gniekthet/farge: Testet i henhold til ISO 105x12 (våt/
tørr): resultat 4-5 (tørr), 4 (våt) på en skala fra 1-5, der 5
er max.
• Brannsikkerhet: Testet i henhold til EN 1021-1 og CA TB
117-2013

TEKSTILER
Stressless® tilbyr en palett med både klassiske og tidsriktige farger, som i et stuemiljø gjerne kan kombineres med fargene
i vår lærkolleksjon.
Vi stiller høye krav når vi velger ut tekstiler, og samarbeider med leverandører som produserer i henhold til strenge kvalitets- og miljøkrav. Tekstilene vi har valgt ut vil ved riktig vedlikehold bidra til lang levetid på møbelet.
Tekstilene testes i henhold til kriteriene i Møbelfakta.no. Alle våre tekstiler tilfredsstiller kravene i Møbelfakta for Hard
bruk. For å tilfredsstille kravet til Hard bruk må tekstilet passere internasjonale tester for slitestyrke, lysekthet, pilling,
brannsikkerhet og avfarging.
Når du investerer i et Stressless®-møbel må du ta godt vare på det for å bevare møbelets utseende så lenge som mulig.
Vi ber om at du leser våre vedlikeholdsråd for tekstiler på www.stressless.com.

LINDEN
Kraftig struktur med fint spill i overflaten
Kjennetegn:
Linden har en kraftig struktur. I veven er det benyttet tråder
med ulik glansgrad og nyanser. Det gir et fint, diskret spill i
overflaten.
Sammensetning:
53% polyolefinic
26% akryl
11% ull
8% polyester
2% polyamid

Tester:
• Øko-Tex-sertifisert: inneholder ingen allergifremkallende
eller kreftfremkallende fargestoffer.
• EN-12947-2, Martindale (slitasjetest):
Linden tåler 50.000 omdreininger før det svekkes. Kravet
for hard bruk i private hjem er at det skal tåle 25.000 omdreininger.
• Lysekthet: Testet i henhold til ISO 105-B02: resultat 5 på
en skala fra 1-8, der 8 er max.

Prisgruppe:
Prisgruppe 5

• Pilling: Testet i henhold til ISO 12945-2: resultat 4-5 på
en skala fra 1-5, der 5 er max.

Egenskaper:
Tekstiler som har en blanding av syntetiske, kunstige og
naturlige fibre er svært motstandsdyktige mot flekker og
har ypperlig komfort.

• Gniekthet/farge: Testet i henhold til ISO 105x12 (våt/
tørr): resultat 4-5 (tørr), 3-4 (våt) på en skala fra 1-5, der 5
er max.

Vedlikehold og rengjøring:
For å beholde overflaten pen, anbefaler vi at man støvsuger
møbelet regelmessig, og tørker av overflaten med en fuktig
klut ved behov. Søl fjernes umiddelbart. Ved flekker og skitt
som ikke lar seg fjerne med en fuktig klut kan man benytte
flekkfjerner fra Stressless Fabric Care Kit eller rense tekstilet
profesjonelt. Vi anbefaler ikke impregnering av våre tekstiler.

• Brannsikkerhet: Testet i henhold til CA TB 117-2013 og
EN 1021-1

TEKSTILER
Stressless® tilbyr en palett med både klassiske og tidsriktige farger, som i et stuemiljø gjerne kan kombineres med fargene
i vår lærkolleksjon.
Vi stiller høye krav når vi velger ut tekstiler, og samarbeider med leverandører som produserer i henhold til strenge kvalitets- og miljøkrav. Tekstilene vi har valgt ut vil ved riktig vedlikehold bidra til lang levetid på møbelet.
Tekstilene testes i henhold til kriteriene i Møbelfakta.no. Alle våre tekstiler tilfredsstiller kravene i Møbelfakta for Hard
bruk. For å tilfredsstille kravet til Hard bruk må tekstilet passere internasjonale tester for slitestyrke, lysekthet, pilling,
brannsikkerhet og avfarging.
Når du investerer i et Stressless®-møbel må du ta godt vare på det for å bevare møbelets utseende så lenge som mulig.
Vi ber om at du leser våre vedlikeholdsråd for tekstiler på www.stressless.com.

CALIDO
Lun, myk og behagelig mot huden, pustende
Kjennetegn:
Calido er en ullfilt med et eksklusivt utseende, som føles
behagelig og mykt mot huden. Vi tilbyr en variert og utsøkt
fargepalett.
Sammensetning:
80% ull
20% polyamid

Tester:
• EN-12947-2, Martindale (slitasjetest):
Calido tåler 80.000 omdreininger før det svekkes. Kravet
for hard bruk i private hjem er at det skal tåle 25.000 omdreininger.
• Lysekthet: Testet i henhold til ISO 105-B02: resultat 5 på
en skala fra 1-8, der 8 er max.

Prisgruppe:
Prisgruppe 5

• Pilling: Testet i henhold til ISO 12945-2: resultat 4 på en
skala fra 1-5, der 5 er max.

Egenskaper:
Ull er pustende, noe som gjør at det føles lunt når det er
kaldt og kjølende når det er varmt. Ull er også naturlig
vannavvisende, men pass på å fjerne fuktighet og flekker
umiddelbart, slik at de ikke får trekke inn i tekstilet.

• Gniekthet/farge: Testet i henhold til ISO 105x12 (våt/
tørr): resultat 4 (tørr) og 3-4 (våt) på en skala fra 1-5, der
5 er max.

Vedlikehold og rengjøring:
For å beholde overflaten pen, anbefaler vi at man støvsuger møbelet regelmessig, og tørker av overflaten med en
fuktig klut ved behov. Søl fjernes umiddelbart. Ved flekker
og skitt som ikke lar seg fjerne med en fuktig klut kan man
benytte rens og flekkfjerner fra Stressless® Fabric Care Kit.
Vær spesielt oppmerksom på områder av møbelet som
er i kontakt med hud og hår, som for eksempel armlener
og nakkestøtte. Disse områdene er mer utsatt for fett og
smuss, og bør rengjøres jevnlig. Vi anbefaler ikke impregnering av våre tekstiler.

• Brannsikkerhet: Testet i henhold til EN 1021-1 (match &
cigarette), Imo-test A.652 (16).

TEKSTILER
Stressless® tilbyr en palett med både klassiske og tidsriktige farger, som i et stuemiljø gjerne kan kombineres med fargene
i vår lærkolleksjon.
Vi stiller høye krav når vi velger ut tekstiler, og samarbeider med leverandører som produserer i henhold til strenge kvalitets- og miljøkrav. Tekstilene vi har valgt ut vil ved riktig vedlikehold bidra til lang levetid på møbelet.
Tekstilene testes i henhold til kriteriene i Møbelfakta.no. Alle våre tekstiler tilfredsstiller kravene i Møbelfakta for Hard
bruk. For å tilfredsstille kravet til Hard bruk må tekstilet passere internasjonale tester for slitestyrke, lysekthet, pilling,
brannsikkerhet og avfarging.
Når du investerer i et Stressless®-møbel må du ta godt vare på det for å bevare møbelets utseende så lenge som mulig.
Vi ber om at du leser våre vedlikeholdsråd for tekstiler på www.stressless.com.

SILVA/ SILVA MOON
Stilren og klassisk ullvare, tidløs og stilig
Kjennetegn:
Silva er en stilren og tidløs ulltekstil som er behagelig mot
huden. Den leveres i en dempet og klassisk fargepalett.

Tester:
• Øko-Tex-sertifisert: inneholder ingen allergifremkallende
eller kreftfremkallende fargestoffer.

Sammensetning:
Silva:			Silva Moon:
76% ull 		
61% ull
13% viskose 		
21% viskose
6% polyamid		
9% polyamid
5% lin 		
9% lin

• EN-12947-2, Martindale (slitasjetest):
Silva/Silva Moon tåler 100.000/90.000 omdreininger før
det svekkes. Kravet for hard bruk i private hjem er at det
skal tåle 25.000 omdreininger.

Prisgruppe:
Prisgruppe 5
Egenskaper:
Ull er pustende, noe som gjør at det føles lunt når det er
kaldt og kjølende når det er varmt. Ull er også naturlig
vannavvisende, men pass på å fjerne fuktighet og flekker
umiddelbart, slik at de ikke får trekke inn i tekstilet.
Vedlikehold og rengjøring:
For å beholde overflaten pen, anbefaler vi at man støvsuger møbelet regelmessig, og tørker av overflaten med en
fuktig klut ved behov. Søl fjernes umiddelbart. Ved flekker
og skitt som ikke lar seg fjerne med en fuktig klut kan man
benytte rens og flekkfjerner fra Stressless® Fabric Care Kit.
Vær spesielt oppmerksom på områder av møbelet som
er i kontakt med hud og hår, som for eksempel armlener
og nakkestøtte. Disse områdene er mer utsatt for fett og
smuss, og bør rengjøres jevnlig.
Vi anbefaler ikke impregnering av våre tekstiler.

• Lysekthet: Testet i henhold til ISO 105-B02: resultat 4-6
på en skala fra 1-8, der 8 er max.
• Pilling: Testet i henhold til ISO 12945-2: resultat Silva 5/
Silva Moon 4 på en skala fra 1-5, der 5 er max.
• Gniekthet/farge: Testet i henhold til ISO 105x12 (våt/
tørr): resultat 4 (tørr) og 3-4 (våt) på en skala fra 1-5, der
5 er max.
• Brannsikkerhet: Testet i henhold til EN 1021-1 (match
& cigarette), IMO test 2010 FTP Part 8, BS5852: Part 1
1979.

TEKSTILER
Stressless® tilbyr en palett med både klassiske og tidsriktige farger, som i et stuemiljø gjerne kan kombineres med fargene
i vår lærkolleksjon.
Vi stiller høye krav når vi velger ut tekstiler, og samarbeider med leverandører som produserer i henhold til strenge kvalitets- og miljøkrav. Tekstilene vi har valgt ut vil ved riktig vedlikehold bidra til lang levetid på møbelet.
Tekstilene testes i henhold til kriteriene i Møbelfakta.no. Alle våre tekstiler tilfredsstiller kravene i Møbelfakta for Hard
bruk. For å tilfredsstille kravet til Hard bruk må tekstilet passere internasjonale tester for slitestyrke, lysekthet, pilling,
brannsikkerhet og avfarging.
Når du investerer i et Stressless®-møbel må du ta godt vare på det for å bevare møbelets utseende så lenge som mulig.
Vi ber om at du leser våre vedlikeholdsråd for tekstiler på www.stressless.com.

DAHLIA
Elegant og eksklusivt preg. Lunt, mykt og innbydende.
Kjennetegn:
Dahlia har fin glans i overflaten, som gir tekstilet et eksklusivt og elegant preg. Tekstilet føles mykt, lunt og innbydende. Den flotte fargepalletten bidrar til at dette tekstilet får
et klassisk og tidløst preg.

Tester:
• Øko-Tex-sertifisert: inneholder ingen allergifremkallende
eller kreftfremkallende fargestoffer.

Sammensetning:
100% polyester

• EN-12947-2, Martindale (slitasjetest):
Dahlia tåler 50.000 omdreininger før det svekkes. Kravet
for hard bruk i private hjem er at det skal tåle 25.000 omdreininger.

Prisgruppe:
Prisgruppe 5

• Lysekthet: Testet i henhold til ISO 105-B02: resultat 5 på
en skala fra 1-8, der 8 er max.

Egenskaper:
Tekstiler som er laget av syntetfibre som polyester, polyamid og akryl, har enestående slitestyrke, lav elastisitet, lang
holdbarhet og god lysekthet.

• Pilling: Testet i henhold til ISO 12945-2: resultat 5 på en
skala fra 1-5, der 5 er max.

Vedlikehold og rengjøring:
For å beholde overflaten pen, anbefaler vi at man støvsuger møbelet regelmessig, og tørker av overflaten med en
fuktig klut ved behov. Søl fjernes umiddelbart. Ved flekker
og skitt som ikke lar seg fjerne med en fuktig klut kan man
benytte flekkfjerner fra Stressless Fabric Care Kit, eller ved
avtakbare trekk tørrense eller vaske trekkene på 40 grader.
Vi anbefaler ikke impregnering av våre tekstiler.

• Gniekthet/farge: Testet i henhold til ISO 105x12 (våt/
tørr): resultat 4-5 (tørr), 3-4 (våt) på en skala fra 1-5, der 5
er max.
• Brannsikkerhet: Testet i henhold til CA TB-117-2013
and EN 1021-1

TEKSTILER
Stressless® tilbyr en palett med både klassiske og tidsriktige farger, som i et stuemiljø gjerne kan kombineres med fargene
i vår lærkolleksjon.
Vi stiller høye krav når vi velger ut tekstiler, og samarbeider med leverandører som produserer i henhold til strenge kvalitets- og miljøkrav. Tekstilene vi har valgt ut vil ved riktig vedlikehold bidra til lang levetid på møbelet.
Tekstilene testes i henhold til kriteriene i Møbelfakta.no. Alle våre tekstiler tilfredsstiller kravene i Møbelfakta for Hard
bruk. For å tilfredsstille kravet til Hard bruk må tekstilet passere internasjonale tester for slitestyrke, lysekthet, pilling,
brannsikkerhet og avfarging.
Når du investerer i et Stressless®-møbel må du ta godt vare på det for å bevare møbelets utseende så lenge som mulig.
Vi ber om at du leser våre vedlikeholdsråd for tekstiler på www.stressless.com.

ROSE
Myk og glansfull velur med en flott fargepalett
Kjennetegn:
Rose er en velur med medium lengde på luven. Den myke
og silkeaktige teksturen gir en fin glans og et flott spill i
fargene. Rose er slitesterkt, komfortabelt å sitte i og lett å
holde rent.

Tester:
• EN-12947-2, Martindale (slitasjetest):
Rose tåler 50.000 omdreininger før det svekkes. Kravet for
hard bruk i private hjem er at det skal tåle 25.000 omdreininger.

Sammensetning:
100% polyester

• Lysekthet: Testet i henhold til ISO 105-B02: resultat 4-5
på en skala fra 1-8, der 8 er max.

Prisgruppe:
Prisgruppe 5

• Pilling: Testet i henhold til ISO 12945-2: resultat 4-5 på
en skala fra 1-5, der 5 er max.

Egenskaper:
Tekstiler som er laget av syntetfibre som polyester, polyamid og akryl, har enestående slitestyrke, lav elastisitet, lang
holdbarhet og god lysekthet.

• Gniekthet/farge: Testet i henhold til ISO 105x12 (våt/
tørr): resultat 4-5 (tørr), 3-4 (våt) på en skala fra 1-5, der 5
er max.

Vedlikehold og rengjøring:
For å beholde overflaten pen, anbefaler vi at man støvsuger
møbelet regelmessig, og tørker av overflaten med en fuktig
klut ved behov. Søl fjernes umiddelbart. Ved flekker og skitt
som ikke lar seg fjerne med en fuktig klut kan man benytte
flekkfjerner fra Stressless® Fabric Care Kit. Ved avtakbare
trekk tørrense eller vaske trekkene på 60 grader med mildt
og nøytralt vaskemiddel. Vær oppmerksom på at den myke
luven kan bli flat om den blir utsatt for kremer, hårprodukter
og andre kosmetiske produkter over tid. Vi anbefaler ikke
impregnering av våre tekstiler.

• Brannsikkerhet: Testet i henhold til EN 1021-1 og CA TB
117-2013. BS5852 source 0 og 1.

TEKSTILER
Stressless® tilbyr en palett med både klassiske og tidsriktige farger, som i et stuemiljø gjerne kan kombineres med fargene
i vår lærkolleksjon.
Vi stiller høye krav når vi velger ut tekstiler, og samarbeider med leverandører som produserer i henhold til strenge kvalitets- og miljøkrav. Tekstilene vi har valgt ut vil ved riktig vedlikehold bidra til lang levetid på møbelet.
Tekstilene testes i henhold til kriteriene i Møbelfakta.no. Alle våre tekstiler tilfredsstiller kravene i Møbelfakta for Hard
bruk. For å tilfredsstille kravet til Hard bruk må tekstilet passere internasjonale tester for slitestyrke, lysekthet, pilling,
brannsikkerhet og avfarging.
Når du investerer i et Stressless®-møbel må du ta godt vare på det for å bevare møbelets utseende så lenge som mulig.
Vi ber om at du leser våre vedlikeholdsråd for tekstiler på www.stressless.com.

CLOVER
Bærekraftig, mykt norsk ulltekstil med et klassisk uttrykk.
Kjennetegn:
Clover er et bærekraftig og klassisk norsk ulltekstil. En
melange-effekt gir liv til den myke, behagelige overflaten,
og du kan velge mellom en rekke moderne og nedtonede
farger. Clover passer perfekt i en klassisk, varm og inviterende atmosfære.
Sammensetning:
70% ull
30% viskose
Prisgruppe:
Prisgruppe 5
Egenskaper:
Ull er pustende, noe som gjør at det føles lunt når det er
kaldt og kjølende når det er varmt. Ull er også naturlig
vannavvisende, men pass på å fjerne fuktighet og flekker
umiddelbart, slik at de ikke får trekke inn i tekstilet.
Vedlikehold og rengjøring:
For å beholde overflaten pen, anbefaler vi at man støvsuger
møbelet regelmessig, og tørker av overflaten med en fuktig
klut ved behov. Søl fjernes umiddelbart. Ved flekker og skitt
som ikke lar seg fjerne med en fuktig klut kan man benytte
flekkfjerner fra Stressless® Fabric Care Kit. Ved avtakbare
trekk tørrense eller vaske trekkene på 60 grader med mildt
og nøytralt vaskemiddel. Vær oppmerksom på at den myke
luven kan bli flat om den blir utsatt for kremer, hårprodukter
og andre kosmetiske produkter over tid. Vi anbefaler ikke
impregnering av våre tekstiler.

Tester:
• EU Ecolabel sertifisert
• The Wheel Mark (Rattmerket)
• EN-12947-2, Martindale (slitasjetest):
Clover tåler 62.000 omdreininger før det svekkes. Kravet
for hard bruk i private hjem er at det skal tåle 25.000 omdreininger.
• Lysekthet: Testet i henhold til ISO 105-B02: resultat 4-5
på en skala fra 1-8, der 8 er max.
• Pilling: Testet i henhold til ISO 12945-2: resultat 5 på en
skala fra 1-5, der 5 er max.
• Gniekthet/farge: Testet i henhold til ISO 105x12 (våt/
tørr): resultat 4 (tørr), 3-4 (våt) på en skala fra 1-5, der 5
er max.
• Brannsikkerhet: Testet i henhold til CA TB-117-2013 og
EN ISO 1021-1 og 2

