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Stressless® Dining 

En måltid i
perfekt balans



Ryggdel och sits följer dina rörelser

Världens första  
bekväma matbordsstol
– med BalanceAdapt™

Med hjälp av vår långa erfarenhet av den världskända  
Stressless®-komforten har vi skapat en helt unik matbordsstol  
med det innovativa BalanceAdapt™-systemet.

Funktionen ger stolen en behaglig gungfunktion. Dessutom gör  
det inbyggda Glide-systemet att ryggdel och sits följer dina  
rörelser så att du kan luta dig tillbaka när du så önskar. 

Slå dig ner och njut av en måltid i perfekt balans.

Komfortabel sittställning

Dynamisk gungfunktion
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Stressless® Rosemary Låg D200 matbordsstolar, visas i Paloma Taupe/naturlig ek.

Den perfekta  
stunden
Föreställ dig en magisk stund runt bordet med dina  
nära och kära. En stund du önskar kunde vara för evigt. 
Eller åtminstone i flera timmar. 

Du känner den perfekta balansen mellan utsökt mat  
och dryck, skratt, fina samtal och sist men inte minst  
de bekväma matbordsstolarna som gör allting till en  
minnesvärd stund.

Stressless® Dining – En måltid i perfekt balans.
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Stressless® Rosemary Låg D100 matbordsstolar, visas i Dahlia light blue/vitlaserad ek.
Stressless® Toscana T100 matbord, visas i vitlaserad ek.6 7



Stressless® Laurel Hög D100 matbordsstolar, visas i Calido dark grey/valnötbets.  
Stressless® Madeira T200 matbord, visas i valnötbets.

Stressless® Rosemary Låg D200 matbordsstol, visas i Paloma Taupe/naturlig ek.

Stressless® Dining-matbordsstolarna finns med 
hög och låg rygg, och ger dig flera möjligheter i 
val av design och komfort.

Hög eller låg rygg
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Stressless® Laurel Hög D200 matbordsstolar, visas i Paloma Taupe/valnötbets. 
Stressless® Madeira T100 matbord, visas i valnötbets.
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STRESSLESS® LAUREL 

STRESSLESS® ROSEMARY 

Stressless® Rosemary Hög D100 matbordsstolar, visas i Calido light grey/vitlaserad ek.   
Stressless® Toscana T100 matbord, visas i vitlaserad ek.

        ÅRS 
       G A R A N T I 

MOT FABRIKATIONSFEL 
PÅ INVÄNDIGA  
MEKANISKA DELAR

Gäller från inköpsdatum och förutsätter att möbeln har registrerats på stressless.com 
eller stressless-worlds.com senast ett halvår efter inköpet.

När du väljer matbordsstolar från Stressless® är val- 
friheten stor när det kommer till finish och utseende. 

Matstolarna finns med hög och låg rygg i två olika  
dyndesigner; Stressless® Laurel och  
Stressless® Rosemary.

Du kan också välja mellan två olika underreden  
och sondera i vårt stora sortiment av läder- och  
möbeltygsfärger utifrån din egen smak.

Valet är ditt
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Stressless® Laurel Hög D200  
matbordsstol, visas i  
Paloma Taupe/naturlig ek.

Matbordsstolarna finns med två olika 
underreden. Välj mellan fyra tidlösa färger; 
vitlaserad ek, naturlig ek, valnötbets eller 
svartbets.

Två typer av 
underreden

STOLSBEN D100
– rundade ben i massivt trä

VITLASERAD EK
betsad och  

lackerad

NATURLIG EK 
lackerad

VALNÖTBETS
lackerad bok

SVARTBETS 
lackerad bok

STOLSBEN D200
– lutande laminatben

14 15



Dinamica

York

Karma

Ivy

Linden

Dahlia

Silva

Grace

Iris

Verona

Crocus

Jasmine

Calido

Faron

Stressless® möbelläder
Stressless® är en av Europas största användare av möbelläder. Lädret köps in från utvalda internationella garverier. Våra egna inspektörer 
deltar i urvalet av de läder som ska användas och detta urval görs i enlighet med internationella normer för kvalitetskontroll. Detta arbete 
har givit oss erfarenheter som du får glädje av när du köper Stressless®-lädermöbler. Våra möbelläder är producerade enligt gällande 
lagstiftning, riktlinjer och rekommendationer för användningsegenskaper samt för användning och innehåll av kemikalier och andra ämnen. 
För att säkerställa att vi alltid är uppdaterade om vad som händer gällande hälsa, miljö och säkerhetskrav, samarbetar vi med erkända 
internationella institutioner inom detta område.

Paloma är ett lättare behandlat möbelläder med en struktur som jämnar ut en del av lädrets naturliga struktur. Emellanåt kan strukturen i 
Paloma variera på olika delar av möbeln och det kan även förekomma mindre färgnyanser i lädret. Märken efter skador, ärr och insektsbett 
är naturliga och finns på Paloma. Ett tunt lackskikt ger Paloma ett visst skydd och underlättar rengöringen, men Paloma har inte samma 
slitstyrka och skydd som Batick. Med den mjuka, naturliga och behagliga känslan är Paloma ett mycket populärt alternativ.

Batick är ett behandlat, genomfärgat möbelläder med struktur, där de flesta naturliga märken och skador har avlägsnats. Batick kan ha en 
färgeffekt i två nyanser för att skapa ett liv i ytan. Batick har god ljusäkthet, men färgförändringar uppstår med tiden till följd av användning och 
ljus påverkan. Ett skyddande lackskikt underlättar rengöringen. Enkel rengöring, goda användningsegenskaper och fördelaktigt pris gör Batick 
till ett bra val.

Stressless® tyger
Ingenting lämnas åt slumpen när vi väljer ut våra 
tygkollektioner. Alla typer av tyg måste genomgå 
möbelindustrins hårdaste kvalitetstester för att bli 
godkända och dessutom uppfylla högt ställda krav 
på slitstyrka, ljusbeständighet brandsäkerhet och 
miljövänliga. Välj i ett brett urval av färger så att du 
kan matcha dem perfekt till din övriga inredning. 

Var uppmärksam på att färgändringar kan uppkomma 
genom användning och på grund av ljusets inverkan. 
Möbler bör skyddas från direkt exponering för solljus. 
För att förlänga möblernas livslängd och bevara 
utseendet bör klädseln dammsugas regelbundet och 
rengöras professionellt, eller genom att använda vår 
godkända Stressless® Fabric Care kit. 

Stressless® läder- och textilvård
För att matcha våra möblers höga kvalitet erbjuder Ekornes sin egen läder- och textilvårdsserie (textilvårdsserien kan också användas på 
mikrofibermaterial).

Stressless® Leather Care Kit (medel och stor) och Stressless® Leather Care Wipes (servetter) innehåller 
rengöringsmedel och skyddsmedel för läder som kommer att hålla din Stressless®-möbel fin länge. 
När stolen är ny rekommenderar vi att  skyddsmedlet för läder används på alla läderytor. Detta ger 
näring för lädret och gör det mer motståndskraftigt mot fläckar. Förutom regelbunden avtorkning av 
damm och fläckar rekommenderar vi att ytorna rengörs och smörjs med skyddsmedlet för läder varje 
halvår. Läs mer om underhåll av lädermöbler på stressless.com

Stressless® Fabric Care Kit innehåller textilrengöringsmedel, fläckborttagningsmedel och Ox Cleaner. 
I det här paketet finns allt du behöver för att rengöra möbelns klädsel på några minuter, utan att den 
behöver tas av.

Detta är de enda rengöringsprodukter som är godkända för Ekornes möbler. Ekornes frånsäger sig 
allt ansvar om andra rengörings produkter har använts för att sköta dina läder- eller textilmöbler.

Den stora kollektionen av möbeltyger och läder för Stressless® Dining är baserad på de färger och  
kvaliteter som används till våra andra Stressless®-möbler.

Det gör det enkelt för dig att hitta kombinationer som passar in i din övriga inredning.

Läder och textil
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Stressless® Madeira Stressless® Toscana

T100

T200 T100

Stressless® Laurel Stressless® Rosemary

Stressless® Rosemary Låg D100
B: 50 H: 90 D: 56

Sitthöjd: 48

Stressless® Rosemary Hög D100
B: 50 H: 105 D: 57

Sitthöjd: 48

Stressless® Rosemary Låg D200
B: 45 H: 90 D: 56

Sitthöjd: 48

Stressless® Rosemary Hög D200
B: 45 H: 105 D: 57

Sitthöjd: 48

Stressless® Laurel Låg D100
B: 50 H: 90 D: 56

Sitthöjd: 48

Stressless® Laurel Hög D100
B: 50 H: 105 D: 57

Sitthöjd: 48

Stressless® Laurel Låg D200
B: 45 H: 90 D: 56

Sitthöjd: 48

Stressless® Laurel Hög D200
B: 45 H: 105 D: 57

Sitthöjd: 48

Obs! Ekornes produkter är under ständig utveckling och vi reserverar oss därför för att produkterna kan avvika något från produktbilderna i katalogen.
Vi reserverar oss även för eventuella skrivfel och färgavvikelser i katalogen.

Stressless® Madeira/Stressless® Toscana
B: 175 H: 73 D: 95

Vitlaserad ek

Naturlig ek

Valnötbetsad bok

Välj färg
Matborden är tillgängliga i färgerna 
vitlaserad ek, naturlig ek och valnöt-
bets, och alla har en matt ytfinish.

Välj extra iläggsskivor
Välj något av följande två förlängningssystem:

1. Ett integrerat förlängningssystem med en PopUp bordsskiva på 80 cm som automatiskt 
fälls upp när man drar ut bordet. När man skjuver ihop bordsskivorna fälls den ner igen.

2. Upp till två lösa extra iläggsskivor* på 50 cm vardera som kan förvaras i bordet när  
de inte används.

* De lösa iläggsskivorna produceras och levereras separat och kan därför ha en något avvikande färg på 
faneren från resten av bordet.Obs! Färgskillnader kan uppstå efterhand eftersom extraskivorna inte  
utsätts för lika mycket ljus som resten av bordsytan.

Matbord
De nya borden i Stressless® Dining har en 
funktionell och snygg design – och gör att 
alla ryms oavsett om ni är många eller få. 

Välj just den kombination som passar dig!

Välj bordsskiva
Välj mellan Stressless® Madeira, med rektangulär bordsskiva, 
och Stressless® Toscana, med en lätt insvängd bordsskiva. 
Båda kan förlängas med extra iläggsskivor.

Välj ben
Bordsskivorna kan kombineras med två olika benlösningar; 
T200 är producerad i faner och har raka kanter medan T100 
är i massivt trä av ek eller bok och har ett mer avrundat uttryck.

Alla våra matbordsstolar har det unika 
BalanceAdapt™-systemet.Matbordsstolar

Alla mått i cm. Storlekarna på möblerna kan variera med upp till 2 cm. 18 19



Made in Norway
since 1934

www.iogm.no • Photo: Christian Gravesen, Casper Sejersen, Johan Holmquist, FireGrader, Cadesign Form • Stylist: Berit Steffenssen • SE

Stressless® är ett registrerat varumärke  
och ägs av Ekornes ASA, Norge.

stressless.com • e-post: office@ekornes.se

Ända sedan 1934 har vi haft glädjen att fylla hem runt om i världen med komfort. Det har 
också gjort att Stressless® blivit ett av världens mest kända varumärken inom 
möbelbranschen. Den starka passion våra anställda känner för detaljer och innovativa 
lösningar gör att vi hela tiden kan utveckla nya system. Det är så vi kan ge dig den ultimata 
sittupplevelsen och rummet sitt imponerande utseende. 

Det finns självklart många förklaringar bakom komforten hos våra produkter. Mest handlar 
det om människorna, materialvalen och alla de innovativa tankar vi har satt i produktion, 
men även miljön runt omkring oss har del i att definiera det vi gör. De äventyrliga 
fjälltopparna och ändlösa fjordarna ger ro i själen och är som medicin för de mest stressiga 
dagarna. Om du ännu inte besökt de norska fjordarna, men ändå vill ha en liten försmak, 
så rekommenderar vi dig att provsitta en Stressless®. För närmare idyll och ren komfort 
kommer du kanske inte.

Sann komfortglädje


