Leer Batick
BATICK is een gecorrigeerd leer voor meubelbekleding, waarvan het pigment is
verbeterd, de korrel in reliëf is aangebracht en de meeste natuurlijke markeringen
verwijderd zijn. Batick kan een tweetinteneffect hebben om het oppervlak wat
levendiger te maken. Batick is bestand tegen verschieten, hoewel er na verloop
van tijd wel kleurverschillen kunnen ontstaan door het gebruik en de blootstelling
aan licht. Door het eenvoudige onderhoud, de voortreffelijke gebruikskenmerken
en de gunstige prijs, is Batick een prima keuze.
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Leer Cori (Niet beschikbaar voor Stressless

®

Dining)

CORI is een door-en-door geverfd, gecorrigeerd en voorzien van een duidelijk gegranuleerde nerfstructuur bekledingsleer, met een stevige grip en een onderscheidende
korrel. De natuurlijke kenmerken zijn grotendeels verwijderd. Cori heeft bij een aantal
kleuren een tweekleurig/kleur-op-kleur-effect en een geringe glans. Dit geeft de oppervlakte van het leer karakter en een mooie kleurdiepte. Cori is een verstandige keuze
als u op zoek bent naar een leersoort met uitstekende gebruikseigenschappen, een
robuuste kwaliteit en een exclusieve ‘look en feel’.
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Leer Noblesse (Niet beschikbaar voor Stressless

®

Dining)

NOBLESSE is niet alleen het meest exclusieve leer uit het gamma van Ekornes, maar
ook het meest delicate. Dit is een volnerf semi-aniline leer. Het is daarmee in de
massa gekleurd en afgewerkt met een dunne verniscoating om het te beschermen.
Noblesse behoudt zijn korrel en natuurlijke structuur. Lichte kleurnuances en
sommige natuurlijke oneffenheden kunnen altijd zichtbaar worden. Noblesse moet
daarom met de grootste zorg gebruikt en regelmatig onderhouden worden, vooral
die delen die rechtstreeks contact kunnen maken met de huid (hoofdsteunen en
armleuningen). Door de natuurlijke zachtheid en glans is Noblesse een leer van
topkwaliteit.
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Leer Paloma
PALOMA is een licht gecorrigeerd leer met een combinatie van verfstoffen en
pigmenten die de structuur (het korrelpatroon) iets afvlakt. De korrelstructuur van
Paloma kan op sommige delen van het meubel iets variëren. Ook kan het leer minieme
kleurnuances vertonen. Markeringen zoals littekens en insectenbeten zijn natuurlijke
kenmerken, die ook Paloma vertoont. Een dunne laklaag zorgt voor enige bescherming
en maakt het onderhoud eenvoudiger, maar Paloma biedt bij intensief gebruik niet
dezelfde kwaliteit en bescherming als Batick en Cori. Vanwege de zachte, natuurlijke
en comfortabele uitstraling is Paloma een bijzonder populaire keuze.
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Leer Pioneer (Niet beschikbaar voor Stressless

®

Dining)

PIONEER is een luxe volnerf aniline pull-up leder. Deze exclusieve en kostbare
kwaliteit behoudt de volledige originele nerf van het leer en is behandeld met
oliën, wassen en transparante kleurstoffen. Dit versterkt het zachte gevoel en
de natuurlijke aantrekkingskracht, met diepe, levendige kleuren en een prachtige
glans. De volle lederen sensatie en de natuurlijke, transparante look krijgen patina
en worden met het ouder worden nog mooier. Exclusief leer zoals Pioneer heeft
natuurlijke kenmerken zoals kleurnuances, verschillen in structuur, imperfecties
en huidvlekken. De delicate afwerking geeft een uitzonderlijk comfort en een
opvallende look, maar biedt slechts een lichte bescherming. Pioneer absorbeert
gemakkelijk vocht en is kwetsbaar voor hitte, zonlicht, morsen en zweten.
Regelmatige verzorging en preventief onderhoud zijn belangrijk om de luxe en
elegante uitstraling te behouden.
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Stof Aster

U URZA

ASTER is een duurzame stof, volledig gemaakt van gerecyclede materialen.
De geweven structuur zorgt voor een levendig oppervlak dat aangenaam en zacht
aanvoelt op de huid.
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Stof Calido
CALIDO – Warm, zacht en comfortabel op de huid, een stof die ademt. Calido is
een stof die als wol aanvoelt en een exclusief uiterlijk heeft, wat comfortabel en
zacht op de huid aanvoelt. Het is verkrijgbaar in een zacht en klassiek
kleurenpalet.
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Stof Clover

U URZA

CLOVER – Duurzame, zachte Noorse wol met een klassieke look. Clover is een
duurzame en klassieke Noorse wollen stof met een melee-effect, verkrijgbaar in
een reeks moderne, discrete kleuren. De stof voelt zacht en comfortabel aan en is
perfect voor het creëren van een klassiek, warm en uitnodigend interieur.

BLUE

BURGUNDY

FUNGHI

GREY

LIGHT BEIGE

LIGHT BURGUNDY

LIGHT GREY

MOLE

Stof Dahlia
DAHLIA – Een elegante en exclusieve uitstraling. Behaaglijk, zacht en uitnodigend.
Dahlia heeft een licht glanzend oppervlak, wat het materiaal er exclusief en
elegant laat uitzien. Het materiaal voelt zacht aan, behaaglijk en uitnodigend.
Het aantrekkelijke scala verkrijgbare kleuren legt de nadruk op het klassieke
en tijdloze karakter van dit materiaal.
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Stof Daisy

U URZA

DAISY – Uitzonderlijk zachte stof, gemaakt van gerecycled plastic. Daisy is een
uitzonderlijk zachte en comfortabele stof gemaakt van gerecyclede flessen en
geüpcycled marien PET. De zijdezachte vezel is geweven met een lichte structuur en
een zachte pool. Het harmonieuze kleurenpalet zorgt dankzij de verschillende tinten
en structuren voor glans en afwisseling. Daisy is een goede keuze als u op zoek bent
naar een duurzame en sterke stof met een zachte touch en eenvoudig onderhoud.
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Stof Dinamica
DINAMICA MICROVEZEL – Bekend merk, comfortabel, ademend, gemakkelijk
schoon te houden. Dinamica is een bekende stof van microvezelkwaliteit met een
uiterlijk dat op zeemleer lijkt. Het is zacht en erg comfortabel, ademend en niet
statisch. Gemakkelijk schoon te houden en zeer slijtvast.
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Stof Erica
ERICA – Moderne stof met een grove structuur. Erica is een moderne stof. Ze heeft
een ruwe en grove structuur, maar voelt aangenaam en zacht aan tegen de huid. Bij
sommige kleuren is een tweekleurig effect te zien, wat mogelijkheden biedt om
spannende combinaties te maken.
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Stof Faron
FARON (ROHLEDER Q2) – Een sterke, betrouwbare bouclé met een gestructureerd
uiterlijk en een comfortabel oppervlak. Faron is een bouclé weefsel. Het heeft een
ruige structuur, maar voelt aangenaam zacht en comfortabel aan. Het weefsel maakt
dit materiaal extreem sterk en robuust, met een hoge duurzaamheid. Het weefsel is
effen gekleurd en verkrijgbaar in een groot aantal verschillende kleuren.
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Stof Jasmine
JASMINE – Een zachte structuur met ingetogen kleuren. Jasmine heeft een subtiele,
zachte structuur die het oppervlak er aantrekkelijk laat uitzien. We hebben een
kleurscala gekozen in matte, ingetogen kleuren die makkelijk te combineren zijn met
de kleuren uit onze leercollectie.
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Stof Lina
LINA – Prachtige warme uitstraling met mooie contrastrijke kleuren. Lina heeft een
spannende uitstraling door de ingeweven contrastkleuren. De stof voelt zacht,
warm en uitnodigend aan. Een verfijnd kleurenpalet dat zich uitstekend laat
combineren met de verschillende kleuren leer van Stressless®.
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Stof Linden
LINDEN – Een robuuste structuur met attractieve oppervlaktevariaties. Linden
heeft een robuuste structuur. Het weefsel bevat draden in verschillende
schakeringen met een afwisselende glans, wat attractieve, subtiele variaties van het
oppervlak oplevert.
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Stof Magnolia
MAGNOLIA is een fluwelen stof met een licht slub effect. Het heeft een zachte en
zijde-achtig textuur met een mooie glans. Hierdoor ontstaat een interessant spel in
de natuurlijke aardetinten van het kleurenpalet. Magnolia is een klassieke,
duurzame stofkwaliteit die makkelijk schoon te maken is.
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Stof Orchid
ORCHID is een prachtige stof voor banken, fauteuils en voetenbanken: het brengt
een comfortabel chique gevoel in elke woonkamer. De bouclé heeft een ruwe
structuur, maar het voelt zacht en comfortabel als je het aanraakt. De kleuren in
ons palet hebben zowel het trendy beige als zachtere donkere tinten die makkelijk
te combineren zijn met andere materialen uit onze collectie.
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