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Indledning

Tekstiler spiller en grundlæggende rolle i, hvordan vi ser et 
sted. Langt mere end de mere praktiske hensyn skaber de 
atmosfære og fuldender oplevelsen, når vi interagerer med 
møbler.

Ved udvælgelsen af tekstiler stiller hver eneste indretning et 
unikt sæt krav. For at hjælpe dig med at træffe det rigtige 
valg beskriver denne vejledning de karakteristika og 
fordele, der knytter sig til populære materialer, vævninger, 
efterbehandlinger og fremstillingsprocesser.
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Om Kvadrat

Kvadrat blev grundlagt i Danmark i 1968 og har dybe rødder 
i Skandinaviens verdensberømte designtraditioner. 
Kvadrat er førende inden for designinnovation og fremstiller 
højtydende designtekstiler, tæpper, vinduesafskærmninger 
og akustiske løsninger til både kommercielle og private 
interiører. 

Vores produkter reflekterer vores passion for farver, 
kvalitet, enkelhed og innovation. Vi udvikler kontinuerligt 
tekstilernes æstetiske, teknologiske og funktionelle 
egenskaber. 

Vores tekstiler er blevet anvendt i nogle af verdens mest 
ikoniske arkitektoniske bygningsværker, såsom Museum of 
Modern Art i New York, Guggenheim Museum i Bilbao og 
Guangzhou Opera House i Kina.

Vigtige fakta: 
• Førende inden for designinnovation af tekstiler
•  Etableret i Danmark i 1968
•  59 inkorporerede virksomheder
•  38 showrooms
•  Repræsenteret i 28 lande
•  Involveret i ca. 4.000 byggeprojekter om året
•  ISO 9001 kvalitetsledelsescertificeret siden 1992
•  ISO 14001 miljøcertificeret siden 1997

Kvadrat-kollektionen

Vores forskellige produktlinjer gør det muligt at skabe 
taktile, komfortable og produktive interiører, der passer 
til ethvert designprojekt, såsom møbeltekstiler til møbler, 
gardiner og rullegardiner til vinduer, akustiske paneler til 
vægge og lofter samt tæpper til gulve.

Vores kollektion omfatter:
•  Over 800 design og 9.500 farver
•   Utallige materialer, såsom uld, silke, hør, Trevira CS, 

genanvendt polyester og bomuld.
•  Et meget bredt udvalg af stilarter og konstruktioner
•   Somme tider er selv det ikke nok. I de tilfælde tilbyder vi 

vores "skræddersyede" service med 
specialfremstillede farver, print og vævninger.

•   De fleste Kvadrat-møbeltekstiler og -gardiner leveres 
med 10 års kvalitetsgaranti

•   Hovedparten af vores tekstiler er Greenguard Gold-
certificerede
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Designere

Vi samarbejder med nogle af verdens førende designere 
og har i årenes løb udviklet spirende talenter.
De arbejder alle uafhængigt og finder deres inspiration 
meget forskellige steder.

De fleste af dem arbejder inden for andre designområder 
såsom møbler, smykker, keramik, grafisk design og 
arkitektur.

Blandt vores samarbejdspartnere kan nævnes: Patricia 
Urquiola, Ronan og Erwan Bouroullec, Alfredo Häberli, 
Doshi Levien, Giulio Ridolfo, Peter Saville, Pipilotti Rist, 
Thomas Demand og Olafur Eliasson.

Miljø

Respekt for miljøet er altafgørende for Kvadrat.  
Lige siden virksomheden blev grundlagt i 1968, har vi 
fokuseret kraftigt på at minimere vores påvirkning af 
miljøet i alle processer fra design til levering.

Vi bruger den nyeste teknologi og de bedste råmaterialer til 
at forbedre kvaliteten og holdbarheden af vores produkter 
og begrænse deres miljøpåvirkning. Det afspejler sig i, at vi 
har fået tildelt EU-Blomsten og har opnået GREENGUARD® 
Gold-certificering.  

Vi har stor respekt for jordens ressourcer og arbejder 
målrettet mod en cirkulær økonomi, hvor affaldsfibre bliver 
morgendagens ressourcer.

Vi sørger for at formidle vores miljøpåvirkning på en 
gennemsigtig måde via vores Environmental Product 
Declarations (EPD) (miljøvaredeklarationer) og Health 
Product Declarations (HPD) (sundhedsvaredeklarationer).

Vi overholder:
•  REACH-forordningen
•   Vi bruger udelukkende farver, der overholder EU-

Blomstens krav, herunder begrænsninger for 
azoforbindelser og farvning med tungmetaller

•   Vi bruger ikke brandhæmmende midler baseret på 
halogen (inklusive bromerede og klorerede)

•   De vævede produkter i Kvadrat-kollektionen indeholder 
ikke PVC (polyvinylklorid)

•   Vi bruger ikke PFC'er (perfluorcarboner)
•   Uldne produkter er ikke mølbehandlede
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Kvadrat hovedsæde, 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 kampagne 2021



20 21

My Canvas udstilling, 2017
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Fog Couch, Olafur Eliasson
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Dressed Up, Marie Sloth Rousing for Knit! Conversation Series, Adam Goodrum Studio for Knit! 



26 27

Plot, Kapwani Kiwanga – Haus der Kunst, München
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Take My Breath Away, Danh Vo – Statens Museum for Kunst, Copenhagen
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Kvadrat Kabarett, Doshi Levien
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Materialer
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Valg af materialer 

Forskellige møbeltekstiler passer til forskellige rammer.  
For eksempel gælder det generelt, at et vævet møbeltekstil 
er mest behageligt, fordi det "ånder" bedre. Derudover er 
nogle møbeldesign ikke velegnede til alle typer tekstiler.

Så før beslutningen om møbeltekstil træffes, er det vigtigt 
at overveje følgende:

•  Hvordan skal det bruges
•  Hvor ofte vil det blive rengjort
•  Den forventede levetid 
•  Møblets form
•  Vil det være hård eller blød polstring
•  Hvordan vil farven fungere i det aktuelle miljø
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Naturfibre

Kombination af Kvadrat uld- og Trevira CS-tekstiler

Animalsk Vegetabilsk Mineralsk

Pels Cocoon Bast Blad Stilk Frø/kerne Asbest

Uld

Angora

Mohair

Lama

Kamel

Kashmir

Silke Kokosnød Manila

Sisal

Hør

Hamp

Bomuld
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Bomuld

Bomuld er en vetabilsk fiber. Frøkapslernes fibre, der består 
af cellulose, bruges til bomuldsgarn.

Fordele:
•  Vedvarende og biologisk nedbrydelig
•  Slidstærkt
•  Meget behagelig – bomuld føles blød og naturlig
•   Gode indfarvnings- og printegenskaber – fibrene har en 

høj absorptionsevne

Anbefalede anvendelsesområder:
•  Private hjem
•  Områder med lav trafik
•  Bløde møbler
•  Små polstrede overflader

Uld

Uld består af fibre fra får. Den er meget alsidig og rummer 
mange naturlige fordele. 

Fordele:
•  Vedvarende og biologisk nedbrydelig  
•   Naturligt brandhæmmende – kræver ikke kemisk 

behandling
•   Naturligt smudsafvisende – modstår snavs i højere grad 

end mange andre fibre
•   Slidstærk – kan modstå en høj grad af slitage 
•   Behagelig – kompakte, bløde og åndbare fibre tilpasser 

sig rumtemperaturen
•   Fleksibel – elastiske fibre sikrer fremragende strækbarhed 

uden folder
•  Lav grad af pilling
•  Bliver smukkere med alderen
•   En lang række af Kvadrats uldtekstiler bærer EU-

Blomsten
•  Uldtekstiler er GREENGUARD Gold-certificerede
•   Mohair fra angorageden er også en uldfiber med samme 

fordele som uldfibre fra får

Anbefalede anvendelsesområder:
•  Kommercielle og private miljøer 
•  Førsteklasses kvalitetsmøbler 
•  Hård og blød polstring
•  Organisk formede møbler og store overflader
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Hør

Hør har været populært i tusindvis af år på grund af sin 
anvendelighed. Fibrebe, der bruges til tekstiler, kommer fra 
hørplantens stængler. Hør har et meget karakteristisk, 
naturligt udseende og bruges mest i blandinger med andre 
strukturfibre.

Fordele ved en blanding af uld og hamp:
•  Vedvarende og biologisk nedbrydelig 
•  Slidstærkt
•  Behagelig
•  Naturligt og blankt udseende

Anbefalede anvendelsesområder:
•  Private og kommercielle miljøer
•  Velegnet til bløde siddemøbler

Hamp

Hamp er en fiber, der stammer fra Cannabis sativa-plantens 
stængler og udtrækkes på samme måde som hør fra 
hørplanten. Kombineret med uld er hamp velegnet til 
møbeltekstiler. 

Fordele ved en blanding af uld og hamp:
•  Vedvarende og biologisk nedbrydelig 
•  Slidstærkt
•  Behagelig
•  Naturligt udseende
•   Hamp kræver kun små mængder langbrugskemikalier til 

dyrkning

Anbefalede anvendelsesområder:
•  Private og kommercielle miljøer
•  Velegnet til bløde siddemøbler
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Syntetiske materialer Viskose

Viskose er en cellulosefiber, der fremstilles af træmasse, 
typisk fra fyrretræer. Som grundmateriale er cellulose det 
samme som bomuld, og viskose har de samme fordele 
som bomuld. Den bruges mest i kombination med andre 
naturfibre for at give en vis glans.Regenereret

Cellulose Celluloseestere Protein

Viskose

Modal

Acetat



44 45

Syntetiske materialer Polyester

Polyester er en syntetisk fiber fremstillet af råmateriale fra 
den petrokemiske industri. Kvadrat arbejder hovedsageligt 
med brandhæmmende (FR) typer polyester såsom 
Trevira CS. Det er en enestående type brandhæmmende 
polyester. Det fremstilles af Trevira GmbH, en ISO 
14001-certificeret virksomhed.

Som en bæredygtig mulighed er Kvadrats Revive 1-design 
fremstillet af 100 % genbrugspolyester FR, som stammer 
fra brugte plastikflasker. Det vil sige, at det er velegnet 
til dem, der er på udkig efter tekstiler med særdeles 
begrænset miljøpåvirkning.

Fordele ved polyester FR:
•  Allergivenlige garner
•  Hurtigtørrende – tørretumbler ikke nødvendig
•   Permanent brandhæmmende – kræver således ikke 

kemisk behandling
•   Slidstærkt – stor modstandygtighed mod slitage og 

minimal pilling
•  Vaskbart ved 60 ºC og endnu højere temperaturer
•  Kan desinficeres
•  Påvirkes ikke af fugt
•  Trevira CS-tekstiler er GREENGUARD Gold-certificerede

Fordele ved genbrugspolyester
•   Fremstillet af 100 % genbrugt affaldsmateriale og er 

genanvendeligt
•   Begrænser mængden af plastaffald til deponering ved at 

bruge det som en ressource.
•   Undgår helt brug af nye fibre baseret på petrokemi.
•   Genbrugspolyester kræver færre ressourcer og udleder 

mindre CO2 end produktionen af ny polyester

Syntetisk

Polyamid Polyester Polyakryl Polypropylen

Nylon Trevira CS

ElastanPolyuretanPVC

(Polyvinylklorid)

Lycra
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Anbefalede anvendelsesområder:
•   Kontrakt, inklusive sundhedssektoren og private 

områder
•  Områder med høj trafik
•  Udendørs og/eller fugtige miljøer
•  Aftagelige møbeltekstiler
•  Lokaler, der bruges af personer med allergier

Polyakryl

Polyakryl er endnu en syntetisk fiber baseret på kemikalier 
fra den petrokemiske industri.

Fordele:
• Meget blød, føles som uld
• Relativ høj lysægthed

Anbefalede anvendelsesområder:
• Kommercielle og private miljøer
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Mikrofiber

Mikrofiber er en usædvanlig tynd fiber på under 1 denier, 
som er en tyvendedel af diameteren på silke.  De mest 
almindelige typer er skabt ved brug af nylon, polyester, 
polyuretan eller en blanding af disse fibre. 

Under produktionen presses fibrene først sammen ved 
hjælp af nåle. Dernæst opkradses det materiale, der 
kommer ud af det, for at få et ruskindsagtigt udseende.

Kvadrats tekstil, Waterborn, er fremstillet af super-
mikrofibre, der er så tynde som 0,001 denier og sikrer ekstra 
blødhed, holdbarhed og lethed. I modsætning til 
almindelige mikrofibre er Waterborn fremstillet uden 
opløsningsmidler i en proces, der bruger 70 % mindre vand 
og genererer 35 % mindre CO2 end traditionelle 
produktionsmetoder. 

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

ruskind

Anbefalede anvendelsesområder:
•  Kommercielle og private miljøer
•  Hård og blød polstring

Polyuretan (PU)

PU-materialer fremstilles ved at lægge et tyndt lag 
polyuretan ind i et vævet, strikket eller ikke-vævet 
basisprodukt. Polyuretanlaget danner typisk en meget 
holdbar og slidstærk overflade.

Fordele:
•  Nemme at bruge og enkel vedligeholdelse
•  Enestående holdbarhed 
• Kan aftørres med desinficerende midler

Anbefalede anvendelsesområder:
•  Sundhedssektoren
•  Blød polstring og organiske former
•   Specielle konstruktioner, hvor stolens ramme beskytter 

tekstilet 

PU-artikler er ikke velegnede til:
•  Områder med meget høj trafik
•   Skalstole og stabelbare stole – overfladen kan revne eller 

skalle af, hvis stolen er utilstrækkeligt polstret på kanter og 
hjørner

•  Limning – overfladen bliver ufleksibel og kan revne

48 49
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Hør: Levino Bomuld: Harald 3
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Genanvendt polyester: Revive 1Uld: Divina MD
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Trevira CS: Field 2 Mikrofiber: Waterborn
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Fra garn til tekstil
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Garner

Løse fibre gennemgår en række processer, før de bliver til 
garn. De omfatter åbning, vask og tilpasning af de løse 
fibre, hvorefter de samles i en tråd.

Herefter strækkes og snoes disse tråde for at give garnet 
sin endelige styrke og tykkelse. Det kaldes at spinde.

Spundne garner
Er fremstillet af fibre i en bestemt længde, der kaldes 
stapelfibre.  
Alle naturfibre med undtagelse af silke er stapelfibre.

Filamentgarner
Er fremstillet af fibre i uendelige længder (filamentfibre) 
Syntetiske tekstiler er som regel fremstillet af 
filamentgarner. 
Alle Kvadrats møbeltekstiler, der er fremstillet af syntetiske 
fibre, er vævet med filamentgarner, hvilket er en fordel, da 
de ikke fnugger.

Kartede garner
Gennemgår kun få tilpasningsprocesser og er derfor 
relativt "uldne"
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Kamgarner
Kæmmes for at fjerne meget korte fibre. Resultatet er, at de 
er meget bløde og glansfulde.

Tvundne garner
Er to eller flere garner, der er tvundet sammen for at sikre 
større elastisk styrke og ensartethed. Specielle maskiner 
kan tvinde forkellige typer garner sammen. Det er sådan, 
bouclé-, slub- and løkkegarner fremstilles.

Chenillegarner
Består af korte fibre, der er fastgjort til en indvendig tråd.  
Det får garnet til at ligne en piberenser.

Farvning

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

Garnfarvning
Det råhvide garn farves i de(n) ønskede nuance(er) før 
vævning.

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

Bemærk, at der kan forekomme mindre farvedifferencer 
med alle farvningsmetoder fra et produktionsbatch til det 
næste.
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Vævninger

Vævede tekstiler kombinerer to forskellige trådsystemer, 
der består af henholdsvis kæde- og skudtråde.  
Kædetrådene løber på langs, og skudtrådene løber på 
tværs.

Den ønskede vævning opnås på grundlag af, hvordan disse 
to systemer kombineres. Men de kan alle spores tilbage til 
tre grundlæggende bindinger: Glat, twill og satin.

Grundstrukturer 

Glat vævning
Den enkleste og mest almindelige vævning. Skudtråden 
løber over og under hver kædetråd. En glat vævning ser ens 
ud på for- og bagside.

Glat vævning giver et fast, stærkt tekstil, da det gør brug af 
det maksimale antal bindingspunkter. 

Frans Dijkmeijers vævedesignprøve (glat vævning)
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Twillvævning
Denne vævning er karakteriseret af de diagonale striber, 
der dannes under væveprocessen. Hvis diagonalen går fra 
venstre til højre, kaldes det Z-twill. Hvis den går fra højre til 
venstre, kaldes det S-twill. 

Twillvævede tekstiler er mere smidige end glatvævede 
tekstiler, fordi de har færre bindingpunkter.

Satinvævning
Med satinvævning er der en markant forskel mellem ret- og 
vrangsiden af tekstilet, da det enten er kæde- eller 
skudtrådene, der danner slidfladen.

Satinvævede tekstiler er glatte og ofte glansfulde.  
De har også en tættere struktur end andre teks

Sammensatte strukturer 

Jacquardvævning
Jacquardvævning bruges til organiske eller sammensatte 
mønstre såsom blomstermotiver. Her bruges en teknik, hvor 
hver enkelt kædetråd hæves eller sænkes uafhængigt af de 
andre. Det foregår på en jacquardmaskine, som normalt er 
styret digitalt.

Dobbeltvævning
En dobbeltvævning kombinerer to dele, der er vævet 
sammen.  
Det betyder, at begge sider af tekstilet kan bruges som 
forside. Dobbeltvævning bruges ofte til sengetæpper.

Épinglé-vævning (uopskåret luv)
Épinglé-tekstiler skabes ved at binde hver løkke enten én 
eller to gange som et V eller et W i grundvævningen. Det 
giver en meget stærk overflade, hvor det er næsten umuligt 
at trække løkkerne op.

Velour (opskåret luv)
Teknikken, der bruges til at fremstille velour, kan være den 
samme, som bruges til épinglé. Ved velour skæres løkkerne 
dog op og giver en meget blød overflade.

En anden teknik er at væve to tekstiler forside mod forside, 
hvor luvspidserne skifter fra det ene tekstil til det andet. 
Luvspidserne skæres derefter med kniv, mens de stadig er 
på væven, og resulterer i forskellige tekstiler.
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Strik

Strikkede tekstiler er elastiske i flere retninger. Det 
betyder, at de er meget fleksible og især velegnede til 
møbler med organiske former. For at fremstille strikkede 
tekstiler føres garnet ind i nåle, som tager fat i det og 
danner sammenhængende løkker. 

Kvadrats strikkede tekstiler fremstilles hovedsageligt på 
runde strikkemaskiner. Garnet bevæger sig omkring en 
rund bund af nåle, der skaber et strikket rør. Det klippes 
derefter op til et fladt tekstil. Der er mange andre måder at 
skabe alsidige og eksklusive strikvarer på end 
rundstrikning.

Forskellige konstruktioner 

Glat 
En flad strikketeknik i to lag, der giver en let struktureret 
overflade. Det øverste lag er uld, som er sat sammen med 
en bagside af polyester. Det er vanskeligt at skelne mellem 
tekstilets forside og bagside, undtagen når tekstilet er 
lamineret med skum. Det er valgfrit at tilføje en laminering, 
som giver tekstilet mere volumen. 

Dobbeltlag 
Denne type tekstiler har to lag, som er hæftet sammen 
visse steder. Sektionerne mellem disse samlinger giver 
tekstilet dets struktur. Samlingerne kan være synlige eller 
usynlige og skabe dybde med flere farvekombinationer. 

Dobbeltlag med enkelt fyld 
Tekstiler i dobbeltlag består af to lag, der er hæftet 
sammen visse steder. Disse samlinger skaber små 
sektioner, der giver tekstilet dets struktur. Tilføjelse af et 
fyldgarn mellem de to lag giver tekstilet ekstra volumen. 
Efter vask udvider tekstilfyldet sig og finder vej ind 
mellem samlingerne. Mønsterets størrelse og afstanden 
mellem samlingerne giver varierende volumen.

Dobbeltlag med dobbelt fyld 
Tekstiler i dobbeltlag med tykt fyld har den samme 
konstruktion som tekstiler i enkelt lag med fyld. Jo større 
mønsteret er, desto mere udvider det indlejrede garn sig 
og skaber mere volumen. 

Velour 
Det er en kompliceret proces at strikke et smukt stykke 
velour. Den strikkede velour fremstilles ved, at de små 
løkker strikkes og skæres op senere i processen. Det 
giver en opretstående luv, der blødgør tekstilet og giver 
det en naturlig glans. Velourtekstiler kan fremstilles i 
uld- og polyestergarner. Efter strikning, skæring, vask 
og fastgøring lamineres velouren på en skumbund for at 
give den god fylde og en stabil base. Det forhindrer 
også tekstilet i at rulle i kanterne.

Anbefaling til syning af strikkede tekstiler 
Strikkede tekstiler adskiller sig væsentligt fra vævede 
tekstiler i deres konstruktion, og de kan ikke sys på 
samme måde. Følg venligst retningslinjerne for syning af 
strikkede tekstiler 
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Udendørs tekstiler

Udendførs tekstiler fremstilles af meget slidstærke og 
specielt udviklede garner i Trevira CS. Tekstilerne tåler 
klorholdigt vand, havvand, kunstig vejrpåvirkning og er 
brandhæmmende.

Desuden er en flourcarbonfri, miljøvenlig finish tilføjet, 
som er vandafvisende og tørrer hurtigt.

De er velegnede til alle udendørs områder samt andre 
områder som spabade og indendørs pools, hvor der er 
høj luftfugtighed og klorin til stede.

Udover til møbler kan de også bruges til afskærming og 
parasoller.

Andre anbefalinger 
Vi fraråder at lime strikkede tekstiler på møbler på grund 
af deres konstruktion. Når de limes, mister strikkede 
tekstiler deres elasticitet, som er den vigtigste fordel ved 
dem. 

Hvis limning er absolut nødvendig , må der fremstilles en 
fuldskalamodel først. 

Hvis der bruges strikkede tekstiler til opslagstavler, så 
sørg for at bruge meget tynde nåle for at undgå at 
beskadige garnet og ændre tekstilets konstruktion.
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Glat vævning: Hallingdal 65 Twillvævning: Coda



72 7372 73

Jacquard: Memory 2 Épinglé: Letters



74 75

Velour: Byram Strikket tekstil: Razzle Dazzle
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Forbehandling og efterbehandling

Udendørs tekstil: Patio
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Forbehandlings- og 
efterbehandlingsmetoder

Mercerisering
En behandling, der styrker bomuld og giver det et 
glansfuldt udseende. Virkningen er permanent. Bomulden 
strækkes, samtidig med at den behandles med kaustisk 
sodalud.

Valkning
En efterbehandling til uldne tekstiler, hvor tekstilet 
udsættes for mekaniske processer med vand og sæbe.  
Det giver tekstilet et filtagtigt udseende. Valkede tekstiler 
kan dog ikke sammenlignes med ægte filt, som ikke er 
vævet.

Sanforisering
En kontrolleret krympeproces for vævede bomuldstekstiler, 
som gør dem særdeles formstabile.
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Beskyttende efterbehandling

Brandhæmmende behandlinger
Produkter til offentlige bygninger skal ofte bestå 
brandtests. 
De er forskellige afhængigt af anvendelsesområde, land og 
regonale standarder. 

Mange tekstiler består disse tests uden yderligere krav om 
behandling, mens andre ikke gør. Vi kan iværksætte 
brandhæmmende behandling af vores lagervarer.

Nøglefaktorer:
•  De fleste tekstiler kan behandles
•  Det sker som regel ved nedsænkning
•  Bagsideimprægnering er også en mulighed
•  De kan som regel renses, og nogle kan vaskes
•  Den nødvendige mængde afhænger af tekstilets design

Forskellige typer brandhæmmende behandling:
•  Low Smoke Zirpro er udviklet til uldtekstiler
•  Flovan kan bruges på forskellige materialer
•   Private label-brandhæmmere findes også til diverse 

materialer

Se mere om de krav, der er relevante for dit specifikke behov, 
på kvadrat.dk/products/care-and-warranty

Smudsafvisende behandling
Teflon, Scotchgard, Nanotex, fluorcarbon er alle mærker eller 
navne på smudsafvisende behandlinger. Alle fire 
behandlinger indeholder perfluorerede forbindelser 
(PFC'er), der er kendt for at ophobes i miljøet og ikke er 
biologisk nedbrydelige. PFC-forbindelser mistænkes for at 
være potentielt sundhedsskadelige. De er blevet kædet 
sammen med kræft, problemer med immunsystemet og med 
skader på nyrer og forplantningssystemet.

Nogle af de kemiske strukturer baseret på PFC er allerede 
begrænset ved lov, og flere vil blive det i fremtiden. Det er 
derfor, vi hos Kvadrat ikke anbefaler smudsafvisende 
behandlinger, og vi fortsætter med at lede efter mere 
bæredygtige alternativer. Så vidt vi ved, er PFC-baserede 
behandlinger ikke permanente og forhindrer ikke, at tekstilet 
bliver snavset, men slides af ved brug og rengøring.

Generelt behandler vi ikke vores tekstiler med PFC-smuds- 
og vandafvisende imprægnering, da vi anser disse stoffer for 
at være unødvendige i de fleste tilfælde, og de stemmer ikke 
overens med vores bæredygtige profil. Men hvis du vælger at 
behandle dine tekstiler, skal du overveje følgende:

Behandling er ikke nødvendig, da uld er ret 
smudsafvisende.
Behandlingen bør ikke påvirke brændbarheden.

Vi anbefaler, at Trevira CS/Polyester FR ikke behandles, da 
det vil påvirke derts brandhæmmende egenskaber

Behandling kan behandles.

Kan ikke behandles.

Waterborn har fået en let vandafvisende behandling af 
hensyn til dets tiltænkte brug i udendørs miljøer og kræver 
derfor ikke yderligere behandling.

Uld

Trevira CS/
Polyester FR

Ikke-FR 
syntetiske 
tekstiler

Polyuretan

Mikrofiber
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Holdbarhedstest
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Slidstyrke

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

Ved test efter Martindale-metoden gnides tekstilet mod et 
uldent standardtekstil under en given belastning.

Martindale-maskinen kører med et interval på 5.000 
cirkulære gnidebevægelser. Testen fortsætter, indtil de to 
tråde er slidt.

Offentlige områder og 
kontorer

Hoteller, mødelokaler og hospitalsstuer, 
der ikke bruges intensivt
• Blød polstring, 10.000 omdrejninger 
•  Hård polstring,15.000 omdrejninger
 
Opholdsrum på hospitaler og plejehjem og 
i selskabslokaler og kollegier
•  Blød polstring, 15.000 omdrejninger 
•  Hård polstring, 25.000 omdrejninger
 
Kontorer, medarbejder-, møde og 
undervisningslokaler, restauranter, 
kantiner, biografer, teatre og fly 
• Blød polstring, 25.000 omdrejninger 
•  Hård polstring, 35.000 omdrejninger
 
Tog, busser, passagerskibe, hotellobbyer, 
afgangshaller, cafeterier, skoler og 
institutioner for børn og unge
•  Blød polstring, 30.000 omdrejninger 
•  Hård polstring, 45.000 omdrejninger

Hjem

Lokaler, der bruges af og til 
•  Blød polstring, 10.000 omdrejninger 
•  Hård polstring, 15.000 omdrejninger

 
Lokaler, der bruges intensivt 
•  Blød polstring, 15.000 
opmdrejninger 
•   Hård polstring, 25.000 

omdrejninger

Polstringsklassificering (5. udgave), Danmarks Tekniske Universitet (2002)
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Wyzenbeek
Wyzenbeek er ligesom Martindale en test, der bruges til at 
måle slitage. Men testen fungerer anderledes end 
Martindale

Wyzenbeek-maskinen gnider langs med kædetråd og 
skudtråd, hvor Martindale-maskinen gnider i en 
ottetalsfigur.

Til kraftig brug som i konferencelokaler og 
hotelspiselokaler er den anbefalede specifikation 30.000 
dobbelte gnidninger med Wyzenbeek-metoden (eller 
40.000 cyklusser med Martindale-metoden).

Test til visse områder såsom teatre, skadestuer og 
lufthavnsterminaler kan imidlertid kræve mere end 30.000 
dobbelte gnidninger. 

ACT Voluntary
Slitage
Retningslinjer for vævede tekstiler

Overfladeslitage af et tekstil, som skyldes friktion.

Lav trafik/Private hjem – Vævede møbeltekstiler
ASTM D4157 (ACT approved #10 Cotton Duck)
15.000 dobbelte gnidninger Wyzenbeek-metoden
ASTM D4966 (12 kPa tryk)
20.000 cyklusser med Martindale-metoden

Høj trafik/Offentlige områder – Vævede møbeltekstiler
ASTM D4157 (ACT approved #10 Cotton Duck)
30.000 dobbelte gnidninger med Wyzenbeek-metoden
ASTM D4966 (12 kPa tryk)
40.000 cyklusser med Martindale-metoden
¦ °
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Pilling

Pilling er bettegnelsen for, om et tekstil "fnugger" – om små 
fiberkugler, der kaldes pills, danner sig på overfladen af 
tekstilet på grund af slid.

Pilling-testen udføres på en Martindale-maskine. Tekstilet 
gnides mod det samme standardtekstil, som bruges i 
slidtesten. Der påføres dog ingen belastning. Efterfølgende 
sammenlignes det gnedne tekstil med billeder, der er taget 
af tekstilet før testen.

Det vurderes på en skala fra 5 (bedst) til 1 (dårligst)

Metode: EN ISO 12945
ASTM D3511 (ACT)
¡

Sømskridning 

Sømskridningstesten bruges til at afgøre 
modstandsdygtighed mod skridning af skudgarn over 
kædegarn eller kædegarn over skudgarn med brug af en 
standardsøm.

Resultatet bedømmes ikke som bestået eller ikke-bestået, 
men bruges som en oplysning til møbelfabrikanterne om 
eventuel regulering af stinglænge, sømbredde osv. 

ASTM D4034 (ACT)
¡

Lysægthed

Lysægthed vedrører tekstilets evne til at bevare farven ved 
lyspåvirkning. Ved test af lysægthed udsættes prøverne for 
kunstigt dagslys i en given periode. 

Bedømmelsesskalaen går fra 1 til 8, hvor 8 er bedst. Et trin 
op på skalaen svarer til en fordobling af lysægtheden – det 
vil sige, at det tager dobbelt så lang tid for tekstilet at falme.

Kvadrats mindstekrav er 5.

Metode: ISO 105 B02, metode 2 
AATCC 16, 40 timer (ACT) 
¿
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VedligeholdelseVejrbestandighed

Vejrbestandighed indikerer, hvor meget et tekstil falmer, når 
det udsættes for udendørs vejrlig, ikke UV-filtreret kunstigt 
dagslys og fugt.

Det vurderes på en skala fra 8 (bedst) til 1 (dårligst). 
Et trin op på skalaen svarer til en fordobling af lysægtheden 
– det vil sige, at det tager dobbelt så lang tid for tekstilet at 
falme.

Metode: ISO 105 B04

Gnidægthed

Dette er betegnelsen for et tekstils evne til ikke at overføre 
farve til andre tekstiler. Der skelnes imellem våd og tør 
gnidægthed.

Det evalueres på en skala fra 5 (bedst) til 1 (dårligst). 
Kvadrats mindstekrav for tør gnidægthed er 4, og for våd 
gnidægthed er mindstekravet 3-4.

Metode: ISO 105 X12
AATCC 8 (ACT) 
¶
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Vedligeholdelse 

Jævnlig rengøring er vigtig for at bibeholde 
møbeltekstilets udseende og forlænge dets levetid. Støv 
og snavs slider på tekstilet og forringer desuden dets 
brandhæmmmende egenskaber.

Almindelig rengøring

1.   Støvsug jævnligt, helst hver uge. Velour- og 
chenilletekstiler skal altid støvsuges i luvens retning. 
Det er vigtigt at bruge et mundstykke, der er velegnet til 
møbeltekstiler.

2.   Fjern pletter, så snart de forekommer
3.   Ekstrationsrengør efter behov

Pletfjerning
Reager hurtigt. Sug væske op med en absorberende 
serviet eller klud. Skrab stivnede pletter af med en ske 
eller en sløv kniv. Eventuelle løse partikler skal fjernes 
med støvsuger.

Brug en svamp eller hvid klud opvredet i varmt vand for at 
fjerne den tilbageværende plet. Almindelig danskvand 
kan også bruges, da boblerne hjælper med at opløse 
snavset. Ryst flasken for så stor virkning som muligt.

Gennemblød ikke tekstilet. Kantmærker kan undgås ved at 
duppe blidt i cirkulære bevægelser mod midten af pletten 
og/eller tørre forsigtigt med en føntørrer på lav hastighed.

Fedtpletter fjernes med et velegnet pletfjerningsmiddel 
eller med mineralsk terpentin/vegetabilsk terpentin eller 
rensebenzin. Følg altid producentens 
doseringsanbefaling.
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I alle tilfælde anbefaler vi at teste pletfjerningsmidlet på et 
ikke synligt område først for at se, om det påvirker 
overfladen.

Sørg for altid at lade tekstilet tørre helt før brug.

Ovennævnte retningslinjer er kun anbefalinger og kan ikke 
garantere fuldstændig fjernelse af pletter. I alle tilfælde 
anbefaler vi at kontakte et professionelt renseri. Det er 
vigtigt at fortælle renseriet, om pletten allerede er forsøgt 
fjernet.

Velour/chenille-tekstiler
Pletfjerning kan somme tider efterlade mørkere pletter. 
Desuden kan trykmærker forekomme ved brug.  

Pletter og trykmærker kan fjernes ved at børste tekstilet 
med en blød børste, når det er fugtigt. Fugt tekstilet ved at 
lægge en fugtig klud på hele overfladen eller spraye med 
destilleret vand. Børst derefter i luvretningen med en blød 
børste. Luven kan også rettes op igen med dampning. Hold 
tekstilet mindst 10 cm fra dampkilden. Lad tekstilet tørre 
helt før brug igen.

Vær opmærksom på, at bomuldsvelour er sartere end uld- 
eller mohairvelour, og vores anbefalinger kan ikke altid 
garantere de samme resultater. Derfor skal bomuldsvelour 
altid behandles med særlig omhu ved brug.

Det er vanskeligt at undgå trykmærker, også selvom 
tekstilet behandles varsomt. Det er en typisk egenskab ved 
velourtekstiler og er hverken en fejl eller et tegn på dårlig 
kvalitet.

Velourtekstiler er normalt sartere end fladvævede tekstiler 
over for forkert håndtering. Men ved at bruge den 
anbefalede fugtige klud eller spraye og dampe, kan man 

fjerne de fleste folder og trykmærker. 

Alle Kvadrats velourtekstiler håndteres omhyggeligt og 
transporteres i kasser for at undgå folder og trykmærker.

Divina-familien
Det kan være vanskeligt at fjerne pletter på tekstiler i 
Divina-familien, da tekstilet er presset efter valkning for at 
få den filtlignende overflade.

Især på uldne betræk vil fibrene rejse sig en lille smule, når 
tekstilet bliver fugtigt. Det fugtige område vil se mørkere 
ud. Det mørkere område kan ikke fjernes ved at presse 
tekstilet, men vil blive mindre ved at spraye vand over hele 
møblet og vil også udjævnes ved brug.

Waterborn
Efter pletfjerning anbefaler vi forsigtig tørring med en 
føntørrer på lav hastighed fra den yderste kant og ind mod 
midten af plettens område for at undgå kantmærker.

Ekstraktionsrensning/karboniseret rensning
Ekstraktionsrensning er en dybdegående rensemetode, der 
kun bør overvejes, når det er absolut nødvendigt. pH-
neutrale kuldioxidopløsninger anbefales. Brug af sæbe 
frarådes. Det er vigtigt at bruge et mundstykke, der er 
beregnet til ekstraktionsrensning af møbeltekstiler, frem for 
et, der er beregnet til tæpper.

Sørg for, at tekstilet er helt tørt før brug.

Hvis tekstilet er limet, er det vigtigt at være opmærkjsom på 
rensemidlets temperatur. Maks. 55-60 °C anbefales. Det er 
også vigtigt at undgå overdreven brug af rensevæske. 



96 97

Tekstilet må ikke gennemvædes. Hvis tekstilet er meget 
snavset, kan det være nødvendigt at gentage rensningen.

Vi fraråder brug af damprenser, da dampen vil tvinge snavs 
dybere ind i tekstilet, som vil bevæge sig op til overfladen 
senere.

På grund af overskudsfarve i jeans kan mørke jeans 
efterlade pletter på tekstiler. Rensning giver ikke altid 
tilfredsstilllende resultater.

Udendørs tekstiler
Mugvækst har dårlige vilkår på syntetiske tekstiler, men 
mug kan gro på snavs eller andre substanser, hvis de ikke 
fjernes. Derfor skal udendørs tekstiler også rengøres 
jævnligt som anført ovenfor i vejledningen for indendørs 
tekstiler.

Aftagelige betræk
Aftagelige betræk fremstillet af syntetiske fibre som Trevira 
CS eller polyester FR kan normalt maskinvaskes. Det er 
også muligt at maskinvaske visse strikkede møbeltekstiler 
såvel som mikrofiber.

Bemærk, at det ikke er alle betræk med lynlås, der er 
beregnet til at kunne tages af.

Vask aftagelige betræk med vrangen ud. Brug et 
vaskemiddel beregnet til kulørte tekstiler og det materiale, 
betrækket er lavet af, og følg producentens 
doseringsanvisning. Maskinen bør kun være halvt fyldt og 
centrifugere på laveste hastighed.

Betrækket bør tørres fladt for at beholde formen. Det kan 
monteres på møblet, mens det stadig let fugtigt for at gøre 
processen nemmere. Sørg for, at betrækket er helt tørt, før 

møblet bruges igen.

Aftagelige betræk af vævede uldne tekstiler kan ikke 
vaskes, men bør kemisk renses. Til store betræk i alle 
materialer anbefaler vi altid af kontakte et professionelt 
renseri.

Detaljerede oplysninger om vasketemperatur og 
krympning findes på vores prøvematerialer og på kvadrat.
dk.

Desinfektion
Før desinficering af alle tekstiler skal de rengøres grundigt 
som anbefalet ovenfor. Vi anbefaler følgende 
fremgangsmåde for desinfektion af Kvadrat tekstil:

Uld/naturfibre/blandinger

•   Alkoholbaserede desinfektionsmidler/hospitalssprit 
kan bruges uden at beskadige tekstilet eller ændre 
farven. Koncentrationen skal være mellem 70 % og 80 %

•   Damp kan bruges til desinficering, men vær opmærksom 
på, at tekstilet skal udsættes for damp i mindst 2 
minutter, hvilket kan opløse vandbaseret lim.

•  Undgå klorin og klorbaserede rengøringsmidler.

Polyester og Trevira CS

•   Alkoholbaserede desinfektionsmidler/hospitalssprit 
kan bruges uden at beskadige tekstilet eller ændre 
farven. Koncentrationen skal være mellem 70 % og 80 %

•   Klorin og klorbaserede rengøringsmidler kan bruges 
uden at beskadige tekstilet. Koncentrationen skal være 
mellem 1.000 og 1.200 ppm. Klar til brug-
desinfektionsmidler, spray eller vådservietter kan også 
bruges. Det anbefales at skylle efter med rent vand efter 
desinficering.
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•   Desinfektionsmidler med blegemiddel kan bruges uden af 
beskadige tekstilerne. Brug en koncentration, der består 
af 1 del blegemiddel til 10 dele vand. Det anbefales at 
skylle efter med rent vand efter desinficering.

•   Damp kan bruges til desinficering, men vær opmærksom 
på, at tekstilet skal udsættes for damp i mindst 2 minutter, 
hvilket kan opløse vandbaseret lim.

•   Møbeltekstiler fremstillet af polyester, herunder Trevira 
CS, kan vaskes ved temperaturer på op til 80 °C.

Advarsel – undlad at gnide hårdt på materialet, da det kan 
resultere i tab af farve eller beskadige overfladen.

Vær påpasselig ved brug af opløsningsmidler, da disse kan 
opløse polstringen nedenunder. Brug aldrig koncenterede 
vaskemidler eller blegemidler, ammoniak eller sæbe beregnet 
til hårde overflader.

Plejesymboler

Vask

Y Vaskebaljen bruges som grundsymbol for vask

F Tallet angiver den højeste temperatur, som tekstilet 
tåler

S Såfremt vaskebaljen er understreget, skal der anvendes 
finvask. Finvask betyder en mere skånsom vask med 
højere vandstand, så tekstilet bliver mindre krøllet. Den 
supplerende tekst "halvt fyldt" og "lav 
centrifugeringshastighed" angives

G Såfremt vask vil beskadige tekstilet, er grundsymbolet 
overstreget, medmindre der oplyses om risikoen i en 
supplerende tekst

Klorblegning

Z Trekanten anvendes som grundsymbol for klorblegning 
i forbindelse med vask. Såfremt klorblegning er mulig, 
anvendes den kemiske betegnelse "CI" for klor i 
trekanten

B Grundsymbolet er overstreget, hvis klorblegning bør 
undgås, fordi det vil beskadige tekstilet

Kemisk rensning

T Cirklen anvendes som grundsymbol for kemisk rens

D Bogstavet i cirklen angiver rensevæske og rensemetode 
(information til renseriet)

H En understregning af grundsymbolet betyder, at 
tekstilet kræver en skånsom rensning
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L Grundsymbolet er overstreget, hvis rensning vil 
beskadige tekstilet, medmindre der oplyses om 
forringelsen i en supplerende tekst

Tørring

V Cirklen omkranset af en kvadrat anvendes som 
grundsymbol for tørring i forbindelse med vask

o Hvor alle tørremåder, dvs. tørretumbling, 
X hængetørring, dryptørring og liggetørring, kan 

anvendes, angives den maksimale udgangstemperatur 
for tørretumbling med en eller to prikker

C Grundsymbolet er overstreget, hvis tørretumbling vil 
beskadige tekstilet permanent

Strygning

U Strygejernet anvendes som grundsymbol for 
behandling efter vask. Temperaturen angives med en, to 
eller tre prikker i strygejernet.

E Strygning med eller uden damp maks. 110 °C (akryl/
acetat)

I Strygning med eller uden damp maks. 150 °C (uld/
polyester/viskose)

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

a Grundsymbolet er overstreget, hvis strygning vil 
beskadige tekstilet

Andre symboler fra vores tekstilmærkater

2 Pilen viser, hvor ægkanten er på et helt stykke tekstil 
sammenlignet med prøven

i Testet og godkendt til overholdelse af brandkrav til 
forsendelse – EU direktiv om udstyr på skibe (96/98/EC) 
som senere er ændret ved Kommissionens direktiv 
2010/68/EF

u Består EN 1021-1/2 som minimum

j Tekstilet er testet for akustiske egenskaber

l Tekstilet overholder EU-Blomstens krav 

ACT -symboler

€ Bændbarhed US Cal. Bull. 117-2013

¶ Våd og tør farveafsmitning

¿ Lysfasthed

¡ Fysiske egenskaber (pilling, brudstyrke, sømskridning)

° Slitage ved lav trafik

¦ Slitage ved høj trafik
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Miljølabels og -certifikater
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EU-Blomsten 
EU-Blomsten tildeles kun, når et produkts livscyklus er 
blandt de bedste på markedet i en bestemt kategori. 

Kunderne kan være sikre på, at hvis et produkt bærer en 
EU- Blomst, er det i den øverste tredjedel i den pågældende 
produktkategori, hvad angår miljøhensyn og funktion.

De mange kriterier for EU-Blomsten er inddelt i tre 
hovedområder:

1.   Miljømæssige krav for den anvendte type fibre
2.  Miljømæssige krav for produktionsprocesser og 

kemikalier
3. Krav til anvendeligheden af færdige tekstiler

l
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GREENGUARD Gold
GREENGUARD Gold-certificering bekræfter, at 
udledningen af kemikalier og partikler fra byggeprodukter 
og materialer er inden for acceptable forureningsgrænser 
for indendørs luftkvalitet og dermed sikrer et godt 
indendørsmiljø.

Hovedparten af vores tekstiler er GREENGUARD Gold-
certificerede Denne certificering kan bidrage til en positiv 
indstilling til grønne byggeplaner såsom LEED, WELL, 
BREEAM, DGNB etc.

HPD (Health Product Declaration)
HPD deklarerer indholdet i produkter fra et 
helbredsmæssigt perspektiv.

HDP kan bidrage til en positiv indstilling til grønne 
byggeplaner såsom LEED, WELL, BREEAM, DGNB etc.

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

EPD (Environmental Product Declaration)
Vores EDP'er hviler på en livscyklusvurdering (LCA) 
ifølge principperne i ISO 14040-standarder for 
livscyklusvurdering og giver dig oplysninger om vores 
produkters påvirkning af miljøet. Dataene stammer fra 
internationalt anerkendte LCA-databaser kombineret 
med litteraturkilder samt Kvadrats og vores 
leverandørers viden. Denne model er baseret på EN 
15804-standarden og er opbygget i overensstemmelse 
med EU's model for produkternes miljømæssige 
fodaftryk (PEF). Hovedparten af vores tekstiler er EPD-
certificerede.

EDP'er kan give understøttende information om 
produkters livscykluspåvirkning til grønne byggeplaner.

Alle vores certifikater og derklarationer kan ses på vores 
hjemmeside. Søg efter et bestemt produkt, og rul ned til 
downloads og certifikater.

Få mere at vide om vores miljøcertifikater på
kvadrat.dk/about/environment-and-quality
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Råuld sendt fra Australien Ecru og sort uld blandet for at skabe en melangevirkning
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Uld i forskellige farver, der er blandet for at skabe en bestemt nuance af tekstilet 
Divina MD
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Garner, der forberedes til vævene
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Væve 
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Resultater af Martindale-tests
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Afsluttende kvalitetskontrol
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Tekstiler klar til afsendelse i Kvadrats hovedsæde, Ebeltoft



124 125124 125

Indeks

Slidstyrke   85
Plejesymboler   99
Rengøring, aftagelige betræk   96
Rengøring, pletfjerning   93 
Rengøring, standard   93
Bomuld   9, 37, 39, 51, 61, 79, 87, 100
Designere   10
Farvning   61
Miljø   11, 45, 69, 105 – 107
Miljølabels og certifikater   105 – 107
EU-Blomsten   11, 38, 105
Gnidægthed   90
Vejrbestandighed   90
Brandhæmmende behandlinger   80
Brandhæmmende polyester   45
Greenguard Gold   9, 38, 45, 49, 106
Hamp   37, 41
Strikkede tekstiler   66, 75
LEED   106, 107
Lysægthed   89, 90
Hør   40
Vedligeholdelse   48, 91, 93
Syntetiske materialer   42 – 49
Martindale   85 – 88, 118
Mercerisering   79
Mikrofibre   49, 55, 81
Valkning   79
Naturfibre   37 – 41, 43, 59, 97
Udendørs   46, 69, 76, 90, 96
Pilling   38, 45, 88, 101
Polyester   44, 45, 49, 81, 97, 98, 100
Polyester, brandhæmmende   45
Polyester, genanvendt   45, 53
Polypropylen   44

Kontakt

Vi er altid glade for at høre fra vores kunder. Hvis du har et 
spørgsmål, vi kan hjælpe med, eller gerne vil tale med en 
lokal Kvadrat-repræsentant, så besøg kvadrat.dk/en/about/
contact

Hovedkontor
Lundbergsvej 10 
8400 Ebeltoft
Danmark

T +45 8953 1866
F +45 8953 1800
E: kvadrat@kvadrat.org
kvadrat.dk
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Polyuretan   44, 48, 49, 81
Gnidægthed   90
Sanforisering   79
Pletfjerning   93
Smudsafvisende behandling   81
Symboler, pleje   99
Trevira CS   36, 44, 45, 54, 69, 81, 96 – 98
Velour (opskåret luv)   65, 67, 74
Viskose   43
Vejrbestandighed   90
Vævninger   62 – 65
Vævning, dobbelt   65
Vævning, épinglé   65, 73
Vævning, jacquard   65, 72
Vævning, glat   62, 63, 70
Vævning, satin   64
Vævning, twill   64, 71
Uld   36, 37, 38, 52, 61, 66, 79, 80, 81, 85, 95, 97, 100
Wyzenbeek   86, 87
Garner   45, 59, 60, 61, 67, 69, 88
Garner, kartet   59
Garner, chenille   60, 93, 94
Garner, filament   59
Garner, tvundne   60
Garner, spundne   59
Garner, kæmmet   60

Kvadrat har copyright på alle fotografier, som er stillet til 
rådighed af nedenstående parter:

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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