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Introduktion

Tekstiler spiller en afgørende rolle i vores opfattelse af  
et rum. De er mere end en praktisk løsning i indretningen;  
de skaber både atmosfære og en fuldendt oplevelse af 
møblerne.

Hvert eneste rum og miljø er forbundet med unikke krav,  
når det gælder valg af tekstiler. Denne vejledning vil hjælpe  
dig til at træffe det rette valg ved at forklare egenskaberne  
og fordelene ved forskellige materialer, vævninger, 
overfladebehandlinger og fremstillingsprocesser.
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Om Kvadrat

Hos Kvadrat skaber vi produkter af høj kvalitet, som hjælper 
arkitekter med at forme det arkitektoniske rum, designere 
og møbelproducenter til at formgive og producere møbler, 
og forbrugere med at bringe taktilitet og farve ind i deres 
private hjem.

Vores tekstiler er blevet anvendt i nogle af verdens mest 
fascinerende artitektoniske mesterværker, såsom Museum 
of Modern Art i New York, Guggenheim-museet i Bilbao  
og operahuset i Guangzhou i Kina.

Fakta:
•  Førende i Europa
•  Grundlagt i Danmark i 1968
•  24 showrooms
•  Repræsentanter i 25 lande
•  Kvalitetsstyringscertificeret til ISO 9001 siden 1992
•  Miljøcertificeret til ISO 14001 siden 1997

Kvadrats kollektion

Vores møbeltekstiler er designet i samarbejde med  
verdens førende designere og afspejler vores fokus  
på farver, enkelthed, fornyelse og nutidigt design. 

Vores tekstiler er af højeste kvalitet, nemme at vedligeholde 
og slidstærke, og så er de fremstillet, så de imødekommer 
de strengeste miljøkrav. De findes i et væld af forskellige 
stilarter og konstruktioner.

Vores kollektion tilbyder:
•  Over 100 designs og 2.000 farver
•  Sikkerheden ved en omfattende 10 års garanti
•   Et bredt udvalg af tekstiler der er blevet tildelt  

EU Blomsten
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Designere

Vi samarbejder løbende med førende designere og 
kunstnere for at flytte de æstetiske, teknologiske og 
kunstneriske grænser for brugen af tekstiler.

Variationen i kollektionen afspejler, at vores designere 
arbejder på tværs af en række discipliner. Disse omfatter 
arkitektur, keramik, grafisk design og mode. 

Vi arbejder blandt andre sammen med: David Adjaye, 
Tord Boontje, Ronan og Erwan Bouroullec, Thomas Demand, 
Olafur Eliasson, Alfredo Häberli, Akira Minagawa, 
Giulio Ridolfo, Peter Saville, Roman Signer, Raf Simons,  
Finn Sködt, Patricia Urquiola.

Vi engagerer os jævnligt i kunstprojekter sammen med 
kunstnere, museer, gallerier og designere.

 

Miljø

Respekt for miljøet er Kvadrats altoverskyggende fokus. 
Lige siden vores virksomhed blev grundlagt i 1968,  
har vores fokus været på at mindske belastningen af  
miljøet i samtlige processer fra design til levering. 

Vi benytter den nyeste teknologi og de bedste råmaterialer 
for at forbedre produkternes kvalitet og holdbarhed,  
og mindske belastningen af miljøet. Således har mange  
af vores tekstiler fået tildelt miljømærket EU Blomsten. 

Desuden foretager vi en evaluering af livscyklen (LCA)  
for alle vores produkter, hvilket hjælper os til at kunne 
oplyse kunderne om tekstilernes miljøpåvirkning.

Vi bruger aldrig:
•  PVC i grundproduktionen
•  Bromidflammehæmmere til møbeltekstiler
•  Farver der indeholder tungmetaller
•  Mølsikring af vores uldprodukter
•  Kemikaler, der kræver brug af klor under fremstillingen
•   AZO-farvestoffer, som afgiver bestemte  

aromatiske aminer

 



Kvadrats Shapes kampagne



 

Zoo af Ionna Vautrin, designet til Hallingdal 65 (2012)
 
N°35 Automatica Carcanapé af Bless, designet til Hallingdal 65 (2012)



 
F51-stol polstret i Harald og Astor, Kvadrat/Raf Simons Freeform sofa og ottoman polstret med Vidar, Kvadrat/Raf Simons



 
Kvadrat Showroom Stockholm, Ronan og Erwan Bouroullec



The Wool Parade, Doshi Levien The Picnic, Raw-Edges Design Studio



Tuch, Roman Signer



 
The Dwelling Lab, Patricia Urquiola, Giulio Ridolfo og BMW



Yes, but, Rosemarie Trockel



Textile Field, Ronan og Erwan Bouroullec



Day bed af Muller van Severen, 
designet til Divina: Every colour is divine (2014)

Thread Wrapping Architecture af Anton Alvarez, 
designet til Divina: Every colour is divine (2014)



Kvadrat Waterborn kampagne



Materialer
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Valg af materialer

Forskellige møbeltekstiler passer til forskellige formål.  
For eksempel er vævede møbeltekstiler ofte de mest 
behagelige, da de er mere åndbare. Desuden er nogle 
tekstiler ikke egnede til bestemte typer møbeldesign. 

Derfor bør man overveje følgende, inden man vælger  
et møbeltekstil:

•  Hvordan det bliver anvendt
•  Hvor ofte det bliver renset
•  Tekstilets forventede levetid
•  Møblets facon
•  Hård eller blød polstring
•  Hvordan dets farve fungerer i sammenhængen
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Animalske Vegetabilske Mineralske

Pels Kokon Bast Blade Stængler Frø/frugt Asbest

Uld

Angora

Mohair

Lama

Kamel

Kashmir

Silke Kokos Manilahamp

Sisal

Hør

Hamp

Bomuld

 

Et udvalg af forskellige uld- og Trevira CS-tekstiler fra Kvadrat

Naturfibre
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Uld

Uld består af fibre fra fåreuld. Det er meget alsidigt  
og har mange naturlige fordele.

Fordele:
•  Fornyeligt og biologisk nedbrydeligt
•   Naturligt flammehæmmende – kræver ikke kemisk 

behandling
•   Naturligt smudsafvisende – modstår tilsmudsning  

i højere grad end andre fibre
•   Slidstærkt – kan modstå kraftig slid
•   Behageligt – kompakte, bløde og åndbare fibre,  

der tilpasser sig rumtemperaturen
•   Fleksibelt – de elastiske fibre sikrer fremragende 

strækegenskaber og ingen folder
•  Lav grad af pilling
•  Ældes med ynde
•   Et bredt udvalg af Kvadrats uldtekstiler er blevet  

tildelt EU Blomsten
•  Uldtekstiler kan GREENGUARD-certificeres
•  Kan potentielt anvendes til at indhente LEED-point 

Anbefalet anvendelse:
•  Kontraktmarkedet og private hjem
•  Kvalitetsmøbler
•  Hård og blød polstring
•  Møbler med organisk facon eller større overflader

 

Bomuld

Bomuld er en plantefiber. Frøhårene består af cellulose  
og anvendes til bomuldsgarn. 

Fordele:
•  Fornyeligt og biologisk nedbrydeligt
•  Slidstærkt
•  Yderst behageligt – bomuld føles blødt og naturligt
•   Stærke farver og godt til tekstilprint –  

fibrene har fremragende sugeegenskaber
•  Bomuldstekstiler kan GREENGUARD-certificeres
•  Kan potentielt anvendes til at indhente LEED-point

Anbefalet anvendelse:
•  Private hjem
•  Områder med begrænset trafik
•  Ideelt til bløde møbler
•  Velegnet til mindre overflader
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Regenereret

Cellulose Cellulose-ester Protein

Viskose modal Acetat

Syntetiske materialer

Syntetisk

Polyamid Polyester Polyakryl Polypropylen

Nylon Trevira CS

ElastanPolyurethanPVC

(Polyvinylklorid)

Lycra

Hamp

Hamp er en fiber, der udvindes fra plantens stængel, 
ligesom hør. Hamp er et fremragende materiale til 
møbeltekstiler, når det kombineres med uld.  
Kvadrats tekstil Willow er fremstillet af uld og hamp.

Fordele ved blandingen af uld/hamp:
•  Fornyeligt og biologisk nedbrydeligt
•  Slidstærkt
•  Behageligt
•  Naturligt udseende
•   Dyrkningen af hamp kræver kun få landbrugskemikalier

Anbefalet anvendelse:
•  Private hjem og kontraktmarkedet
•  Ideelt til bløde møbler
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Polypropylen

Polypropylen kan bruges til mange forskellige formål  
og er meget slidstærk. Tekstiler, der fremstilles af 
polypropylen er særligt velegnede til udendørs brug.

Fordele:
•  Meget god lysægthed
•  Er vejrfast og påvirkes ikke af fugt
•   Selvom det ikke er fuldstændigt vandtæt, absorberer 

polypropylen ikke vand og tørrer derfor hurtigt
•  Smudsafvisende
•  Modstandsdygtigt over for klor, salt, meldug og bakterier
•  Tåler vask ved 30ºC på skåneprogrammet
•  Egnet til allergikere

Anbefalet anvendelse:
•  Udendørs og/eller i fugtige omgivelser
•  Kontraktmarkedet og private hjem

 

Polyester

Polyester er en syntetisk fiber, der fremstilles af råmaterialer 
fra den petrokemiske industri. Kvadrat arbejder oftest med  
flammehæmmende (FR) polyestertype, såsom Trevira CS,  
som er en unik type flammehæmmende polyester.  
Den fremstilles af Trevira GmbH, et ISO 14001-certificeret 
selskab.

Kvadrats tekstiler Revive 1+2 er bæredygtige valg, som er 
fremstillet af 100% genanvendt polyester FR, som stammer 
fra brugte plastflasker. Således er de ideelle til kunder,  
der ønsker tekstiler med en stærkt reduceret belastning  
af miljøet.

Fordele ved polyester FR:
•  Allergivenlige garntyper
•  Hurtigt tørrende – tørretumbling er ikke nødvendig
•   Permanent flammehæmmer – kræver ingen kemisk 

behandling
•  Slidstærkt – gode slidegenskaber og minimal pilling
•  Tåler vask ved både 60ºC og højere temperaturer
•  Kan desinficeres
•  Påvirkes ikke af fugt
•  Trevira CS-tekstiler kan GREENGUARD -certificeres

Anbefalet anvendelse:
•   Kontraktmarkedet, herunder sundhedssektoren,  

og private hjem
•  Stærkt trafikerede områder
•  Udendørs og/eller i fugtige omgivelser
•  Aftagelige møbelbetræk
•  Rum, der benyttes af allergikere
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Mikrofiber

Mikrofiber er en ultratynd fiber på mindre end 1 denier, 
hvilket svarer til en tyvendedel af silketrådens diameter.  
De mest almindelige typer mikrofiber fremstilles af nylon, 
polyester, polyuretan eller en blanding af disse fibre.

Under fremstillingen presses fibrene først sammen  
med nåle. Dernæst rues det fremstillede materiale op,  
så det får et ruskindslignende udseende.

Kvadrats tekstil Waterborn er fremstillet af supermikrofibre 
med en finhed på helt ned til 0.001 denier, hvilket sikrer 
ekstra blødhed, slidstyrke og lethed. I modsætning til 
konventionelle mikrofiber-tekstiler er Waterborn fremstillet 
uden brug af opløsningsmidler. Det er en proces,  
der anvender 70% mindre vand og udleder 35% mindre  
CO2 end traditionelle produktionsmetoder.

Fordele:
•  Blødt
•  Smidigt
•  Slidstærkt 
•  Waterborn er GREENGUARD-certificeret
•   Waterborn er et bæredygtigt alternativ til læder  

og ruskind

Anbefalet anvendelse:
•  Kontraktmarkedet og private hjem
•  Hård og blød polstring
 

Polyuretan (PU)

PU-materialer fremstilles ved at binde et tyndt lag 
polyuretan til et vævet, strikket eller ikke-vævet 
grundmateriale. Laget af polyuretan vil typisk danne  
en meget holdbar og slidstærk overflade.

Fordele:
•  Let at bruge og enkel at vedligeholde
•  Uovertruffen slidstyrke
•  Kan aftørres med desinfektionsmiddel

Anbefalet anvendelse:
•  Sundhedssektoren
•  Bløde møbler og organiske former
•   Møbler, hvor tekstilet på udsatte områder  

beskyttes af rammen

PU-materialer er ikke egnede til:
•  Stærkt traffikerede miljøer
•   Skalstole og stabelbare stole – overfladen kan revne/

skrælle af, hvis stolen er utilstrækkeligt polstret i kanterne 
og i hjørnerne

•  Limning – overfladen bliver ufleksibel og kan revne



Hamp: Willow

 

Bomuld: Pause



Genanvendt polyester FR: Revive 1Uld: Divina MD



Polypropylen: Jumper 3Trevira CS: Field



Mikrofiber: WaterbornPolyurethan: Sudden fra Maharam



Fra garn til tekstil
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Garn

Løse fibre skal igennem en række processer, før de bliver  
til garn. De løse fibre skilles ad, renses og paralleliseres 
(kartes og/eller kæmmes), hvorefter de samles i et bånd. 

Derefter bliver disse bånd strakt og snoet, indtil garnet 
opnår sin endelig tykkelse og styrke. Denne proces kaldes 
for spinding.

Spundet garn
Fremstilles af fibre med en fast længde, kaldet stapelfibre.
Alle naturfibre, undtagen silke, er stapelfibre.

Filamentgarn
Fremstilles af fibre af endeløs længde (filamentfibre). 
Syntetiske tekstiler fremstilles oftest af filamentgarn.  
Alle møbeltekstiler fra Kvadrat, der fremstilles af syntetiske 
fibre, væves med filamentgarn, med den fordel at man 
undgår pilling.

Kartet garn
Gennemgår blot nogle få paralleliseringssprocesser  
og er et relativt “uldent” garn.

Kamgarn
Kæmmes som en ekstra proces, hvorved meget korte  
fibre fjernes. Resultatet er et meget glat og blankt garn.

Tvindegarn
To eller flere garner, der snos sammen, så man opnår større 
strækbarhed og ensartethed. Særlige maskiner kan sno 
forskellige typer garn sammen. Det er sådan man fremstiller 
bouclé, forspundet garn og maskegarn.

Chenillegarn
Består af korte fibre, der hæftes fast på en indvendig tråd.
Dette får garnet til at minde om en piberenser.
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Vævninger

Vævede tekstiler kombinerer to forskellige trådsystemer, 
som består af henholdsvis kæde- og skudtråde. Kædetråde 
løber på langs og skudtråde løber på tværs. 
 
Den færdige vævning afhænger af, hvordan de to systemer 
kombineres. Det kan imidlertid føres tilbage til de tre 
grundlæggende væveprincipper: lærredsbinding, 
køperbinding og satinbinding.

Grundbindinger

Lærredsbinding
Den mest simple og almindelige vævning. Skudtråde  
løber over og under hver kædetråd. En lærredsbinding  
ser ens ud på for- og bagsiden.

Lærredsbinding giver et fast, stærkt stof, da det gør  
brug af det maksimale antal bindepunkter.

Farvning

Materialefarvning
Farvning af løse uld-/bomuldsfibre eller spindfarvede 
syntetiske fibre.

Garnfarvning
Råhvidt garn farves til den ønskede farvetone  
inden vævning.

Stykfarvning
Det råhvide garn væves til stof, som derefter farves. 

Bemærk, at der ved alle farvemetoder kan forekomme 
mindre variationer i farven fra parti til parti.
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Køperbinding
Denne vævning er karakteriseret ved de diagonale striber, 
som dannes under vævningsprocessen. Hvis diagonalen 
løber fra venstre mod højre kaldes vævningen for Z-grads 
køper. Hvis den løber fra højre mod venstre, kaldes det  
for S-grads køper.

Tekstiler vævet med køperbinding er mere smidige end 
tekstiler med lærredsbinding, da de har færre bindepunkter.

Satinbinding
Når det gælder satinbindinger er der tydelig forskel  
på for- og bagsiden af tekstilet, da enten kæde- eller 
skudgarn udgør slidfladen.

Satinvarer er glatte og ofte glansfulde. De har en  
tættere struktur end andre tekstiler.

 

Væveprøver, designet af Frans Dijkmeijer (lærredsbinding)
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Komplekse strukturer

Jacquardvævning
Jacquardvævning anvendes ofte til organiske eller 
komplekse mønstre, såsom blomstermotiver.  
Den benytter en teknik, hvor hver enkelt kædetråd  
kan hæves eller sænkes uafhængigt af de andre.  
Dette udføres på en jacquardmaskine, som typisk  
er digitalt styret.

Dobbeltvævning
En dobbeltvævning er en konstruktion, som gør at  
begge sider af tekstilet kan anvendes. Anvendes ofte  
til sengetæpper.

Epinglévævning (uopskåret luv)
Epinglé-tekstiler fremstilles ved at kædegarnet danner 
løkker over en metal pind som placeres i skudretningen 
efterhånden som der væves. Løkkerne fastholdes i 
grundvæven med skudtråden og der skelnes mellem en  
V og W binding, alt efter hvordan løkkerne fastholdes.  
Det giver en stærk overflade, som gør det næsten umuligt  
at trække løkkerne ud.

Velour (opskåret luv)
Teknikken, der bruges til at fremstille velour, kan være den 
samme som anvendes til epinglé. Men ved fremstillingen  
af velour skæres løkkerne op, hvilket giver en meget blød 
overflade. 

En anden teknik er at væve to stoffer sammen ret mod ret. 
Luvenderne beskæres derefter med en kniv, mens de stadig 
er monteret på væven, hvilket giver separate stykker tekstil.

Strikkede tekstiler

Strikkede tekstiler kan strækkes i flere retninger Resultatet 
er et meget fleksibelt tekstil, som er ideelt til møbler med 
organiske former. Ved fremstilling af strikkede tekstiler  
føres garnet ind i nåle, som griber fat i det og former det  
til sammenhængende løkker.

Strikkede tekstiler fra Kvadrat fremstilles i rundstrikke-
maskiner. Garnet føres rundt på et cirkulært leje af nåle,  
så der dannes et strikket rør. Røret skæres til sidst op,  
så resulatet bliver et fladt stykke tekstil.

 



Lærredsbinding: Hallingdal 65 Køperbinding: Coda



Satinbinding: Grid 1 Jacquard: Memory



Epinglé: Letters Velour: Star



For- og efterbehandling

Strik: Moraine
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For- og efterbehandlingsmetoder

Mercerisering
En behandling, der permanent styrker bomuldstekstiler  
og giver dem et blankt udseende. I denne proces strækkes 
bomuldsgarnet eller -tekstilet, mens det behandles med 
stærk natronlud.

Valkning
En efterbehandling af uldtekstiler, hvor tekstilet udsættes 
for en mekanisk proces med sæbe og vand. Dette giver 
tekstilet et filtlignende udseende. Valket tekstil kan dog  
ikke sammenlignes med filt, da ægte filt ikke er vævet.

Sanforisering
En kontrolleret krympningsproces, som formindsker 
krympning ved efterfølgende vask af bomuldstekstiler.
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Andre syntetiske 
tekstiler

Det er ikke nødvendigt at behandle uld, da det er naturligt 
smudsafvisende . Det øger ikke antændeligheden,  
hvis tekstilet behandles.

Disse materialer er ret modtagelige over for pletter  
og snavs. Bomuldsmaterialer er derfor som regel 
behandlede.

Behandlingen nedsætter de flammehæmmende 
egenskaber og anbefales derfor ikke.

Kan ikke behandles.

Kvadrats mikrofibertekstil Waterborn har fået en 
vandskyende overfladebehandling, så yderligere 
behandling burde ikke være nødvendig.

Behandlingen beskadiger ikke tekstilerne.

Uld

Bomuld og  
naturfibre

Trevira CS

Polyuretan

Mikrofiber

Beskyttende efterbehandlinger

Flammehæmmende behandlinger
Produkter til offentlige bygninger skal ofte kunne bestå en 
brandtest. Disse tests varierer afhængingt af anvendelse 
samt nationale og regionale standarder.  
 
Mange af tekstilerne består disse tests uden ekstra 
behandling, men andre gør ikke. Det er muligt at bestille en 
flammehæmmende behandling af tekstiler fra vores lager.

Fakta:
•  Det er muligt at behandle de fleste tekstiler
•  Påføres som regel ved dypning
•  Kan også påføres tekstilets bagside
•  Tåler som regel rensning og nogle tåler endda vask
•  Den påkrævede mængde afhænger af tekstilets design

Forskellige typer FR-behandling:
•  Low Smoke Zirpro er udviklet til uldvarer
•  Flovan kan anvendes på forskellige materialer
•   Flammehæmmende behandlinger fra andre producenter  

er også tilgængelige for forskellige materialer

Få mere at vide om, hvilke krav der er relevante i forhold til  
dine behov på kvadrat.dk/products/care-and-warranty

 

Smudsafvisende overfladebehandlinger
Beskytter tekstiler mod hverdagens snavs og væskespild,  
og gør dem nemmere at rense. De ændrer umiddelbart  
ikke tekstilets karakter eller udseende. 

Det er muligt at bestille en smudsafvisende behandling  
af tekstiler fra vores lager.

Fakta:
•  Forholdsvis modstandsdygtig over for vask og rensning
•  Kan fornyes ved varmebehandling, f.eks. strygning

Forskellige eksempler på behandlinger:
•  Teflon®
•  Fluorocarbon
•  Behandlinger fra andre mærker, f.eks. Duraseal

http://kvadrat.dk/products/care-and-warranty


Test af slidstyrke
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Slidstyrke

Martindale
EN ISO 12947-2 er den hyppigst anvendte og mest 
realistiske metode til test af møbeltekstilers slidstyrke.

Under Martindale-testen slides tekstilet mod et standard 
uldtekstil med en specificeret vægtbelastning.

Martindale-maskinen kører med intervaller af 5.000 
cirkulære slidbevægelser. Testen fortsætter, indtil to tråde 
er slidt over.

Offentlige områder og kontorer

Hoteller, mødelokaler, hospitalsafdelinger, 
der ikke benyttes intensivt
•  Blød polstring 10.000 slidbevægelser
•  Hård polstring 15.000 slidbevægelser

Venterum på hospitaler, plejehjem, 
selskabslokaler og kollegier
•  Blød polstring 15.000 slidbevægelser
•  Hård polstring 25.000 slidbevægelser

Kontorer, personalerum, mødelokaler og 
auditorier, restauranter, kantiner, biografer, 
teatre og luftfartøjer
•  Blød polstring 25.000 slidbevægelser
•  Hård polstring 35.000 slidbevægelser

Tog, busser, passagerbåde, hotelre-
ceptioner, afgangshaller, cafeterier,  
skoler og institutioner til børn og unge
•  Blød polstring 30.000 slidbevægelser
•  Hård polstring 45.000 slidbevægelser

Private hjem

Rum, der benyttes lejlighedsvist
•  Blød polstring 10.000 slidbevægelser
•  Hård polstring 15.000 slidbevægelser

Rum, der benyttes intensivt
•  Blød polstring 15.000 slidbevægelser
•  Hård polstring 25.000 slidbevægelser

Møbeltekstilklassifikation (5. udgave), Teknologisk Institut (2002)
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Wyzenbeek
Ligesom Martindale er Wyzenbeek en test, der bruges til  
at måle slidstyken. Dog udføres denne test på en anden 
måde end Martindale-testen.

Wyzenbeek-maskinen slider langs med kæde- og skudgarn, 
hvor Martindale-maskinen slider i ottetaller. 

Til stærkt traffikerede miljøer, f.eks. konferencelokaler  
og hotelrestauranter, er den anbefalede specifikation 
30.000 “double rubs” med Wyzenbeek-metoden  
(eller 40.000 slidbevægelser med Martindale-metoden). 

Nogle lokaliteter, såsom teatre, skadestuer og lufthavns-
terminaler, kan kræve mere end 30.000 double rubs.

 

Pilling

Pilling er en betegnelse, som indikerer hvor meget et  
tekstil “fnugger”, dvs. om der dannes små kugler af  
fibre på tekstilets overflade ved brug. 

Testen for pilling udføres på Martindale-maskinen.  
Stoffet slides mod samme standardstof, som anvendes  
til slidtesten, men uden vægt. 

Derefter sammenlignes det testede tekstils udseende  
med standardfotografier, og resultatet evalueres på  
en skala fra 5 (bedst) til 1 (værst).

Test: EN ISO 12945

Lysægthed

Lysægthed angiver tekstilets evne til at bevare sin farve.  
Når der testes for lysægthed, udsættes prøverne for 
kunstigt dagslys i en bestemt periode. 

Evalueringsskalaen løber fra 1 til 8, hvor 8 er den bedste 
score. En forøgelse med ét point svarer til en fordobling  
af lysægthed, hvilket betyder at samme grad af falmning 
tager dobbelt så lang tid.

Hos Kvadrat er minimumskravet for lysægthed 5.

Test: ISO 105 BO2, metode 2
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VedligeholdelseVejrægthed

Vejrægthed angiver, hvor hurtigt tekstilet falmer,  
når det udsættes for udendørs forhold, dvs. fugt og  
dagslys inkl. UV lys. 

Den evalueres på en skala fra 8 (bedst) til 1 (værst).

Test: ISO 105 B04

Gnidægthed

Denne betegnelse viser i hvilken grad tekstilets  
farve smitter af på andre materialer.

Der skelnes mellem våd og tør gnidning, og resultatet 
evalueres på en skala fra 5 (bedst) til 1 (værst).

Test: ISO 105 X12
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Vedligeholdelse

Møbeltekstiler skal som alle andre tekstiler vedligeholdes. 
Jævnlig rengøring er vigtigt for at bevare møbeltekstilets 
udseende og forlænge dets levetid. 

Støv og snavs slider på tekstilet og forringer desuden  
de brandhæmmende egenskaber.

Almindelig rengøring
Støvsuges regelmæssigt, helst hver uge. Støvsug ved 
halv styrke hvis det er nødvendigt. 

Vi anbefaler, at polstrede møbler til erhvervsmæssig  
brug renses professionelt 2–3 gange årligt. 

Polstrede møbler i private hjem skal ikke renses lige så ofte.
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Regøring af aftagelige betræk
Aftagelige betræk fremstillet af Trevira CS kan 
maskinvaskes ved maks. 40/60ºC. Det er også muligt  
at vaske nogle bomulds- og mikrofiberbetræk.

•  Vask med vrangen udad og centrifuger ved lav hastighed
•  Fyld kun vaskemaskinen halvt
•  Tørres ophængt 
•  Monteres igen i let fugtig stand

Aftagelige betræk af uld kan ikke vaskes, men skal  
kemisk renses.

Bemærk: Ikke alle betræk med lynlås er beregnede  
til at blive taget af eller maskinvaskes. Spørg altid 
møbelproducenten. 

Rengøring af polyuretan
Tør tekstilet af med en ren tør eller opvredet klud. Kan også 
støvsuges med et blødt børstehoved. Afsmitning fra jeans 
på polyuretantekstiler kan ofte fjernes med et viskelæder.

Få yderligere oplysninger om vedligeholdelse, temperaturer 
og krympning på kvadrat.dk/products/care-and-warranty

 

Pletfjerning
En hurtig indsats er afgørende. Afprøv altid pletfjernings-
midler på små ikke-synlige områder, inden der fortsættes.

Skrab først væske og hærdede rester af og støvsug,  
inden der renses.

Særlige pletter
Væsker skal suges op med en ren absorberende serviet  
eller klud. 

Pletter som ikke er fedtholdige, fjernes ved at duppe forsigtigt 
med en svamp eller fnugfri klud, opvredet i rent varmt vand. 
Arbejd i cirkulære bevægelser ind mod midten af pletten. 

Sørg altid for, at betrækket er helt tørt inden møblet tages  
i brug igen. For at undgå skjolder på mikrofiber, anbefales  
det at tørre betrækket med en føntørrer.

Bemærk: Disse tip er blot vejledende, og garanterer ikke 
fuldstændig fjernelse af pletter. I alle tilfælde anbefaler vi,  
at man kontakter et professionelt renseri

 
 

http://kvadrat.dk/products/care-and-warranty
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Plejesymboler

Vask

Y En vaskebalje er grundsymbolet for vask.
F Tallet angiver den højeste vasketemperatur,  

tekstilet kan klare.
S Hvis vaskebaljen er understreget, skal der anvendes et 

program for finvask. Finvask er en mere skånsom vask  
med større mængde vand, hvilket betyder, at tekstilet 
krølles mindre. Betegnelserne “halv mængde” og  
“forsigtig centrifugering” vises også.

G Hvis vask vil beskadige tekstilet, er dette angivet med  
et kryds over grundsymbolet, med mindre oplysninger  
om risikoen er anført i en supplerende tekst.

Blegning

Z En trekant anvendes som grundsymbolet for blegning  
i forbindelse med vask. Hvis blegning er muligt, angives 
dette med den kemiske betegnelse for klor, “CI”,  
i trekanten.

B Der er et kryds over grundsymbolet, hvis blegning kan 
skade tekstilet, og derfor bør undgås.

Kemisk rens

T En cirkel er grundsymbolet for kemisk rensning.
D Bogstavet i cirklen angiver, hvilken rensevæske og  

metode der bør anvendes (oplysning til renserierne).
H Er grundsymbolet understreget betyder det,  

at tekstilet kræver forsigtig rensning.
L Hvis kemisk rensning vil beskadige tekstilet, er dette 

angivet med et kryds over grundsymbolet, med mindre 
oplysninger om risikoen er anført i en supplerende tekst.

Tørring

V En firkant med en cirkel i er det grundsymbol,  
som betegner tørring i forbindelse med vask.

o Hvis alle tørremetoder, f.eks. tørretumbling, tørring på 
X snor, dryptørring og flad tørring er mulige, angiver 

symbolet den maksimale temperatur for tørretumbling  
i form af en eller to prikker.

C Hvis tørretumbling vil beskadige tekstilet, er dette 
angivet med et kryds over grundsymbolet.

Strygning

U Et strygejern er grundsymbolet for behandling  
efter vask. Temperaturen vises ved en, to eller tre  
prikker i strygejernet.

E Strygning med eller uden damp.  
Maks. 110 °C (acryl/acetat).

I Strygning med eller uden damp.  
Maks. 150 °C (uld/polyester/viscose).

J Strygning med eller uden damp.  
Maks. 200 °C (bomuld/hør).

a Hvis strygning vil beskadige tekstilet, er dette angivet 
med et kryds over grundsymbolet.

Andre symboler på vores tekstilmærkater

i Testet og godkendt i henhold til brandsikkerhedskrav  
for søfartserhverv (EU Rådets direktiv om udstyr på 
skibe (96/98/EF), ændret i overensstemmelse med 
Kommissionens direktiv 2010/68/EU).

2 Pilen angiver, hvor ægkanten er placeret på et helt  
stykke stof sammenlignet med prøven.

 Tekstilets akustiske egenskaber er blevet testet.



Miljømærker og miljøcertifikater
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EU Blomsten
EU Blomsten tildeles kun, når produktets livscyklus er blandt 
det bedste på markedet for den pågældende kategori. 

Kunder kan være sikre på, at hvis et tekstil bærer  
EU Blomsten, vil det ligge blandt den øverste tredjedel  
for den pågældende produktkategori, for hvad angår 
miljømæssig og funktionel præstation.

EU Blomstens mange kriterier er inddelt i 3 hovedområder:

1. Miljømæssige krav for de anvendte råmaterialer.
2. Miljømæssige krav for processer og kemikalier.
3. Krav til egnethed som færdigproducerede tekstiler.

e
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Greenguard
GREENGUARD-certificeringen dokumenterer,  
at kemikalie- og partikelemissionerne i byggeprodukter  
og -materialer ligger inden for de godkendte grænser  
for luftforurening.

Mange af vores tekstiler er GREENGUARD-certificerede. 
Disse hjælper med at opnå LEED-point, især, hvis de  
er fremstillet af hurtigt fornyelige råmaterialer, som uld, 
bomuld eller genbrugsmaterialer.

LEED
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)  
er et internationalt anerkendt certificeringssystem for  
grønt byggeri. 

LEED evaluerer bygninger i henhold til en bred række 
miljømæssige parametre, der spænder over flere kategorier. 
For hver enkelt udstedelse kan man få tildelt et eller  
flere “point”, hvis bestemte præstationsniveauer eller 
processer opnås.

Få mere at vide om vores miljøcertifikater på  
kvadrat.dk/about/environment-and-quality

http://kvadrat.dk/about/environment-and-quality




 
Råuld leveret fra Australien

 
Ecru og sort uld blandes for at skabe en melangeeffekt



 
Uld i forskellige farver blandes til tekstilet Divina MD



 
Garn der forarbejdes til vævning



Vævestole



Martindaletest



 

Afsluttende kvalitetskontrol



 
Tekstiler klar til at blive sendt ud fra Kvadrats hovedkontor
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Kontakt

Vi hører gerne fra vores kunder. Hvis du har spørgsmål  
eller ønsker at tale med en lokal Kvadrat-repræsentant,  
kan du henvende dig via kvadrat.dk/contact.

Andre nyttige links:
kvadrat.dk/products
kvadrat.dk/designers
kvadrat.dk/segments

Hovedsæde
Lundbergsvej 10
8400 Ebeltoft
Danmark

T +45 8953 1866
F +45 8953 1800
E kvadrat@kvadrat.org

http://kvadrat.dk/contact
http://kvadrat.dk/products
http://kvadrat.dk/designers
http://kvadrat.dk/segments
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