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Stressless® Dining 

Perfect uitgebalanceerd 
eetcomfort





's Werelds eerste  
comfortabele eetstoel
– met BalanceAdapt™

Zitting en rugleuning passen zich aan 
uw bewegingen aan

Comfortabele eethouding

Dynamische schommelfunctie

We hebben gebruik gemaakt van onze jarenlange ervaring met 
het wereldberoemde Stressless® comfort om een unieke eet-
stoel te creëren, met het innovatieve BalanceAdapt™ systeem. 

In combinatie met het Glide-systeem zorgt dit ervoor dat de 
zitting en rugleuning zich automatisch aanpassen aan elke 
kleine beweging van uw lichaam. 

Ontspan en geniet van een perfect uitgebalanceerd  
gevoel bij het eten.
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Stressless® Chilli High D100 Eetstoelen, afgebeeld in Calido Light Grey/Walnoot.
Stressless® Madeira T200 Eettafel, afgebeeld in Walnoot.

Het perfecte  
moment
Stel u een mooi moment voor rond de eettafel met 
vrienden en familie, dat eeuwig voort zou mogen 
duren. Tenminste voor een paar uur.  

Voel het perfecte evenwicht tussen lekker eten,  
plezier en een goed gesprek, waarbij iedereen heerlijk  
comfortabel zit en geniet van een uniek samenzijn.

Stressless® – perfect uitgebalanceerd eetcomfort.
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Stressless® Mango Low D100 Eetstoelen, afgebeeld in Calido Aqua/Eiken.
Stressless® Madeira T200 Eettafel, afgebeeld in Eiken.6
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Stressless® Rosemary Low D200 Eetstoel, afgebeeld in Paloma Taupe/Eiken.8



Stressless® Laurel High D100 Eetstoelen, afgebeeld in Calido dark grey/Walnoot. 
Stressless® Madeira T200 Eettafel, afgebeeld in Walnoot.

Stressless® eetstoelen bieden diverse opties voor 
stijl en comfort. Alle uitvoeringen zijn leverbaar met 
een hoge of een lage rugleuning. 

Hoog of laag
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Stressless® Rosemary Low D100 Eetstoelen, afgebeeld in Dahlia Light Blue/Wit eiken.
Stressless® Toscana T100 Eettafel, afgebeeld in Wit eiken.10
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Stressless® Laurel High D200 Eetstoelen, afgebeeld in Paloma Taupe/Walnoot.  
Stressless® Madeira T100 Eettafel, afgebeeld in Walnoot.12
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Stressless® Rosemary High D100 Eetstoelen, afgebeeld in Calido Light Grey/Wit eiken.  
Stressless® Toscana T100 Eettafel, afgebeeld in Wit eiken.
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STRESSLESS® CHILLI STRESSLESS® MANGO 

STRESSLESS® LAUREL STRESSLESS® ROSEMARY 

OP PRODUCTIEFOUTEN  
DIE VERBAND HOUDEN MET 
BASISFRAME EN FUNCTIE

        JAAR 
       G A R A N T I E 

Een prachtig facet van de Stressless® eetstoelen is de 
mogelijkheid van een persoonlijk ontwerp.

U kunt kiezen uit vier exclusieve ontwerpen voor de 
stoelkussens: Stressless® Laurel, Stressless® Rosemary, 
Stressless® Chilli en Stressless® Mango. Alle stoelen 
zijn leverbaar met een hoge of een lage rugleuning.

U kunt ook kiezen tussen twee verschillende ontwerpen 
voor de poten (volgende pagina) en een veelbelovend 
scala aan stoffen of leer.

De keuze is aan u

Geldig vanaf de aankoopdatum en op voorwaarde van online registratie op stressless.com 
of stressless-world.com, binnen zes maanden na aanschaf. 15



Stressless® Chilli High D100 
Eetstoel, afgebeeld in Calido 
Light Grey/Walnoot.  
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De eetstoelen zijn beschikbaar met twee verschillende 
poten, in vier houtafwerkingen: Wit eiken, Eiken,  
Walnoot gekleurd en Zwart.

Keuze pootjes

WIT EIKEN
gekleurd en gelakt 

eiken

EIKEN
gelakt eiken

WALNOOT
gekleurd en  

gelakt beuken

ZWART
gekleurd en  

gelakt beuken

STOELPOOT D100
– ronde, massief houten poot

STOELPOOT D200
– schuin, gelamineerde poot



Dinamica

York

Karma

Verona

Crocus

Jasmine

Calido

Faron

Ivy

Linden

Dahlia

Silva

Grace

Iris

Onze zorgvuldig geselecteerde stoffen- collectie 
zijn zeer slijtvast, lichtbestendig en vlamvertragend. 
Kies uit 14 verschillende soorten stoffen en micro-
vezels in een uitgebreid kleuren- assortiment,  
de bekleding die het beste bij uw interieur past.  

Houdt u er alstublieft rekening mee dat in de loop 
van de tijd kleurveranderingen kunnen optreden 
als gevolg van gebruik en door blootstelling aan licht. 
U dient daarom uw meubilair altijd te beschermen 
tegen direct zonlicht. De bekleding dient regelmatig 
gestofzuigd, gestoomd of met onze Stressless® 
onderhoudsset voor stoffen bekledingen behandeld 
te worden. Zo blijft uw eetstoel langer als nieuw.

Stoffen van topkwaliteit.

We laten niets aan het toeval over bij de selectie van onze stoffen en leersoorten. Alle grondstoffen  
moeten voldoen aan strenge eisen en onze hoge standaarden. 

De collecties stoffen en leer voor Stressless® Dining zijn gebaseerd op verschillende bestaande kleuren 
en kwaliteiten die wij gebruiken bij andere Stressless® meubels. Zo kunt u gemakkelijk combinaties  
vinden die passen bij de rest van uw inrichting.

Stoffen en leer
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Leer – een uniek natuurproduct.
Stressless® is een van de grootste gebruikers in Europa van leer voor meubelbekleding. We kopen het leer bij geselecteerde looierijen over 
de hele wereld. Onze eigen inspecteurs zijn betrokken bij de leerselectie. De minimumeis voor de kwaliteitscontrole is de naleving van de 
meest strenge internationale kwaliteitsnormen. Als u met leer bekleed meubilair van de merken Stressless® aanschaft, profiteert u van de 
jarenlange ervaring die we bij dit werk hebben opgedaan. Ons leer wordt op ambachtelijke wijze vervaardigd met inachtneming van de 
wettelijke voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen met betrekking tot de gebruikseigenschappen ervan. Dit geldt ook voor het gebruik 
van chemicaliën en andere productiestoffen. We werken op dit gebied samen met erkende internationale organisaties. Zo zorgen we ervoor 
dat we continu op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming. 

Paloma is een licht gecorrigeerde leersoort waarbij de combinatie van verfsoorten en pigmenten het oppervlak gladder maakt.  
De nerfstructuur kan enigszins variëren in verschillende delen van het meubelstuk en ook subtiele kleurverschillen kunnen voorkomen. 
Natuurlijke markeringen, littekens en insectenbeten zijn normale verschijnselen en zijn een kenmerk van de hoogwaardige leerkwaliteit 
van Paloma. Een beschermingslaag behoedt Paloma voor vuil en maakt het schoonmaken gemakkelijker, maar het is niet zo zwaar 
belastbaar als Batick. Dankzij zijn zachte, natuurlijke en aangename uitstraling is Paloma een heel populaire keuze.

Batick is een diep geverfd, gepigmenteerd bekledingsleer met een duidelijke nerfstructuur, waarvan de meeste natuurlijke markeringen 
zijn verwijderd. Batick kan voor een levendiger oppervlak een kleureffect in twee tinten hebben. Batick is bestand tegen verbleken, hoewel 
de kleur in de loop van de tijd zal veranderen door gebruik en blootstelling aan licht. Dankzij de beschermlaag kunnen gemorste vloeistoffen 
gemakkelijk verwijderd worden. De goede reinigingseigenschappen en de aantrekkelijke prijs maken Batick tot een populaire keuze bij 
kopers die op zoek zijn naar een robuuste leersoort.

Stressless® onderhoudsset voor leren en stoffen bekleding
Geheel passend bij de eersteklas kwaliteit van onze meubelen biedt Ekornes® nu ook een eigen onderhoudsset voor haar leren en stoffen bekleding 
(inclusief microvezel). De Stressless® onderhoudsset voor leren bekleding (100 ml/250 ml) bestaat uit een leerreinigingsmiddel, een beschermingscrème  
en Stressless® doekjes voor leeronderhoud. 

Ten behoeve van het onderhoud, en om het leer beter bestand te maken tegen vlekken, dient de beschermingscrème 
op alle leren opper-vlakken te worden aangebracht op het moment dat uw stoel nog nieuw is. Voor verder onderhoud 
raden wij u aan om het leer – naast het regelmatig verwijderen van vlekken – in ieder geval elke 6 maanden met de 
Stressless® Leather Cleaner te reinigen. Breng na het reinigen ook steeds weer de onderhoudscrème aan.  
Op www.stressless.com vindt u meer informatie over het onderhoud van uw leren meubilair. 

De Stressless® stoffen onderhoudsset bestaat uit een textielreiniger, een vlekverwijderaar en een bijzonder krachtige 
vlekverwijderaar, de Ox Cleaner. ln deze set zit alles wat u nodig heeft om een meubelstuk in een paar minuten te reinigen, 
zonder dat de stoffen bekleding verwijderd hoeft te worden. Bij hardnekkige vlekken gebruikt u de textielreiniger samen 
met de vlekverwijderaar en de Ox Cleaner.

Meubelen van Ekornes mogen alleen met deze twee reinigingssets worden behandeld. Ekornes aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid indien andere dan de toegestane producten worden gebruikt voor het onderhoud van uw leren en 
gestoffeerde meubelen.
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Stressless® Laurel

Stressless® Laurel Low D100
B: 50 H: 90 D: 56

Zithoogte: 48

Stressless® Laurel High D100
B: 50 H: 105 D: 57

Zithoogte: 48

Stressless® Laurel Low D200
B: 45 H: 90 D: 56

Zithoogte: 48

Stressless® Laurel High D200
B: 45 H: 105 D: 57

Zithoogte: 48

Eetstoelen
Al onze eetstoelen zijn voorzien van 
het unieke BalanceAdapt™ systeem.

Alle afmetingen in cm. Afh ankelijk van het materiaal van de bekleding kunnen de hier genoemde gegevens afwijken.20



Stressless® Rosemary

Stressless® Chilli

Stressless® Mango

Voorbehoud: de producten van Stressless® worden voortdurend verder ontwikkeld en productwijzigingen zijn daarom voorbehouden. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele drukfouten en kleurverschillen in de catalogus.

Stressless® Rosemary Low D100
B: 50 H: 90 D: 56

Zithoogte: 48

Stressless® Rosemary High D100
B: 50 H: 105 D: 57

Zithoogte: 48

Stressless® Rosemary Low D200
B: 45 H: 90 D: 56

Zithoogte: 48

Stressless® Rosemary High D200
B: 45 H: 105 D: 57

Zithoogte: 48

Stressless® Chilli Low D100
B: 50 H: 90 D: 56

Zithoogte: 48

Stressless® Chilli High D100
B: 50 H: 105 D: 57

Zithoogte: 48

Stressless® Chilli Low D200
B: 45 H: 90 D: 56

Zithoogte: 48

Stressless® Chilli High D200
B: 45 H: 105 D: 57

Zithoogte: 48

Stressless® Mango Low D100
B: 50 H: 90 D: 56

Zithoogte: 48

Stressless® Mango High D100
B: 50 H: 105 D: 57

Zithoogte: 48

Stressless® Mango Low D200
B: 45 H: 90 D: 56

Zithoogte: 48

Stressless® Mango High D200
B: 45 H: 105 D: 57

Zithoogte: 48
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T200T100Stressless® Madeira
B: 175 H: 73 D: 95

Stressless® Toscana
B: 175 H: 73 D: 95

Eettafels
De nieuwe tafels van Stressless® Dining 
hebben een functioneel en fraai ontwerp  
– perfect voor informele en officiële 
samenkomsten.

Keuze van het tafelblad
Kies tussen Stressless® Madeira met een rechthoekige vorm 
of Stressless® Toscana met een licht gebogen vorm. Beide 
uitvoeringen kunnen worden verlengd met een schuifblad.

Keuze van de poten
U kunt het tafelblad combineren met twee verschillende poten: 
T200 in fineer en met rechtere randen dan de T100, die meer 
afgerond is en vervaardigd van massief eiken of beuken.

Alle afmetingen in cm.22



T100

Keuze van de schuifbladen
De eettafels zijn voorzien met de optie van twee verschillende systemen voor verlenging.

1. Een geïntegreerd uitschuifbaar systeem met een blad van 80 cm dat automatisch omhoog komt als u aan het uiteinde van de tafel trekt.  
Het blad schuift weer in wanneer u tegen het uiteinde van de tafel duwt.

2. Max. twee schuifbladen* van elk 50 cm die u onder het tafelblad kunt insteken als u ze niet nodig hebt.

Wit eiken, gekleurd en  
gelakt eiken

Keuze van de afwerking
Beide tafel zijn leverbaar in Wit eiken, Eiken of Walnoot,  
met een mat gelakte toplaag. 

Eiken, gelakt eiken

Walnoot, gekleurd beuken

Let op: er kunnen kleurverschillen ontstaan doordat de schuifbladen minder aan het licht worden blootgesteld dan de rest van de tafel.
* De schuifbladen worden apart geproduceerd en geleverd en beschikken dus niet over 100% identieke fineer. 23



Het plezier van comfort.
Sinds 1934 hebben wij het genoegen gehad om overal ter wereld huizen van comfort te voorzien. Dit heeft 
Stressless® ook tot een van de meest bekende merken in de meubelbranche gemaakt. De passie voor details en 
innovatieve oplossingen wordt door al onze medewerkers gedeeld en maakt het mogelijk nieuwe systemen te 
maken die uw lichaam de best mogelijke zitervaring geven en er tegelijkertijd voor zorgen dat uw woonkamer een 
indrukwekkende uitstraling krijgt. Ja, wij bestaan meer dan 80 jaar – maar wij zijn nog steeds als kinderen zo blij 
als we u kunnen laten zien wat we bereikt hebben.

Er zijn vele redenen waarom onze fauteuils en banken zo comfortabel zijn. Het heeft met mensen te maken, de 
keuze van materialen en alle innovatieve oplossingen die we geproduceerd hebben. Het landschap om ons heen 
speelt ook een grote rol bij het bepalen van wat we willen produceren. De indrukwekkende bergtoppen en 
eindeloze fjorden hebben een kalmerende werking op ons en dat is een perfect medicijn tegen zeer stressvolle 
dagen. Als u de fjorden nog nooit gezien hebt, maar er wel eens aan zou willen proeven, al is het maar een beetje, 
raden we u aan om eens een Stressless® te proberen. Dit kan betekenen dat u dichter bij het genot van puur 
comfort komt dan u ooit voor mogelijk had gehouden.
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Stressless® is een geregistreerd handelsmerk 
van Ekornes ASA, Noorwegen.

www.stressless.com • e-mail: office.de@ekornes.com 

Made in Norway
since 1934


