
Helse og Institusjon 





Ekornes® Contract har over 25 års erfaring som leverandør 
av møbler til både private selskaper og offentlig sektor. Vi 
har derfor opparbeidet en bred kundebase som vi har fått 
langvarige og gode relasjoner til. 
Som datterselskap til Skandinavias største møbelprodusent 
Ekornes® ASA, sikrer vi leveranser av norskproduserte 
møbler med høy kvalitet, funksjonalitet og komfort til svært 
konkurransedyktige betingelser. Vi legger stor vekt på miljø 
og sikkerhet og produserer møbler etter de strengeste krav i 
Europa.   



Stressless ® Paris
En real "kosmopolitt" av en hvilestol. Designmessig er 
Stressless®Paris kanskje vår mest moderne stol, med sin 
slanke profil og stramme form. Det er en stol som både ser 
fremover, og som har en lang designarv i ryggen – du kan 
med andre ord være trygg på at den ikke går av moten med 
det første. Selvfølgelig finner du alle komfortdetaljene du har 
blitt vant til i en Stressless®, og du kan velge mellom høy 
og lav rygg til ulike stiler og bruksområder. Leveres også med 
høy sokkel.



®Stressless Paris High Back



Stressless City® 
Stressless®City gir deg det beste av norsk design sammen 
med en komfort du bare får i Stressless®. Med krom, 
roterende understell og våre nye trekk tilpasset 
offentlig bruk, så er denne stolen årets funn. I tillegg leverer 
vi Stressless® City i to sittehøyder og med to rygglengder, 
slik at den skal være perfekt for deg: Stressless® City med 
høy rygg er perfekt for de avslappende øyeblikkene. 



Stressless City High Back®





Stressless® You James 
Stressless® YOU James er en del av en ny kolleksjon fra 
Stressless® for deg som vil ha kvalitet og komfort med utsøkt 
design. Med rene nordiske linjer og en urban design følelse 
gir Stressless® YOU deg en ny sitteopplevelse med Stressless® 
sin tradisjon for komfort. Det patenterte PlusTM systemet 
sørger for perfekt støtte for korsrygg og nakke enten man 
sitter oppreist eller tilbakelent. Stressless® YOU James med 

aluminium understell og justerbar nakkepute. 



®Stressless YOU James



by Gabriel
OBIKA LEATHER+TM

Obika Leather + er et kunstig skinn stoff med en raffinert struktur som perfekt imiterer eksklusivt utseende, det 
har en myk følelse og tekstur av ekte lær. Obika Leather + er holdbart og har naturlig utseende. Obika Leather + 
er produsert med minimal miljøpåvirkning og er Øko-Tex sertifisert. En Øko-Tex-sertifisering er et 
kvalitetsstempel og en garanti for at Obika Leather + ikke inneholder skadelige stoffer som PVC, og 
tungmetaller. 
Obika Leather + er utviklet for å tåle selv de mest krevende miljøer, og gir overlegen styrke og holdbarhet. Det er 
slitesterkt, væskebestandig, brannhemmende og enkelt å rengjøre. Disse egenskapene gjør Obika Leather + det 
ideelle valget for et allsidig utvalg av både kommersielle og private områder, inkludert medisinske miljøer, skoler 
og andre offentlige bygninger. 

• Ser ut og føles som ekte skinn
• Classic, naturlig, og fargerike nyanser
• Øko-Tex klasse IV-sertifisert
• Eksepsjonelt slitesterkt
• Veldig rengjørings-vennlig
• Brannhemmende

• Materiale: 66% Polyuretan / 24% Polyester / 10% Bomull
• Slitestyrke : Martindale  (EN ISO 12947-2) 250000
• Fargebestandighet til lys: Scale 1-8, maks. 8 - EN ISO 105-B02 5-7
• Fargebestandighet gnikking: Scale 1-5, maks. 5 - EN ISO 105x12 (våt / tørr) 4-5 / 4-5

• Vedlikehold:
Obika Skinn + er et syntetisk materiale med en skinnlignende overflate som er motstandsdyktig
mot væsker. Flekker kan tørkes av med en fuktig klut.

• Obika Leather + kan tørkes av med Virkon S, Achtichlor Plus, Prime Source Ren-93, Etanol
(70-85%) - så lenge du følger produsentens instruksjoner for produktløsning  og tørker av med en
klut fuktet med rent vann etterpå.



SOLid er et vinyltekstil som skal tåle de utfordringene bla. helsevesenet står ovenfor, med mye bruk av sprit- og 
desinfisering. Dette er et produkt vi også vil anbefale på skoler, flyplasser, kafeer, og andre hard bruk områder.

Med Øko-tex merking, samt skipsratt merking og ein god fargeskala har SOLid mange gode egenskaper og et 
stort bruksområde.

•Brannhemming: EN 1021 1-2,  BS 5852 Crib 5, IMO 2010 FTP: part 8
•Slitestyrke (Martindale): >500.000
•Vekt: 500 g/m²
•Bredde: ca. 145 cm
•Komposisjon: 100% Polyuretan/100% PU-coating, phtalate fri.
•Lysektheit: 6-7 (8 er best)
•Vedlikehold: SOLid er lett å holde rent, bruk spesialmiddel for kunstlær, tørk/skyll med rent vann.
•Desinfisering: Ved desinfisering, følg desinfiseringsmiddelets bruksanvisning.

SOLid
by FjordFabrics AS 

• Ser ut og føles som ekte skinn
• Classic, naturlig, og fargerike nyanser
• Øko-Tex klasse IV-sertifisert
• Eksepsjonelt slitesterkt
• Veldig rengjørings-vennlig
• Brannhemmende



Glide™ System

Stressless unike glidefunksjon tilpasses din 
kroppsvekt ved å stramme det sorte rattet med 
Stressless-logoen til ønsket friksjon. Glidesystemet 
reagerer raskere og mykere på kroppsbevegelsene 
dine når du legger deg bakover, og er bedre 
avbalansert slik at du kan legge deg helt ned uten å 
anstrenge deg det minste.

10 års garanti

Du får 10 års garanti på stolenes innvendige 
mekanisme som gjelder fra kjøpsdatoen. Denne 
garantien dekker PlusTM Systemet og den 
innvendige trerammen, inkludert 
metallfjærene og glidesystemet. Den dekker 
ikke skader på lær- eller trematerialer eller feil 
eller skader som skyldes at produktet ikke er 
brukt i henhold til produsentens anvisninger, 
eller feil eller skader som skyldes at produktet 
er reparert av personer som ikke er autorisert 
av produsenten.

Plus™ System

Plus systemet sørger automatisk for riktig støtte til 
nakke og korsrygg i alle posisjoner. Korsryggstøtten 
reguleres synkront med nakkestøtten, og gir deg alltid 
perfekt komfort, enten du sitter oppreist eller 
tilbakelent. Dermed kan du både lese og se på TV, selv i 
tilbakelent stilling. Skulle du ønske å ta en høneblund, 
kan du med et enkelt håndgrep koble inn 
sovefunksjonen.



360 gradersrotasjon (Modellene: Stressless® Paris og Stressless® City) 

Bevegelse er grunnleggende for komforten, fordi 
kroppen ikke liker å sitte for lenge i samme 
posisjon. Understellet på Stressless hvilestolene 
gjør at du kan svinge hele 360° rundt, og reagerer 
dessuten på alle de små ubevisste bevegelsene dine. 

Velg ulike høyder (Modellene: Stressless® Paris og Stressless® City) 

Stoler med stjerneunderstell leveres med 
standard høyde eller med høy sokkel for ekstra 
sittehøyde. Ideelt for brukere som ønsker å 
komme seg lettere opp av stolen. 



6239 Sykkylven
Tlf. 70 24 54 40  Mail. contract@ekornes.com 

www.ekornes-contract.no
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