Ervaar de meerwaarde
van Sunbrella.

Het is
tijd om
Sunbrella
binnen te
laten
Wij geloven in het
creëren van comfortabele
leefruimtes met elegante
stoffen waar u geen
omkijken naar hebt en
waar iedereen van geniet.
De legendarische
performances en
variëteit in design maken
Sunbrella stoffen perfect
geschikt voor elk
interieur, van leefkamer
tot eetkamer.

Comfort
Ontdek hoe de texturen
van onze weefsels
zachtheid en warmte
toevoegen aan elk
interieur.

Vlot schoon
te maken
Het is heel eenvoudig.
Sunbrella stoffen zijn
zo ontworpen dat
ze gemakkelijk te
onderhouden zijn,
want we laten onze
klanten graag met een
gerust hart van het leven
genieten.

Variatie in kleur
en design
We willen graag inspireren
met eindeloos veel
kleuren, stijlen en texturen
voor thuis.
Onze designers hebben
honderden unieke dessins
ontworpen, van unistoffen tot complexe
jacquards.

Afwerkingen
slijten af,
maar de
performances
van Sunbrella
weerstaan de
tand des tijds
omdat ze tot in
de kern van het
garen verwerkt
zitten.
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Sunbrella
Meubelstoffen
Voor al onze stoffen geldt
de meest uitgebreide
garantie van de
textielindustrie waarin
we het enige merk
zijn dat een garantie
biedt tegen pluizen en
slijtage door wrijving, en
voor kleurvastheid en
stevigheid. Sunbrella is
het enige topmerk dat
garantie* biedt tegen:

Slijtvast

• Kleurverlies
• Verlies van stevigheid
• Slijtage door wrijving
• Pluizen

Sunbrella stoffen zijn
gemaakt voor dagelijks
gebruik – slijtvast. Ze
voelen heel comfortabel
en zacht aan.

Door voortdurend het
productieproces van Sunbrella te
verbeteren, kunnen we sinds 1
juni 2020 onze garantie uitbreiden
met een garantie tegen pluizen en
slijtage door wrijving.

Vlekbestendig
Vlekbestendigheid zit in
het hart van de Sunbrella
vezels. Daardoor blijven
onze stoffen duurzaam
beschermen tegen
vlekken en morsen.

*Voor meer details, zie het
gedetailleerde 5-jarige
garantiedocument van 1 juni 2020.

Kleurvast
We garanderen dat de
rijke kleuren van onze
stoffen mooi blijven door
de Sunbrella vezels in
de massa te verven met
kleur- en uv-stabiliserende
pigmenten.
Van ander textiel wordt de
buitenkant van de garens
gekleurd, en die kleur
kan na verloop van tijd
vervagen.

Sunbrella Acrylgarens

Andere garens

De prestaties van Sunbrella
stoffen stoppen niet bij de
afwerking – ze zitten tot in de
kern van elke vezel,
en zorgen dat die zijn kleur
en zijn sterkte behoudt
onder normale reinigings- en
gebruiksomstandigheden
en bij blootstelling aan
natuurlijk licht.

Van veel stoffen stopt de
afwerking bij het oppervlak
dat daardoor geleidelijk
kan vervagen en niet het
volledige weefsel beschermt.

Eindeloze
stijlen, kleuren
en texturen
Duik in ons rijke kleuren- en
designpalet om mooie, stijlvolle
ruimtes te creëren.
De portfolio van Sunbrella toont
eindeloos veel stijlen, kleuren
en texturen voor sofa’s, kussens,
gordijnen en meer.
Maar u hoeft ons niet te geloven
op ons woord: kijk en oordeel zelf.
Stijlen
Door onze uitgebreide
weefmogelijkheden kunnen
we textiel creëren dat met de
hand geweven lijkt te zijn, zoals
borduurwerk, artisanaal weefsel
en zelfs met de hand geschilderde
technieken.
Texturen
De nieuwste garens van Sunbrella
hebben texturen die er prachtig
uitzien én heel comfortabel
aanvoelen.
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Kleuren
Onze kleurenselectie heeft
een breed spectrum – neutrale
kleuren, felle tinten, juweeltinten,
warme en koele tinten, en alles
daartussenin. Omdat Sunbrella
stoffen in de massa geverfd zijn,
blijven de kleuren rijk en sterk.
Patronen
Met onze weeftechnologie en
machines kunnen we dimensionale
Sunbrella patronen creëren
met grote raccords voor een
uitgebreid aantal toepassingen.
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