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Inledning

Tyger spelar en grundläggande roll för hur vi uppfattar ett 
rum. De fyller inte bara en praktisk funktion – de skapar 
också en atmosfär och en upplevelse tillsammans med 
möblerna.

Varje rum ställer olika krav på tyger och det är något du bör 
ha i åtanke när du ska välja ut dina favoriter. Vi har tagit fram 
den här guiden för att hjälpa dig att göra rätt val. Här 
förklarar vi olika tygegenskaper och fördelar med populära 
material, vävningar, ytbehandlingar och 
tillverkningsprocesser.
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Om Kvadrat

Kvadrat bildades i Danmark år 1968 och har djupa rötter i 
Skandinaviens världsberömda designtradition. 
Kvadrat är ledande inom designinnovation och tillverkar 
högkvalitativa designtyger, mattor, akustiska och 
fönstertäckande lösningar för både offentliga och privata 
miljöer. 

Våra produkter återspeglar vårt engagemang för färg, 
kvalitet, enkelhet och innovation. Vi arbetar med att ta fram 
de estetiska, tekniska och funktionella egenskaperna i 
tygerna. 

Våra tyger har använts i några av världens mest välkända 
platser som Museum of Modern Art i New York, 
Guggenheim Museum i Bilbao och Guangzhou Opera 
House i Kina.

Viktiga fakta: 
•  Ledande inom designinnovation av tyger
•  Grundades i Danmark 1968
•  59 företag ingår
•  38 showrooms
•  Finns representerade i 28 länder
•  Involverade i cirka 4 000 byggnadsprojekt per år
•  Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 sedan 1992
•  Miljöcertifierade ISO 14001 sedan 1997

Kvadrat-kollektionen

Med våra kollektioner kan du skapa taktila, bekväma och 
produktiva utrymmen som passar för alla typer av 
interiörer – möbeltyger till möbler, gardiner och 
rullgardiner till dina fönster, akustikpaneler för väggar 
och tak och mattor för golven.

I vår kollektion ingår:
•  Över 800 modeller och 9 500 färger
•   Flera material: exempelvis ull, silke, linne, Trevira CS, 

återvunnen polyester och bomull
•  Ett mycket brett urval av stilar och konstruktioner
•   Men ibland räcker inte ens det. Då kan vi erbjuda 

skräddarsydd service med färger, mönster eller 
vävtekniker

•   De flesta av Kvadrats möbeltyger och gardiner 
levereras med en 10-årig kvalitetsgaranti

•   Nästan alla våra tyger är GREENGUARD Gold-
certifierade
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Designers

Vi samarbetar med några av världens ledande formgivare 
och under åren har vi utvecklat nya talanger.
De arbetar självständigt och hittar inspiration inom en rad 
olika områden.

De flesta arbetar inom andra områden med design av bland 
annat möbler, smycken, keramik, arkitektur samt grafisk 
design.

Vi samarbetar bland annat med: Patricia Urquiola, Ronan 
och Erwan Bouroullec, Alfredo Häberli, Doshi Levien, Giulio 
Ridolfo, Peter Saville, Pipilotti Rist, Thomas Demand och 
Olafur Eliasson.

Miljö

På Kvadrat månar vi om miljön.  
Ända sedan vårt företag grundades 1968 har vi haft ett 
starkt fokus på att minimera vår miljöpåverkan i alla våra 
processer, från design till leverans av färdiga tyger.

Vi använder den senaste tekniken och de bästa 
råmaterialen för att förbättra produktkvaliteten och 
livslängden samtidigt som vi försäkrar oss om att 
miljöpåverkan minimeras. Många av våra produkter har EU 
Ecolabel och GREENGUARD® Gold-certifiering. 

Vi värnar om jordens resurser och arbetar för en cirkulär 
ekonomi, där gamla fibrer blir morgondagens resurser.

Vi ser till att vi visar vår påverkan på ett öppet sätt genom 
Environmental Product Declarations (EPD) och Health 
Product Declarations (HPD).

Vi efterlever:
•  REACH-förordningen
•   Vi använder endast färgämnen som uppfyller EU:s krav på 

miljömärkning, inklusive begränsning av azo- och 
tungmetallfärgämnen

•   Vi använder inte halogenbaserade flamskyddsmedel 
(även bromerade och klorerade)

•   Våra vävda produkter i Kvadrat-kollektionen innehåller 
inte PVC (polyvinylklorid)

•   Vi använder inte PFC (perfluorerade föreningar)
•   Ullprodukterna är inte malmedelsbehandlade
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Kvadrats huvudkontor, Ebeltoft
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Kvadrat/Raf Simons kollektion 2020
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Your Eye Is My Island, Pipilotti Rist – National Museum of Modern Art, Kyoto MAGNUMB, Arthur Jafa – Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk
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Kvadrat Goes American kampanj 2021
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My Canvas utställning, 2017
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Fog Couch, Olafur Eliasson
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Dressed Up, Marie Sloth Rousing för Knit! Conversation Series, Adam Goodrum Studio för Knit! 
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Plot, Kapwani Kiwanga – Haus der Kunst, München
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Take My Breath Away, Danh Vo – Statens Museum for Kunst, Köpenhamn
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Kvadrat Kabarett, Doshi Levien
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Material
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Välja rätt material 

Olika möbeltyger passar i olika miljöer.  
I allmänhet är till exempel vävda möbeltyger bekvämast 
eftersom de andas bättre. Dessutom passar inte all 
möbeldesign för vissa typer av tyger.

Innan du bestämmer dig för ett möbeltyg är det därför 
viktigt att tänka på följande:

•  Använd så här
•  Hur ofta behöver det rengöras?
•  Hur länge håller det? 
•  Hur ser möbeln ut?
•  Ska möbeln stoppas?
•  Hur fungerar färgen i omgivningen?
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Kombination av Kvadrat-ull och Trevira CS-tyger

Naturliga fibrer

Djur Vegetabilisk Mineral

Päls Cocoon Bast Blad Stjälk Frö/frukt Asbest

Ull

Angora

Mohair

Lama

Kamel

Kashmir

Silke Kokos Manila

Sisal

Linne

Hampa

Bomull
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Bomull

Bomull är en vegetabilisk fiber. Bomullsfrön består av 
cellulosa och används för bomullsgarn.

Fördelar:
•  Förnybart och biologiskt nedbrytbart
•  Slitstarkt
•  Väldigt bekvämt – bomull har en mjuk och naturlig känsla
•   Finns med olika färger och mönster– fibrerna har hög 

absorptionsförmåga

Rekommenderad användning:
•  Privata hem
•  Lugna miljöer
•  Mjuka säten
•  Möbler med små ytor

Ull

Ull består av fårfibrer. Det är väldigt mångsidigt och har 
många naturliga fördelar. 

Fördelar:
•  Förnybart och biologiskt nedbrytbart  
•   Naturligt flamsäkert – kräver ingen kemisk behandling
•   Naturligt smutståligt – tål smuts i större utsträckning än 

många andra fibrer
•   Slitstarkt – väldigt motståndskraftigt 
•   Bekvämt – kompakta, mjuka fibrer som andas och 

anpassas till rumstemperatur
•   Flexibelt – elastiska fibrer ger överlägsen stretchförmåga 

och inga veck
•  Liten risk för noppor
•  Åldras vackert
•   Flera av Kvadrats ulltyger har fått EU:s miljömärkning EU 

Ecolabel
•  Ulltyger är GREENGUARD Gold-certifierade
•   Mohair från angorageten är också en ullfiber med samma 

fördelar som vanliga ullfibrer

Rekommenderad användning:
•  Offentliga och privata miljöer 
•  För möbler av högsta kvalitet 
•  Hård och mjuk stoppning
•  Organiskt formade möbler och stora ytor
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Linne

Linne har använts i tusentals år tack vare alla dess 
användningsområden. De fibrer som används för tyger 
kommer från linplantan. Linne har ett mycket karakteristiskt 
naturligt utseende och används oftast i blandningar med 
andra strukturfibrer.

Fördelar med en blandning av ull och hampa:
•  Förnybart och biologiskt nedbrytbart 
•  Slitstarkt
•  Bekvämt
•  Naturligt och glänsande utseende

Rekommenderad användning:
•  Hemmiljöer och offentliga miljöer
•  Perfekt för en mjuk känsla

Hampa

Hampa är en fiber som utvinns från stammen av Cannabis 
sativa på liknande sätt som extraktion av lin från linplantan. 
I kombination med ull är hampa lämplig för klädsel. 

Fördelar med en blandning av ull och hampa:
•  Förnybart och biologiskt nedbrytbart 
•  Slitstarkt
•  Bekvämt
•  Naturlig look
•   Hampa kräver endast små mängder jordbrukskemikalier 

under odling

Rekommenderad användning:
•  Hemmiljöer och offentliga miljöer
•  Perfekt för en mjuk känsla
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Återvunnet

Cellulosa Cellulosaestrar Protein

Viskos

Modal

Acetat

Konstgjorda material Viskos

Viskos är en cellulosafiber som framställs av trämassa, 
oftast från pinjeträd. Som basmaterial är cellulosa 
detsamma som bomull och viskos har liknande fördelar 
som bomull. Den används oftast i kombination med 
andra naturfibrer för att ge en viss glans.
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Syntet

Polyamid Polyester Polyakryl Polypropylen

Nylon Trevira CS

ElastanPolyuretan

Lycra

Konstgjorda material Polyester

Polyester är en syntetisk fiber tillverkad av råmaterial från 
den petrokemiska industrin. Kvadrat arbetar främst med 
flamsäkra typer av polyester, exempelvis Trevira CS. Detta 
är en unik typ av flamsäker polyester. Den tillverkas av 
Trevira GmbH som är ett ISO 14001-certifierat företag.

Ett hållbart alternativ är Kvadrats tyg Revive 1 som är 
tillverkat av 100 % återvunnen polyester FR från gamla 
plastflaskor. Det här materialet är därför perfekt för dig 
som vill ha ett tyg med betydligt mindre miljöpåverkan.

Fördelar med polyester FR:
•  Hypoallergent garn
•  Snabbtorkande – torktumling behövs inte
•   Permanent flamsäkert – kräver inte kemisk behandling
•   Slitstarkt – tål mycket användning och noppbildningen är 

minimal
•  Kan tvättas i 60 ºC och ännu högre temperaturer
•  Kan desinficeras
•  Påverkas inte av fukt
•  Trevira CS-tyger är GREENGUARD Gold-certifierade

Fördelar med återvunnen polyester
•   Tillverkad av 100 % återvunnet avfallsmaterial och är 

återvinningsbart
•   Minskar mängden plastavfall genom återanvändning av 

plastavfall
•   Innehåller inte nya fibrer från petrokemiska källor
•   Återvunnen polyester kräver färre resurser och ger lägre 

utsläpp av växthusgaser än tillverkningen av ny polyester

PVC

(Polyvinylklorid)
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Rekommenderad användning:
•   Offentliga miljöer som hälso- och sjukvårdssektorn samt 

privata rum
•  Miljöer med mycket folk
•  Utomhus- och/eller fuktiga miljöer
•  Avtagbara möbeltyger
•  Utrymmen som används av personer med allergier

Polyakryl

Polyakryl är en annan syntetisk fiber baserad på 
kemikalier från den petrokemiska industrin.

Fördelar:
• Väldigt mjuk känsla som liknar ull
• Relativt hög beständighet mot solljus

Rekommenderad användning:
• Offentliga och privata miljöer
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Mikrofiber

Mikrofiber är en ovanligt tunn fiber som är mindre än 1 
denier, vilket är en tjugondel av diametern på silke. De 
vanligaste typerna är nylon, polyester, polyuretan eller en 
blandning av dessa fibrer. 

Under tillverkningen pressas fibrerna först samman med 
hjälp av stift. Därefter nappas materialet för att skapa ett 
mockaliknande utseende.

Kvadrats tyg Waterborn är tillverkat av supermikrofibrer som 
är så fina som 0,001 denier, vilket garanterar extra mjukhet, 
hållbarhet och lätthet. Till skillnad från vanliga mikrofibrer 
tillverkas Waterborn utan lösningsmedel och med hjälp av 
en process som använder 70 % mindre vatten och 
producerar 35 % mindre koldioxid än traditionella 
produktionsmetoder. 

Fördelar:
•  Mjukt
•  Smidigt
•  Slitstarkt
•  Waterborn har en GREENGUARD Gold-certifiering
•   Waterborn är ett hållbart alternativ till läder och mocka

Rekommenderad användning:
•  Offentliga och privata miljöer
•  Hård och mjuk stoppning

Polyuretan (PU)

PU-material framställs genom bindning av ett tunt lager 
polyuretan i ett vävt tyg eller i ett non-woven-tyg. 
Polyuretanskiktet bildar då vanligtvis en mycket hållbar och 
slitstark yta.

Fördelar:
•  Enkel användning och enkelt underhåll
•  Exceptionell hållbarhet 
•  Kan torkas av med desinfektionsmedel

Rekommenderad användning:
•  Sjukhusmiljö
•  Mjuka stoppade möbler och organiska former
•   Specialkonstruktioner där stolens stomme skyddar tyget 

PU passar inte för:
•  Utrymmen med mycket folk
•   Hårda och stapelbara stolar – ytan kan spricka eller lossna 

om stolen inte är tillräckligt vadderad på kanter och hörn
•  Lim – ytan blir stel och kan spricka
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Linne: Levino Bomull: Harald 3
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Återvunnen polyester: Revive 1Ull: Divina MD
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Trevira CS: Field 2 Mikrofiber: Waterborn
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Från garn till textil
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Garner

Lösa fiber går genom ett antal processer som sedan 
förvandlar dem till garn. Detta innebär att man öppnar, 
rengör och arrangerar lösa fibrer och sedan samlar dem i 
ett band.

Därefter sträcks dessa band och vrids för att ge garnet 
dess slutliga styrka och tjocklek. Detta kallas spinning.

Spunna garner
Tillverkas av fibrer med en fast längd som kallas 
stapelfibrer.  
Alla naturfibrer är stapelfibrer, förutom silke.

Filamentgarn
Det här garnet tillverkas av fibrer med olika längd 
(filamentfibrer). Syntetiska tyger tillverkas oftast av 
filamentgarn. 
Alla möbeltyger från Kvadrat tillverkas av syntetfibrer som 
vävs med filamentgarn: en fördel eftersom det inte bildas 
några noppor.

Kardade garner
Genomgår få anpassningsprocesser och är därför relativt 
”ulliga”.
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Kammat garn
Garnet kammas för att avlägsna mycket korta fibrer och 
resultatet blir en slät och glansig yta.

Tvinnade garner
Om två eller flera garner är tvinnade säkerställs större 
draghållfasthet och jämnhet. Specialmaskiner kan tvinna 
samman olika typer av garn. Så skapas bouclé, slub och 
öglor.

Chenillegarner
Består av korta fibrer som är fästa vid en inre tråd.  
Detta ger garnet ett smalt och avlångt utseende.

Färgning

Färgning av material
Färgning av ull/bomullsfibrer eller substansfärgade, 
syntetiska fibrer. 

Garnfärgning
Det benvita garnet färgas till önskad(e) nyans(er) före 
vävning.

Styckfärgning
Det benvita garnet vävs in i tyg som sedan färgas. 

Tänk på att alla färgningsmetoder kan innebära att små 
färgskillnader uppstår och alla produktionsbatcher kan ha 
olika utseende.
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Frans Dijkmeijer provväv (vanlig väv)

Vävar

Vävda tyger kombinerar två olika trådsystem som består av 
varp- och väfttrådar.  
Varptrådarna löper på längden och väften på bredden.

Det önskade vävresultatet uppnås beroende på hur dessa 
två system kombineras. Allt kan dock spåras tillbaka till tre 
grundläggande vävbindningar: tvåskafts-, twill- och 
satinbindning.

Grundstrukturer 

Tvåskaftsbindning
Den enklaste och vanligaste bindningen. De vävda trådarna 
löper över och under varje varptråd. En tvåskaftsbindning 
ser likadan ut på fram- och baksidan.

Det här ger ett fast och stabilt tyg eftersom man utnyttjar 
det maximala antalet skärningspunkter. 
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Twillbindning
Denna bindning kännetecknas av de diagonala ränder som 
bildas under vävningen. Om diagonalen går från vänster till 
höger, kallas det för z-kypert. Om den går från höger till 
vänster kallas den s-kypert. 

Twill är smidigare än vanliga vävtyger eftersom de har färre 
skärningspunkter.

Satinbindning
En satinbindning innebär en tydlig skillnad mellan tygets 
fram- och baksida, eftersom antingen varpen eller väften 
bildar slitytan.

Dessa tyger får ett slätt och glansigt utseende och  
de har också en smalare struktur än andra tyger. 

Komplexa strukturer 

Jacquardväv
Jacquard-vävning används för organiska eller komplexa 
mönster som blommotiv. Här används en teknik där varje 
enskild varptråd lyfts eller sänks oberoende av de andra. 
Detta görs med hjälp av en jacquard-maskin som vanligtvis 
styrs digitalt.

Dubbelbindning
En dubbelbindning kombinerar två plagg som vävts ihop.  
Detta innebär att båda sidorna av textilen kan användas 
som framsida. Dubbelbindning används ofta för överkast.

Épinglé-väv (oskuren lugg)
Épinglé-tyger skapas genom att binda varje ögla en eller två 
gånger, som ett V eller ett W, i basväven. Detta ger en 
mycket stark yta som gör det nästan omöjligt att dra ut 
öglorna.

Sammet (skuren lugg)
Tekniken som används för att skapa sammet är samma som 
används för épinglé. Men när det gäller sammet skärs 
öglorna av vilket ger en otroligt mjuk yta.

En annan teknik är att väva två tyger mot varandra där 
luggen byts från ett tyg till ett annat. Luggen skärs sedan av 
med kniv medan tyget fortfarande är kvar i vävstolen, vilket 
ger separata tygbitar.
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Stickat

Stickade tyger ger en elasticitet i flera riktningar. De är 
därför mycket flexibla och särskilt anpassade till organiskt 
formade möbler. För att framställa stickade tyger matas 
garn in i nålar, som griper tag i dem och formar dem i 
anslutna slingor. 

Kvadrats stickade tyger tillverkas huvudsakligen på runda 
stickmaskiner. Garnet flyttas runt av en rund bädd av nålar 
som skapar ett stickat rör. Det öppnas sedan för att skapa 
ett platt tyg. Det finns många sätt att tillverka mångsidiga 
och exklusiva stickade tyger förutom cirkulär stickning.

Olika konstruktioner 

Enkel 
En platt stickteknik med dubbla lager som ger en lätt 
strukturerad yta. Det övre lagret är ull med en baksida av 
polyester. Det är inte lätt att skilja framsidan från 
baksidan, utom när tyget lamineras med skum. Det är 
valfritt att lägga till en laminering, vilket ger tyget större 
volym. 

Dubbla lager 
Den här typen av tyg har två skikt som är sammanlänkade 
vid vissa punkter. Avsnitten mellan dessa förbindelser ger 
tyget dess struktur. De sammanlänkade punkterna kan 
vara synliga eller osynliga, och de skapar djup och olika 
färgkombinationer. 

Dubbla lager med enkel fyllning 
Tyger med dubbla lager har två lager anslutna vid vissa 
punkter. Dessa band skapar små sektioner som ger 
tyget dess struktur. Lägger man till ett fyllgarn mellan de 
två lagren får tyget extra volym. Efter tvätt utvidgas 
tyget och fylls ut mellan de olika punkterna. Storleken 
på mönstret och avståndet mellan anslutningarna ger en 
variation i volymen.

Dubbelt lager med dubbel fyllning 
Tyger med dubbla lager och tjock fyllning har samma 
konstruktion som tyger med ett lager. Ju större mönstret 
är, desto mer expanderar garnet och skapar mer volym. 

Sammet 
Det är en komplicerad process att sticka en vacker 
sammetsyta. För att få fram en stickad sammet stickas 
små öglor som sedan klipps upp senare i processen. 
Detta resulterar i upprättstående lugg som mjukar upp 
textilen och ger den en naturlig glans. Sammetstyger 
kan tillverkas i ull och polyestergarn. Efter stickning, 
skiktning, tvätt och fixering av tyget lamineras sammet 
på ett skumunderlag för att ge det en fin kropp och 
stabil bas. Detta förhindrar också att tyget böjer sig i 
kanterna.

Syrekommendation för stickade tyger 
Stickade tyger skiljer sig mycket från vävda tyger i 
konstruktionen och kan inte sys på samma sätt. Följ 
därför riktlinjerna för stickade tyger 
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Tyger för utomhusbruk

Utomhustyger tillverkas av mycket hållbara, särskilt 
utvecklade Trevira CS-garner. Tyget tål klorerat vatten, 
havsvatten och artificiell nedbrytning och är 
flamskyddat.

Dessutom har vi lagt till miljövänlig finish som är 
vattenavvisande och snabbtorkande, tillverkad utan 
fluorkarbon.

De passar i alla utomhusutrymmen men även på spa eller 
vid inomhuspooler med hög luftfuktighet och klorin.

Det kan också användas för skärmar, parasoller och 
paraplyer.

Andra rekommendationer 
Vi rekommenderar inte att du limmar stickade tyger på 
möbler på grund av deras konstruktion. När stickade 
tyger limmas förlorar de sin elasticitet, ett måste för att 
tyget ska hålla. 

Om limning är absolut nödvändig måste du först göra en 
modell innan du fortsätter. 

Om stickade tyger används för tavlor, se till att använda 
mycket tunna nålar för att undvika att skada garnerna och 
förändra tygets konstruktion.
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Enkel väv: Hallingdal 65 Twillväv Coda
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Jacquard: Memory 2 Épinglé: Letters
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Sammet: Byram Stickat tyg: Razzle Dazzle
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Förbehandlings- och 
efterbehandlingsmetoder

Tyg för utomhusbruk: Patio
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Förbehandling och 
efterbehandlingsmetoder

Mercerisering
En behandling som stärker bomullen och ger den ett 
glänsande utseende. Dessa effekter är permanenta. Det 
handlar om att samtidigt sträcka ut bomullen medan den 
behandlas i en lösning av kaustiksoda.

Valkning
En efterbehandlingsmetod för ulltyger där tyget utsätts för 
mekanisk bearbetning med tvål och vatten.  
Det ger tyget ett filtliknande utseende. Valkat tyg är dock 
inte jämförbart med äkta filt, som inte är vävt.

Sanforisering
En kontrollerad krympningsprocess för vävda bomullstyger 
som resulterar i tyger som håller formen extra bra.
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Skyddande ytskikt

Flamsäker behandling
Produkter för offentliga byggnader måste ofta klara 
brandtester. 
Dessa skiljer sig åt beroende på användningsområde, land 
och regionala normer. 

Flera tyger klarar dessa tester utan behandling, andra inte. 
Vi kan göra våra tyger flamsäkra redan på lagret.

Viktiga fakta:
•  de flesta tyger kan behandlas
•  appliceras huvudsakligen genom doppning
•  kan även appliceras som behandling på baksidan
•  de flesta tål rengöring och tvätt
•  Den mängd som krävs beror på tygets utformning

Olika typer av flamsäker behandling:
•  Low Smoke Zirpro som har utvecklats för ulltyger
•  Flovan kan användas på olika material
•   Det finns även andra flamskyddsmedel för olika material

Läs mer om de krav som är relevanta för dina specifika 
behov på kvadrat.dk/products/care-and-warranty

Fläckbeständig behandling
Teflon, Scotchgard, Nanotex och fluorokarbon är varumärken 
eller namn på fläckbeständiga behandlingar. Alla fyra 
behandlingarna innehåller perfluorerade föreningar (PFC) 
som inte är biologiskt nedbrytbara. PFC-ämnen misstänks 
vara potentiellt skadliga för hälsan: samband har hittats med 
cancer, immunsystemproblem och skador på njurar och 
reproduktionsorgan.

Vissa av de kemiska strukturer som bygger på PFC är redan 
begränsade enligt lag, och fler kommer att begränsas i 
framtiden. Därför rekommenderar vi på Kvadrat inte 
fläckbeständiga behandlingar och vi fortsätter att söka efter 
mer hållbara alternativ. Såvitt vi vet är PFC-baserade 
behandlingar inte permanenta och hindrar inte tygerna från 
att bli smutsiga och behandlingen slits av under användning 
och rengöring.

I allmänhet behandlar vi inte våra tyger med PFC- och 
vattenbeständiga beläggningar, eftersom vi anser att dessa 
ämnen är onödiga i de flesta fall och att de inte 
överensstämmer med vår hållbara profil. Men om du väljer att 
behandla dina tyger bör du tänka på följande:

Behandling är inte nödvändig eftersom ull är ganska 
fläcktåligt.
Behandlingen ska inte påverka flamsäkerheten.
Vi rekommenderar att Trevira CS/Polyester FR inte 
behandlas eftersom behandlingen minskar den 
flamskyddande effekten

Kan behandlas.

Kan inte behandlas.

Waterborn har fått en lätt vattenavvisande behandling för 
den avsedda användningen i utomhusmiljöer och därför 
behövs inte ytterligare behandling.

Ull

Trevira CS/
polyester FR

Non-FR 
syntetiska tyger

Polyuretan

Mikrofiber
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Hållbarhetstester
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Nötningsbeständighet

Martindale
EN ISO 12947-2 är den mest använda och mest 
verklighetstrogna metoden för att testa möbeltyger med 
avseende på nötningsbeständighet.

Testet utförs med en Martindale-maskin som ser hur många 
varv en platta kan snurras mot tyget utan att det uppstår 
några maskor.

Martindale-maskinen körs med 5 000 cirkulära och 
gnuggande rörelser. Med andra ord: ju högre Martindale-
värde, desto slittåligare tyg.

Offentliga utrymmen och 
kontor

Hotell, mötesrum och sjukhus: används 
inte intensivt
•  Mjukt möbeltyg 10 000 varv 
•  Hårt möbeltyg 15 000 varv
 
Lounger på sjukhus, vårdhem, mötesrum 
och studenthem
•  Mjukt möbeltyg 15 000 varv 
•  Hårt möbeltyg 25 000 varv
 
Kontor, personal, mötes- och 
föreläsningssalar, restauranger, matsalar, 
biografer, teatrar och flygplan 
•  Mjukt möbeltyg, 25 000 varv 
•  Hårt möbeltyg, 35 000 varv
 
Tåg, bussar, passagerarfartyg, 
hotellfoajéer, avgångshallar, caféer, 
skolor och platser för barn och ungdomar
•  Mjukt möbeltyg 30 000 varv 
•  Hårt möbeltyg 45 000 varv

Hemma

 
Rum som används ibland 
•  Mjukt möbeltyg, 10 000 varv 
•  Hårt möbeltyg, 15 000 varv

 
Rum som används ofta 
•  Mjukt möbeltyg 15 000 varv 
•  Hårt möbeltyg 25 000 varv

Klassificering av klädsel (5:e upplagan),Teknologisk Institut (2002)
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Wyzenbeek
Wyzenbeek är, precis som Martindale, ett test som används 
för att mäta nötningsbeständigheten hos tyger. Dock 
fungerar det lite annorlunda än Martindale.

Wyzenbeek-maskinen nöter längs varpen och väften, 
medan Martindale-maskinen nöter i en form av en åtta.

För intensiv användning i exempelvis konferensrum och 
matsalar, rekommenderas 30 000 dubbla gnuggningar med 
Wyzenbeek-metoden (eller 40 000 cykler med Martindale-
metoden).

Men för att testa vissa platser som teatrar, 
akutmottagningar och flygplatsterminaler, krävs mer än 30 
000 dubbla gnuggningar. 

ACT Voluntary
Nötning
Riktlinjer för vävda tyger

Ytslitaget på ett tyg, vilket orsakas av friktion.

Få människor/hemmiljö – vävda möbeltyger
ASTM D4157 (ACT-godkänd #10 Cotton Duck)
15 000 dubbla gnuggningar enligt Wyzenbeek-metoden
ASTM D4966 (12 kPa tryck)
20 000 cykler Martindale-metoden

Många människor/offentliga utrymmen – vävda möbeltyger
ASTM D4157 (ACT-godkänd #10 Cotton Duck)
30 000 dubbla gnuggningar enligt Wyzenbeek-metoden
ASTM D4966 (12 kPa tryck)
40 000 cykler enligt Martindale-metoden
¦ °
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Noppbildning

Noppbildning, eller pilling, är den term som används för att 
ange om ett tyg bildar noppor – små fiberkulor som bildas 
på ytan av tyget på grund av slitage.

Testet görs med en Martindale-maskin. Tyget gnids mot 
samma standardmaterial som används vid nötningstestet. I 
detta fall tillämpas dock ingen vikt. Efteråt jämförs det 
gnuggade tygets utseende med foton av tyget som tagits 
före testet.

Det utvärderas på en skala från 5 (bäst) till 1 (sämst).

Metod: EN ISO 12945
ASTM D3511 (ACT)
¡

Sömskridning 

Sömskridning används för att bestämma hur ett stoppat tyg 
kan motstå att sömmarna glider.

Resultatet bedöms inte efter rätt eller fel, utan används som 
information för att hjälpa möbeltillverkaren att avgöra om 
sömlängden, sömsmånen och så vidare ska justeras. 

ASTM D4034 (ACT)
¡

Ljusäkthet

Ljusäkthet syftar till ett tygs förmåga att behålla sin färg i 
ljus. När det testas utsätts det för artificiellt dagsljus under 
en viss tid. 

Utvärderingsskalan sträcker sig från 1 till 8, där 8 är den 
högsta poängen. En ökning på en punkt motsvarar en 
fördubbling av ljusäktheten, det vill säga att samma 
blekning tar dubbelt så lång tid.

Vårt minimumkrav på Kvadrat är 5.

Metod: ISO 105 B02, metod 2 
AATCC 16, 40 timmar (ACT) 
¿
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UnderhållVäderbeständighet

Väderbeständighet indikerar i vilken grad ett tyg bleknar när 
det utsätts för utomhusförhållanden, artificiellt dagsljus 
och luftfuktighet.

Det utvärderas på en skala från 8 (bäst) till 1 (sämst). 
En ökning på en punkt motsvarar en fördubbling av 
ljusäktheten, det vill säga att samma blekning tar dubbelt 
så lång tid.

Metod: ISO 105 B04

Nötningsbeständighet

Termen för att avgöra motståndskraften i tygets färg och 
om det gnuggar av sig och färgar andra material. Man skiljer 
mellan våt- och torrnötning.

Det utvärderas på en skala från 5 (bäst) till 1 (sämst). 
På Kvadrat är vårt minimikrav för torrnötning 4 och för 
våtnötning är vårt minimikrav 3-4.

Metod: ISO 105 X12
AATCC 8 (ACT) 
¶
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Underhåll 

Regelbunden rengöring är viktigt för att hålla tyget så 
snyggt som möjligt och för att förlänga dess livslängd. 
Damm och smuts sliter ned tyget och minskar också dess 
brandhämmande egenskaper.

Normal rengöring

1.   Dammsug ofta, helst varje vecka. Velour- och 
chenilletyger ska dammsugas i luggens riktning. Det är 
viktigt att använda ett lämpligt munstycke för 
möbelklädsel.

2.   Ta bort fläckar så snart de uppstår
3.   Använd extraktionsrengöring vid behov

Fläckborttagning
Agera snabbt! Sug upp vätskor med en absorberande 
servett eller trasa. Skrapa bort härdade fläckar med en 
sked eller en slö kniv. Alla lösa partiklar måste 
dammsugas upp.

Använd en svamp eller vit trasa som vridits i rent varmt 
vatten för att ta bort det som återstår av fläcken. Vanligt 
kolsyrat vatten kan också användas eftersom bubblorna 
hjälper till att lösa upp smutsen. Skaka flaskan för större 
effekt.

Blöt inte ned tyget för mycket. Märken på kanterna kan 
undvikas genom att försiktigt dutta trasan med cirklande 
rörelser mot mitten av fläcken och/eller genom att 
långsamt och försiktigt torka av den.

Avlägsna fettfläckar med lämpligt medel för 
fläckborttagning eller lösningsmedel som lacknafta/
terpentin eller bensin. Följ alltid den dosering som 
rekommenderas av tillverkaren.
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Vi rekommenderar dock alltid att du först testar medel för 
fläckborttagning på ett område som inte syns för att se om 
medlet har någon negativ effekt.

Se till att tyget är helt torrt innan du använder det.

Riktlinjerna ovan är endast rekommendationer och kan inte 
garantera fullständig fläckborttagning. Vi rekommenderar 
alltid att du lämnar in tyget till kemtvätt. Det är viktigt att 
informera kemtvätten om fläcken redan har behandlats.

Velour-/chenilletyger
Fläckborttagning kan ibland ge mörkare fläckar. 
Dessutom kan tryckmärken synas vid användning.  

Fläckar och tryckmärken kan tas bort genom att borsta 
tyget i fuktigt tillstånd med en mjuk borste i luggens 
riktning. Fukta tyget genom att lägga en fuktig handduk på, 
eller spraya med destillerat vatten. Borsta sedan i luggens 
riktning med en mjuk borste. Luggen kan också återställas 
genom att ånga den. Håll ett avstånd på minst 10 cm mellan 
ångenheten och tyget. Låt tyget torka helt innan det 
används igen.

Tänk på att bomullsvelour är känsligare än ull- eller 
mohairvelour, och våra rekommendationer kan inte alltid 
garantera samma resultat. Därför bör bomullsvelour 
behandlas med särskild försiktighet under användning.

Tryckmärken är svåra att undvika även om textilen används 
försiktigt. Detta är en typisk egenskap hos velour och det 
innebär inte att det är något fel eller att tyget har låg 
kvalitet.

Velourtyger är i allmänhet känsligare för felaktig hantering 
än slätvävda tyger. Men med hjälp av rekommendationerna 

kan du med en fuktig trasa eller vatten och ånga ta bort de 
flesta veck och tryckmärken.

På Kvadrat hanterar vi alla våra velourtyger med särskild 
omsorg och transporterar dem i lådor för att undvika veck 
och tryckmärken.

Divina-familjen
Borttagning av fläckar från tyger i Divina-familjen kan vara 
svårt eftersom tyget pressas efter valkning för att uppnå 
den filtliknande ytan.

Speciellt på nya ulltyger kommer fibrerna att resa sig lite 
när tyget blir fuktigt. Den fuktiga ytan kommer att framstå 
mörkare. Det mörkare området kan inte tas bort genom att 
man trycker på tyget, men det kan minskas genom att du 
sprayar vatten över möbeln och det jämnas också ut vid 
användning.

Waterborn
Efter fläckborttagning rekommenderar vi att du torkar 
försiktigt med låg hastighet från ytterkanten mot mitten av 
fläckområdet för att undvika kantmärken.

Extraktionsrengöring/karbonatisering
Rengöring med extraktion är en metod för djuprengöring 
som endast bör övervägas när det är absolut nödvändigt. 
pH-neutrala koldioxidlösningar rekommenderas. Tvål bör 
inte användas. Det är viktigt att använda ett munstycke som 
lämpar sig för extraktionsrengöring av möbeltyger i stället 
för en som är avsedd för rengöring av mattor.

Se till att tyget är helt torrt innan du använder det.
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Om tyget är limmat måste du vara uppmärksam på 
rengöringsmedlets temperatur: vi rekommenderar 
maximalt 55–60 °C. Det är också viktigt att undvika 
överdriven användning av rengöringsvätska och försäkra 
dig om att du inte blöter ned tyget. Om tyget är väldigt 
nedsmutsat kan det vara nödvändigt att upprepa 
rengöringen.

Vi rekommenderar inte ångtvätt eftersom ångan tvingar in 
smuts djupare i tyger och den rör sig istället upp mot ytan 
vid ett senare tillfälle.

Mörkt färgade jeans kan ibland orsaka fläckar på tyg och då 
kanske det inte hjälper att rengöra.

Tyger för utomhusbruk
Mögel bildas inte på syntetiska tyger, men kan växa på 
smuts och andra främmande ämnen om de inte avlägsnas. 
Därför måste tyger som används utomhus också rengöras 
regelbundet enligt anvisningarna ovan för klädsel inomhus.

Avtagbara tyger
Avtagbara tyger av syntetfibrer som Trevira CS eller 
polyester FR kan oftast  tvättas i maskin. Det går också att 
maskintvätta vissa stickade möbeltyger och möbeltyger av 
mikrofiber.

Tänk på att även om tyget har dragkedja kanske det inte är 
designat för att tas bort.

Tvätta de avtagbara tygerna med avigsidan utåt. Använd 
tvättmedel som är avsett för färgade tyger och det material 
som tyget är tillverkat av, samtidigt som du följer dosering 
som rekommenderas av tillverkaren. Maskinen ska endast 
vara fylld till hälften och centrifugering på lägsta hastighet.

Tyget ska torkas plant för att bibehålla sin form. Det kan 
sättas tillbaka på möblerna medan det fortfarande är lätt 
fuktigt så blir det lättare. Se dock till att tyget är helt torrt 
innan du använder möblerna igen.

Löstagbara överdrag av vävda, ylletyger kan inte tvättas 
utan de bör kemtvättas. För stora överdrag i alla material 
rekommenderar vi att du kontaktar ett professionellt 
rengöringsföretag.

Detaljerad information om tvättemperatur och krympning 
finns på våra provmaterial och även på kvadrat.dk.

Desinficering
Innan du desinficerar ett tyg bör du rengöra det noggrant 
enligt rekommendationerna ovan. Vi rekommenderar 
följande procedur för att desinficera en Kvadrat-textil:

Ull/naturfibrer/blandningar

•   Alkoholbaserade desinfektionsmedel/kirurgisk sprit kan 
användas utan att skada tyget eller ändra färgen. 
Koncentrationen bör ligga mellan 70 och 80 %

•   Ånga kan användas för desinfektion – men tänk på att 
tyger måste utsättas för ånga i minst 2 minuter: 
vattenbaserat lim kan därför lösas upp

•   Undvik hushållsblekmedel och klorbaserade 
rengöringsmedel

Polyester och Trevira CS

•   Alkoholbaserade desinfektionsmedel/kirurgisk sprit kan 
användas utan att skada tyget eller ändra färgen. 
Koncentrationen bör ligga mellan 70 och 80 %
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•   Hushållsblekmedel och klorbaserade rengöringsmedel 
kan användas utan att skada tyget. Koncentrationen bör 
vara 1 000–1 200 ppm. Du kan även använda färdiga 
rengörare, spray eller torkdukar. Sköljning med rent 
vatten rekommenderas efter desinficering.

•   Blekmedel kan användas utan att skada tyget. Använd en 
koncentration med 5 % blekmedel: blanda 1 del 
blekmedel till 10 gånger vatten. Sköljning med rent vatten 
rekommenderas efter desinficering.

•   Ånga kan användas för desinfektion men tänk på att tyger 
måste utsättas för ånga i minst 2 minuter: vattenbaserat 
lim kan därför lösas upp.

•   Möbeltyger av polyester, inklusive Trevira CS, kan tvättas 
i temperaturer upp till 80 °C.

Varning – gnid inte materialet hårt eftersom det kan leda till 
att färgen försvinner eller att ytan skadas.

Var försiktig när du använder lösningsmedel, eftersom dessa 
kan lösa upp stoppningen under. Använd aldrig 
koncentrerade rengöringsmedel eller blekmedel, ammoniak 
eller tvål avsedda för hårda ytor.

Behandlingssymboler

Tvätt

Y En tvättbalja används som grundsymbol för tvätt

F Siffran anger den högsta tvättemperatur som tyget tål

S Om tvättbaljan är understruken bör fintvätt användas. 
Tvätt av ömtåliga plagg innebär en skonsammare tvätt 
kombinerat med högre vattennivå, vilket innebär att 
tyget blir mindre skrynkligt. Dessutom visas orden "halv 
maskin" och "mjuk centrifugering"

G Om tvätt skulle skada tyget, ska grundsymbolen strykas 
över, såvida inte information om risken ges i tilläggstext

Blekning

Z En triangel används som grundsymbol för blekning i 
samband med tvätt. Där blekning är möjlig anges den 
kemiska beteckningen ”CI” för klor i triangeln

B Den grundläggande symbolen är överstruken där 
blekning ska undvikas eftersom det skulle skada 
produkten

Kemtvätt

T En cirkel används som grundsymbol för kemtvätt

D Bokstaven i cirkeln anger att kemtvätt ska användas 
(information för kemtvätten)

H Om grundsymbolen är understruken innebär det att 
tyget kräver en skonsam kemtvätt
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G Om kemtvätt skulle skada tyget ska grundsymbolen 
strykas över, såvida inte information om risken ges i 
tilläggstext

Torkning

V En cirkel omgiven av en fyrkant används som 
grundsymbol för torkning i samband med tvätt

o Om alla torkningsmetoder är möjliga, som torktumling. 
X Hängtorkning, dropptorkning och torkning är möjliga, 

symbolen visar den maximala grundtemperaturen för 
torktumling i form av en eller två punkter

C Om torktumlingen skulle skada produkten är symbolen 
överstruken

Strykning

U Ett strykjärn används som grundsymbol för 
efterbehandling. Temperaturen anges av antalet 
punkter i strykjärnssymbolen – en, två eller tre punkter.

E Strykning med eller utan ånga max. 110 °C (akryl/acetat)

I Strykning med eller utan ånga max 150 °C (ull/polyester/
viskos)

J Strykning med eller utan ånga max 200 °C (bomull/
linne)

C Om strykning skulle skada produkten är symbolen 
överstruken

Andra symboler från våra textetiketter

2 Pilen visar var kanten är placerad på ett tyg jämfört med 
provet

i Testat och godkänt för att uppfylla brandkraven för 
transport – EU-direktivet om marin utrustning (96/98/
EG), ändrat genom kommissionens direktiv 2010/68/EF

u Klarar EN 1021-1/2 som ett minimum

j Tyget har testats med avseende på akustiska 
egenskaper

l Tyget uppfyller EU:s miljömärke 

ACT-symboler

€ Flammability US Cal. Bull. 117-2013

¶ Torr och blöt anfärgning vid gnidning

S Färgbeständighet mot ljus

¡ Fysiska egenskaper (noppbildning, styrka, sömglidning)

° Nötning få människor

¦ Nötning många människor
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Miljömärkning och miljöcertifikat
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EU:s miljömärkning 
EU:s miljömärke tilldelas endast när en produkts livscykel är 
bland de bästa på marknaden för en viss kategori. 

Kunderna kan vara säkra på att om en textil har EU:s 
miljömärke är den bland de tre bästa i sin produktkategori 
för miljöprestanda och funktionsprestanda.

De många kriterierna för EU:s miljömärke är indelade i tre 
huvudområden:

1.   Miljökrav för de fibertyper som används
2.  Miljökrav för processer och kemikalier
3. Krav på lämplighet för användning av tyger med finish

l
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GREENGUARD Gold
GREENGUARD Gold-certifiering verifierar att kemiska 
utsläpp och partikelutsläpp från byggprodukter och 
material faller inom acceptabla värden för inomhusluft, 
vilket säkerställer en god inomhusluftmiljö.

Nästan alla våra tyger är GREENGUARD Gold-certifierade. 
Detta certifikat kan hjälpa till att samla in krediter i 
miljöbyggnadsprogram som LEED, WELL, BREAM, DGNB 
osv.

HPD (Health Product Declaration)
HPD deklarerar innehållet i produkter ur ett 
hälsoperspektiv.

Detta certifikat kan hjälpa till att samla in krediter i 
miljöbyggnadsprogram som LEED, WELL, BREAM och 
DGNB.

https://www.hpd-collaborative.org/

EPD (Environmental Product Declaration)
Våra EPD-deklarationer bygger på en 
livscykelutvärdering (LCA) och följer principerna i ISO 
14040-standarderna för livscykelutvärdering, och ger 
dig information om våra produkters miljöpåverkan. Data 
kommer från internationellt erkända LCA-databaser, i 
kombination med litteraturkällor och kunskap från 
Kvadrat och våra leverantörer. Modellen bygger på 
standarden EN15804 och är strukturerad enligt EU:s 
modell för produktens miljöpåverkan. Nästan alla våra 
tyger är EPD-certifierade.

EPD kan ge underlag för information om produkters 
inverkan på livscykeln för gröna byggnadsprogram.

Mer information om alla våra certifikat och deklarationer 
finns på vår webbplats. Sök efter en specifik produkt och 
bläddra ner till nerladdningar och certifikat.

Läs mer om våra miljöcertifikat på
kvadrat.dk/about/environment-and-quality
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Obearbetad ull levererad från Australien Ecru och svart ull blandade för att skapa melange-effekt
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Ull i olika färger blandat för att skapa specifika nyanser av textil Divina MD
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Garner som bereds för vävstolar
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Vävstolar 
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Resultat av Martindale-tester
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Slutlig kvalitetskontroll
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Tyger som är klara för transport vid Kvadrats högkvarter, Ebeltoft
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Index

Slittålighet   85
Skötselsymboler   99
Rengöring, avtagbara överdrag   96
Rengöring, fläckborttagning   93 
Rengöring, standard   93
Bomull   9, 37, 39, 51, 61, 79, 87, 100
Formgivare   10
Färgning   61
Miljö   11, 45, 69, 105 – 107
Miljömärkning och certifikat   105–107
EU:s miljömärke    11, 38, 105
Nötningsfasthet   90
Väderhärdighet   90
Flamsäker behandling   80
Flamsäker polyester   45
Greenguard Gold   9, 38, 45, 49, 106
Hampa   37, 41
Stickade tyger   66, 75
LEED   106, 107
Ljusäkthet   89, 90
Linne   40
Underhåll   48, 91, 93
Konstgjorda material   42 – 49
Martindale   85 – 88, 118
Mercerisering   79
Mikrofiber   49, 55, 81
Bearbetning   79
Naturliga fibrer   37 – 41, 43, 59, 97
Utomhus   46, 69, 76, 90, 96
Noppbildning   38, 45, 88, 101
Polyester   44, 45, 49, 81, 97, 98, 100
Polyester, flamsäker   45
Polyester, återvunnen   45, 53
Polypropylen   44

Kontakt

Vi vill alltid höra vad våra kunder tycker. Om du har en fråga 
eller om du vill prata med en lokal Kvadrat-representant 
besöker du kvadrat.dk/sv/om/kontakt

Huvudkontor
Lundbergsvej 10 
8400 Ebeltoft
Danmark

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



126 127

Polyuretan   44, 48, 49, 81
Fasthet, nötning   90
Sanforisering   79
Fläckborttagning   93
Fläckbeständig behandling   81
Symboler, skötsel   99
Trevira CS   36, 44, 45, 54, 69, 81, 96 – 98
Sammet (skuren yta)   65, 67, 74
Viskos   43
Väderbeständighet   90
Vävar   62 – 65
Väv, dubbel   65
Väv, épinglé   65, 73
Väv, jacquard   65, 72
Väv, enkel   62, 63, 70
Väv, satin   64
Väv, twill   64, 71
Ull   36, 37, 38, 52, 61, 66, 79, 80, 81, 85, 95, 97, 100
Wyzenbeek   86, 87
Garn   45, 59, 60, 61, 67, 69, 88
Garn, kardade   59
Garn, chenille   60, 93, 94
Garn, filament   59
Garn , tvinnat   60
Garn, spunnet   59
Garn, kammat   60

Alla fotografier är upphovsrättsskyddade av Kvadrat och med 
tillstånd av de parter som anges här:

Ed Reeve:  12–13
Casper Sejersen:  6, 14–15, 22–23, 36, 50–55, 70–76, 128
Poul Bucard:  16–17
Luke Evans:  18–19
Graphic Thought Facility:  20–21
Olafur Eliasson:  24–25
Jens Weber:  26–27
Inger Marie Helsgasdatter Mulvad:  28–29
Doshi Levien:  30–31
Joel Tettamanti:  32, 56, 110–117
Roger Hiley:  98–99
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