
 

 

STOFFEN 

Ons assortiment stoffen biedt u talloze mogelijkheden om uw stijl over te 

brengen. Kies opvallende kleuren, hoogwaardige vezels en perfecte pasvorm 

voor unieke meubels die weerspiegelen wie u bent. Kies uit meer dan 100 

exclusieve, met de hand geselecteerde stoffen van over de hele wereld. 

 

VELVET Collectie 

De VELVET collectie staat synoniem voor verfijning en zachtheid. Velvet is verheugd 

sinds zijn aankomst in Europa en biedt een koninklijk gevoel. Deze zeer tactiele stof, 

verkrijgbaar in een zacht kleurenpalet, past in een breed scala aan interieurs en voegt 

een vleugje verfijning toe aan elk huis. De speciale vlekbestendige coating van de stof 

maakt het gemakkelijk schoon te maken. 

De tinten van kleuren kunnen enigszins variëren van kleurstof-partij tot kleurstof-partij. 

• Soort stof: Fluweel 

• Samenstelling: 100% PES 

• Martindale slijtage: 100.000 cycli (cat. A) 

• Vlekbestendig: Ja 

• Vlambestendigheid: Britse BS 5852 Bron 0 (Sigaret) 

 

 

 



 

 

SHINE VELVET Collectie 

De SHINE VELVET collectie staat synoniem voor zachtheid en chic. Velvet is verheugd 

sinds zijn aankomst in Europa en biedt een koninklijk gevoel. Shine Velvet is een zeer 

tactiele stof, verkrijgbaar in een zacht kleurenpalet. Het is erg glanzend, dankzij het 

harmonieert het prachtig met licht, waardoor de schaduw verandert afhankelijk van het 

tijdstip van de dag. 

De tinten van kleuren kunnen enigszins variëren van kleurstof-partij tot kleurstof-partij. 

 

• Soort stof: Frans Fluweel 

• Samenstelling: 100% PES 

• Martindale slijtage: 115.000 cycli (cat. A) 

• Vlekbestendig: Ja 

• Vlambestendigheid: BS EN 1021-1 Ontstekingsbron 0 (sigaret), BS EN 1021-2 

Ontstekingsbron 1 (Match 

 

 

 

 



 

 

WAVE VELVET Collectie 

Aangenaam aanvoelen chenillestof met het effect van karakteristieke corduroy. Deze 

multifunctionele stof van hoge kwaliteit werkt goed als meubelbekleding en als 

accessoire in de vorm van kussens. Het vult stoffen aan met een onderscheidend 

weefsel en fluweel. Technologieën van eenvoudige reiniging en belemmerde absorptie 

van morsen garanderen u jarenlang gebruiksgemak, schoon en aantrekkelijk meubilair. 

Het Oeko Tex-certificaat verzekert ons dat de stof allergeenvrij en volledig veilig is. 

 

De tinten van kleuren kunnen enigszins variëren van kleurstof-partij tot kleurstof-partij. 

 

• Soort stof: Fluweel 

• Samenstelling: 47% PES, 45% PA, 8% VI 

• Martindale slijtage: 35.000 cycli (categorie A) 

• Vlekbestendig: Ja 

• Vlambestendigheid: Sigarettentest 

 

 

 

 

CORD Collectie 

CORD-stof voelt zeer zacht en aangenaam aan, en tegelijkertijd een extreem sterke en 

duurzame velours stof met een interessante, zij het klassieke textuur. Ideaal als hoes van 

het hele meubelstuk, een enkel element of als materiaal voor sublieme en stijlvolle 

accessoires. 

De tinten van kleuren kunnen enigszins variëren van kleurstof-partij tot kleurstof-partij. 

• Soort stof: Fluweel 

• Samenstelling: 88% PES, 12% PA 

• Martindale slijtage: 100.000 cycli (cat. A) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BOUCLE Collectie 

BOUCLE stof is een materiaal geweven van garens met een onregelmatige structuur, 

met knoestige nokken die een gezellige sfeer kunnen creëren. In deze onregelmatigheid 

ligt alle charme van boucle-stof - het oppervlak is zacht, warm en aangenaam om aan 

te raken. Het is gecoat met moleculen en een hydrofobe coating die stof beschermt 

tegen vuil en absorptie van vloeistoffen. Het voldoet ook aan hoge kwaliteitsnormen 

Oeko-Tex Standard 100 certificaat. 

De tinten van kleuren kunnen enigszins variëren van kleurstof-partij tot kleurstof-partij. 

• Soort stof: Strik 

• Samenstelling: 93% PES, 6% ACR, 1% COT 

• Martindale slijtage: > 100.000 cycli (cat. A) 

• Vlekbestendig: Ja 

• Vlambestendigheid: Sigaret Test PN-EN 1021-1:2014-12 

 
 

 

 

 



 

 

COCO Collectie 

Stoffen uit de COCO Collectie zijn typisch Scandinavisch dik weefsel. De 366 Concept 

meubels in beiges en grijstinten uit deze collectie passen perfect bij het klassieke 

Scandinavische interieur in de stijl van mid-century modern. 

De tinten van kleuren kunnen enigszins variëren van kleurstof-partij tot kleurstof-partij. 

• Soort stof: Geweven 

• Samenstelling: 84% PES, 16% AC 

• Martindale slijtage: 30.000 cycli (cat. A) 

• Vlambestendigheid: BS EN 1021-1 Ontstekingsbron 0 (sigaret), BS EN 1021-2 

Ontstekingsbron 1 (Match) 

 

 

 

 

 



 

 

MARBLE Collectie 

Stoffen uit de MARBLE collectie worden gekenmerkt door een unieke structuur, die doet 

denken aan natuurlijk marmer. Er zijn geen twee identieke stukken van deze stof. 

Dankzij dit zullen uw meubels absoluut uniek zijn. 

De tinten van kleuren kunnen enigszins variëren van kleurstof-partij tot kleurstof-partij. 

 

• Soort stof: Chenille 

• Samenstelling: 87% PES, 13% Rayon 

• Martindale slijtage: 45.000 cycli (cat. B) 

• Vlambestendigheid: BS EN 1021-1 Ontstekingsbron 0 (sigaret), BS EN 1021-2 

Ontstekingsbron 1 (Match) 

 

 

 

 

 



 

WOOL Collectie 

De WOOL-collectie maakt gebruik van stoffen van de nieuwe generatie gemaakt van 

natuurlijke materialen. Het weven van lange, gladde wilde vlasvezels tussen de wol 

creëert een prachtige tweekleurige kleur geïnspireerd op edelstenen. De toevoeging van 

vlas maakt wollen stoffen minder brandbaar, wat betekent dat ze ideaal zijn voor 

commerciële interieurs, zoals hotels of restaurants. 

De tinten van kleuren kunnen enigszins variëren van kleurstof-partij tot kleurstof-partij. 

Soort stof: Geweven 

• Samenstelling: 75% SCHEERWOL, 25% VLAS 

• Martindale slijtage: >50.000 cycli (cat. A) 

• Vlambestendigheid: BS 7176 Laag gevaar, NFPA260 + UFAC Klasse 1 

 

 



TEDDY Collectie 

De stoffen uit een van de meest modieuze TEDDY-collecties worden 

gekenmerkt door een delicate structuur die lijkt op zacht pluche. Wat hen 

onderscheidt is geknoopt weefsel, hoge grammage en weerstand tegen 

slijtage. Teddy ziet er prominent uit tegen de achtergrond van muren 

gemaakt van natuurlijk hout, ruwe baksteen, beton of steen. Uitzonderlijk 

zachte textuur en afgezwakt kleurengamma zijn de ideale aanvulling voor 

kamers in boho-stijl, evenals Scandinavisch, waar het een beetje warmte, 

gezelligheid en lichtheid toevoegt. 

De tinten van kleuren kunnen enigszins variëren van kleurstof-partij tot 

kleurstof-partij. 

 

• Soort stof: Strik 

• Samenstelling: 100% PES 

• Martindale slijtage: > 50.000 cycli (categorie A) 

• Vlambestendigheid: BS EN 1021-1 Ontstekingsbron 0 (sigaret), BS EN 

1021-2 Ontstekingsbron 1 (Match) 

 

 

 

BRAID Collectie 

De BRAID-stof is gewaardeerd door de grootste ontwerpers en interieurarchitecten. De 

kleuren uit de collectie benadrukken de dikke geweven structuur van het materiaal dat 

aangenaam en zacht aanvoelt. Elke kleur heeft een bijmenging van wit waardoor de stof 

nog lichter en warmer wordt. Het dikke vlechtweefsel maakt meubels erg gezellig en in 

combinatie met de natuurlijke kleur van het hout wordt het een idyllische toevoeging in 

uw huizen. De speciale afwerking van de stoffen beschermt ze tegen het snel 

doorsijpelen van vloeistoffen of blokkeert zelfs effectief de infiltratie van vuil in de stof. 

De tinten van kleuren kunnen enigszins variëren van kleurstof-partij tot kleurstof-partij. 

 

• Soort stof: Vlecht 

• Samenstelling: 60% COT, 14% VI, 9% AC, 7% PES, 6% LI, 4% Overig 

• Martindale slijtage: 20.000 cycli (cat. A) 

• Vlambestendigheid: BS 5852 Deel I – Sigarettentest, EN 1021-1 – Sigarettentest, 

CA Tech. Bull.117:2013 / NFPA 260 

•  

 

 

 



 

 

NATURAL LEATHER Collectie 

NATUURLIJK LEER is een van de oudste en meest exclusieve materialen die door 

mensen worden gebruikt. Dankzij zijn elegantie heeft het de mogelijkheid om producten 

te transformeren in duurzame, iconische en gepersonaliseerde objecten. NATURAL 

LEATHER in onze collectie is een van de beste natuurlijk en duurzaam gelooid 

leersoorten – met rabarber. 

 

Chroomvrij leerlooien is een nieuwe, innovatieve manier om deze edele grondstof op 

een milieuvriendelijke manier te verkrijgen. De fabrikant van Natural Rhubarb Tanned 

Leather is lid van IVN - een vereniging die zich inzet voor het promoten van natuurlijke 

stoffen - ze hebben een van de strengste richtlijnen voor leerproductie wereldwijd. 

NATUURLIJK LEER kan vies worden van vetten, vloeistoffen of jeans. 

De tinten van kleuren kunnen enigszins variëren van kleurstof-partij tot kleurstof-partij. 

• Soort stof: Natuurlijk leer 

• Samenstelling: 100% natuurlijk leer geverfd met rabarber 

• Certificaat: Lid van de International Association of Natural Textiles (IVN e.V.) 

 

 


