Att inse möjligheterna
med Sunbrella är bara början.

Sunbrella
kliver in
Vi anser att det är viktigt
att skapa bekväma boytor
med vackra, lättskötta
tyger som alla kan njuta
av. Sunbrella-tygernas
egenskaper och design
gör att de passar utmärkt
i hemmets alla rum,
vardagsrum som matsal.

Komfort
Vävens struktur ger dina
möbler en mjuk och
inbjudande prägel.

Lättskötta
Sunbrellas tyger är smutsoch vattneavisande och
därför mycket enkla att
hålla rena. Allt för att
slippa bekymmer och få
mer tid att njuta.

Design
Vi vill väcka inspirationen
till liv med färg, mönster
och textur. Därför har
våra designers skapat
ett brett sortiment med
både enfärgade och
jaquardvävar.
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Slitstarka

Sunbrellas
möbeltyger

Sunbrellas tyger behåller
sin komfort och styrka.
Trots daglig användning
noppar de sig inte.

Vi ger branschens mest
omfattande garanti på
våra tyger. Vi är nämligen
det enda varumärket inom
kvalitetstyger som ger en
garanti som omfattar inte
bara färgblekning och
minskad slitstyrka utan
även noppor och nötning.
Sunbrella är alltså det
enda varumärket inom
tekniska textilier som ger
en garanti mot:

Smutsavvisande
Tygernas fläckavisande
egenskaper är integrerade
i fibrerna för att de skall
klara kladd och spill över
tid.

Färgbeständiga

• Färgblekning
• Minskad slitstyrka
• Nötning
• Noppor

Tygerna från Sunbrella
behåller sin färg och
bleks eller förstörs inte av
solljuset eftersom det UVstabila pigmentet i fibrerna
är helt igenom mättat.

Sunbrellas kontinuerliga arbete
med att förbättra processerna har
gjort det möjligt för oss att från juni
2020 utöka vår garanti till att även
omfatta noppor och nötning.

Sunbrellas akryltråd

Andra trådar

Sunbrella-tygernas unika
egenskaper sträcker sig
längre än till finishen – de
är integrerade i själva
kärnan i varje fiber och
tyget bibehåller därför sin
färg och styrka även efter
rengöring, normalt slitage och
exponering för naturligt ljus.

Många andra tyger har en
tråd som endast ytbehandlas
och därför nöts bort efter
hand. En sådan behandling
skyddar inte tyget i dess
helhet.

Färger,
mönster och
texturer.
Botanisera bland
våra många färg- och
designalternativ när du
skall inreda rum inne som
ute. Sunbrellas sortiment
innehåller många stilar,
färger och texturer för
soffor, kuddar, gardiner
och mycket annat. Besök
oss på sunbrella.com och
se själv.
Stilar
Vår höga vävkapacitet
gör att vi kan skapa tyger
som simulerar handgjorda
stilar, till exempel broderi,
handvävning och till och
med olika måleritekniker.
Texturer
Sunbrellas nya garner
ger texturer som är
estetiskt tilltalande och
skapar hemtrevnad. Vi
använder oss av noggrant
utarbetade tekniker för att
imitera andra material så
som bomull, linne, filttyg
eller ull.

SUNBRELLA.COM

Färger
Vi har en bred färgpalett
med neutrala klara
färger, och varma och
kalla nyanser – och allt
däremellan. Sunbrellatygerna är lösningsfärgade
och därför behåller
färgerna sin klarhet och
styrka.
Mönster
Med vår vävteknik och
våra vävstolar kan vi skapa
både stora karakteristiska
och små sutila mönster.
Det ger estetiska vävar
som sätter en prägel på
inredningen.
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