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Hoog tijd
Stress is onvermijdbaar in het leven van alledag. Onze dagen zijn druk 

bezet met de essentiële taken die het leven nu eenmaal met zich 

meebrengt. We werken, doen het huishouden, sporten en reizen en 

proberen ondertussen tijd te vinden voor de belangrijkste mensen in 

onze levens. In welke levensfase we ons ook bevinden, het lijkt soms of 

we altijd tegen de klok aan het werken zijn. Stress wordt de epidemie van 

de 21e eeuw genoemd door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). 

Zijn we vergeten hoe we moeten ontspannen? Zijn we zo druk met ons 

leven dat we niet meer luisteren naar ons lichaam, dat ons vertelt dat 

we rustig aan moeten doen en dat het tijd is om onze voeten omhoog 

te leggen?

Wij van Stressless® geloven in een leven met balans, waarbij we een actief 

leven kunnen leiden en tegelijkertijd de tijd nemen voor ontspanning en 

kalmte. Een leven waarbij je zo nu en dan even lekker gaat zitten, weer 

even opladen en de energie krijgen die je nodig hebt om de dingen die op 

je pad komen weer aan te kunnen.

HET IS HOOG TIJD VOOR   

Stressless®
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Tijd voor een pauze.
Het is belangrijk om een plek te hebben waar je kunt ontspannen in je 

huis, een plek waar je alle dingen die je moet doen kunt vergeten en 

gewoon alleen maar hoeft te zijn.

De meubels van Stressless® zijn gemaakt met het oog op uw lichaam. 

Daarom maken wij de meest comfortabele stoelen, banken en eet-

kamerstoelen. Onze meubels helpen u om op de meest comfortabele 

manier te gaan zitten en ontspannen – u hoeft er alleen maar ruimte 

voor te maken in uw huis!

Stressless® Stella bank met hoofdsteun 
is in de uitvoering Paloma Copper/Mat zwart afgebeeld
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Stressless® Tokyo met voetenbank 
zijn in de uitvoering Lina Aqua Green/Chroom afgebeeld
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Noorse kwaliteit 
vanaf 1934.
Wij zijn gevestigd in een klein plaatsje in het westen van 

Noorwegen. Een prachtige plek aan een fjord, omgeven door 

majestueuze bergen. Het landschap is de inspiratiebron voor 

onze unieke ontwerpen. Vakmanschap en de liefde voor meubels 

is van generatie op generatie doorgegeven en we hebben onze 

fauteuils tot de meest comfortabele ter wereld gemaakt.
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Tijd voor comfort.
Wij streven ernaar meubels te maken met ongeëvenaard comfort. Met een uiterst 

vakkundig team van ontwerpers, technici en meubelmakers creëren wij een samensmelting 

van expertise. Door deze samenwerking kan een ontwerp de verwachtingen overtreffen. 

Wat comfort betreft sluiten wij nooit compromissen en wij beloven u dat u het gevoel van 

een echte Stressless® op waarde zult schatten.

Wij hebben een lange geschiedenis in het uitdagen van de conventionele manieren van 

meubels maken. Onze grondige kennis van comfort en bewegingswetenschappen vormen 

de brandstof voor onze innovatieve geest en de wens om de meest comfortabele en 

unieke meubelen ter wereld te maken. Het resultaat is een perfecte combinatie van 

functionaliteit en design met direct comfort.

Designer: Rikke Wold
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Stressless® Peace (M) Classic met voetenbank 

zijn in de uitvoering Calido Light grey/Whitewash afgebeeld
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Gemaakt door mensen.
Stressless® is gebouwd op onze ervaring vanaf 1934. Onze overgeleverde ervaring in 

meubels maken in combinatie met innovatieve productiemethoden, zorgen voor een hoog 

kwaliteitsniveau. 

Robots voeren gewoonlijk de zich herhalende werkzaamheden uit. Hun kracht ligt in de 

precieze taakuitvoering – telkens weer op dezelfde manier. Maar het werk van mensen met 

hun hoogstaande vakmanschap is nog steeds van groot belang voor de delicate details en 

oplossingen die op maat voor u worden gevonden. Wij gebruiken alleen de beste materialen 

en milieuvriendelijke processen om voor u een product te maken dat nog heel lang meegaat.
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The innovators 
of Comfort™

Onder de bekleding van soepel leer en knusse 

stoffen zit de ware genius van technologie. Van 

veringssystemen met meervoudige facetten 

tot schuimvulling die perfect aansluit op uw 

lichaam; elk aspect van de meubels van 

Stressless® is geconstrueerd, ontworpen en 

gemonteerd met het oog op een ongeëvenaarde 

zitbeleving. Onze grondige kennis van comfort 

en bewegingswetenschappen vormen de 

brandstof voor onze innovatieve geest en de 

wens om de meest comfortabele en unieke 

meubelen ter wereld te maken.
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DE JUISTE MAAT IS VAN BELANG. Bij optimaal comfort draait het ook om de 

juiste afmetingen. De meeste van onze relaxfauteuils zijn daarom verkrijgbaar 

in verschillende afmetingen, zodat deze perfect bij u passen.

ONDERSTEUN UW RUG. Of u nu rechtop zit of lekker ligt, het Plus™ systeem 

biedt optimaal comfort en ondersteuning voor uw hoofd en lendenstreek. 

Voor nog méér comfort regelt u de slaapfunctie met een simpele handbeweging.

VIND UW BALANS met BalanceAdapt™. Subtiele schommelbewegingen 

vergroten het gevoel van totale balans. Deze bewegingen maken het verschil 

tussen een goede en een fantastische stoel.

LEG UW VOETEN OMHOOG. Of u nu kiest voor een afzonderlijke voetenbank of 

ons unieke LegComfort™ systeem, het brengt het gevoel van comfort naar nieuwe 

hoogten. Een afzonderlijke voetenbank met kantelsysteem biedt een maximale 

vrijheid van positie, die is afgestemd op uw lengte. Het comfortabele LegComfort™ 

systeem zit elegant verborgen onder de zitting. Met lichte druk op een knop komt 

het tevoorschijn en biedt dan onovertroffen ondersteuning voor uw benen.

COMFORT IN ALLE POSITIES. Wanneer u gaat zitten, zorgt ErgoAdapt™ voor 

een zachte landing en volledig comfort met een zitting die zich automatisch 

aanpast aan uw positie en de kleinste bewegingen. Als u gaat liggen, wordt de bank 

helemaal vlak voor de best mogelijke rust.

COMFORTABEL DINEREN. Onze eetkamerstoelen zijn voorzien van flexibele 

zitting en rugleuning, waardoor er allerlei zitposities mogelijk zijn voor meer 

comfort. Doordat u comfortabel zit geniet u des te meer van de kostbare tijd met 

vrienden en familie.
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SAMEN ETEN

Tijd voor elkaar.
De keuken en eetkamer vormen vaak het hart van uw huis.  

Een plek waar u urenlang kunt genieten van het gezelschap van 

vrienden en familie. 

En hoe heerlijk dat ook is deze lange uren kunnen belastend zijn 

voor uw lichaam. Want de natuurlijke neiging van uw lichaam is om 

te bewegen. De eetkamerstoelen van Stressless® werken met het 

lichaam mee, niet ertegenin. Met een flexibele zitting en rugleuning 

volgt de stoel de bewegingen van uw lichaam op unieke wijze en 

biedt een verscheidenheid aan posities voor verbeterd comfort. 

Met de Stressless® eetkamerstoelen kunt u de hele avond lang 

comfortabel zitten en genieten.
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Stressless® Laurel High D300 stoel is in de 
uitvoering Jasmine Dark Grey/Mat zwart afgebeeld 

Stressless® Spice zitbankis in de uitvoering  
Grace Dark Grey/Zwart afgebeeld 

Stressless® Toscana T100 tafel 
is in de uitvoering  Zwart afgebeeld
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Stressless® Laurel High D100 stoel is in de 
uitvoering Calido Light Grey/Walnoot afgebeeld

Stressless®  Madeira T200 tafel 
is in de uitvoering Walnoot afgebeeld
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De unieke Stressless® eetkamerstoel reageert op de bewegingen van uw lichaam en past automatisch 

de positie van zitting en rugleuning aan, zonder knoppen of hendels. Als u naar voren leunt, verandert 

de zithoek met uw beweging mee en vermindert onmiddellijk de druk op uw benen, terwijl uw rug 

wordt ondersteund. Wanneer u helemaal wilt ontspannen, kunt u achterover leunen. De zitting 

schuift dan naar voren zodat u een meer open en comfortabele zitpositie krijgt.

De stoelen kunnen in verschillende maten worden geleverd en u kunt kiezen voor een hoge of lage 

rugleuning met de keuze uit vier verschillende kussens. Ze kunnen allemaal worden uitgevoerd 

met een ruim aanbod aan stoffen of leren bekleding. Ook kunnen er verschillende stoelpoten 

worden gekozen uit een verscheidenheid aan ontwerpen in hout of staal, zodat u een ontwerp 

kunt kiezen dat past bij uw stijl en uw woning.

SAMEN ETEN

Stressless® Laurel Low D400 stoel is in de 
uitvoering Ivy Light Grey/Mat zwart afgebeeld

Stressless®  Madeira T100 tafel 
is in de uitvoering Zwart afgebeeld
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Stressless® Rosemary High en Low D200 stoel 
is in de uitvoering Dahlia Grey/Whitewash afgebeeld

Stressless®  Toscana T100 tafel 
is in de uitvoering Whitewash afgebeeld



20

RELAXFAUTEUILS

Tijd om te 
ontspannen.
We hebben allemaal wat persoonlijke ruimte nodig naast 

de alledaagse drukte van het leven. Gewoon even uw 

voeten omhoog leggen en wat tijd voor uzelf nemen 

heeft een ongelooflijke invloed op het verminderen van 

de alledaagse stress en zorgt ervoor dat u weer oplaadt. 

Als bouwers van comfort sinds 1934 weten wij maar al 

te goed dat comfort een zeer persoonlijke beleving is. 

Veel van onze relaxfauteuils zijn daarom leverbaar in drie 

verschillende maten, waardoor u een perfect passende 

fauteuil krijgt – dat is wat Stressless®  bijzonder maakt.
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Stressless® Tokyo met verstelbare hoofdsteun en voetenbank
zijn in de uitvoering Paloma Black/Mat zwart afgebeeld
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Stressless® View (M) Classic LegComfort™ 
is in de uitvoering Calido Dark Grey/Wenge afgebeeld
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Ondersteun uw rug.
Of u nu rechtop zit of lekker ligt, het Plus™ systeem biedt optimaal comfort en 

ondersteuning voor uw hoofd en lendenstreek. Voor nog méér comfort schakelt 

u de slaapfunctie in met een simpele handbeweging.

RELAXFAUTEUILS

Stressless® Wing (M) Signature met voetenbank 
zijn in de uitvoering Paloma Black/Zwart afgebeeld
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Tijd voor uzelf.
Stijl en comfort zijn persoonlijk. Dat spreekt vanzelf omdat 

we allemaal verschillende vormen en afmetingen hebben. 

Er zijn vier verschillende onderstellen leverbaar voor onze 

relaxfauteuils: Classic, Signature, Star en Home Office. Voor 

zachte, wiegende bewegingen zijn de onderstellen Signature 

en Star optimaal. Alle Classic- en Signature-stoelen zijn 

verkrijgbaar in drie afmetingen.

Stressless® Reno (M) Signature is in de 
uitvoering Lina Beige/Eiken afgebeeld

Stressless® Mayfair (M) Classic met voetenbank 
zijn in de uitvoering Paloma Light Grey/Whitewash 
afgebeeld
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Stressless® Mayfair (M) Classic met voetenbank 
zijn in de uitvoering Paloma Light Grey/Whitewash 
afgebeeld

Stressless® View (M) Signature met voetenbank 
zijn in de uitvoering Paloma Sand/Eiken afgebeeld
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Stressless® Mayfair (M) Classic LegComfort™ 
is in de uitvoering Paloma Copper/Eiken afgebeeld
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Leg uw voeten omhoog.
Of u nu kiest voor een afzonderlijke voetenbank of ons unieke LegComfort™ 

systeem, het tilt de beleving van comfort naar nieuwe hoogten. Een afzonder-

lijke voetenbank past zich aan aan uw bewegingen voor het ultieme comfort. 

Het comfortabele LegComfort™ systeem is op elegante wijze verborgen onder 

de zitting. Met een lichte druk op een knop komt de verborgen voetensteun 

tevoorschijn. Deze geeft een onovertroffen ondersteuning voor uw benen.

RELAXFAUTEUILS
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Stressless® John met voetenbank 
zijn in de uitvoering Paloma Copper/Chroom afgebeeld
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Stressless® London met verstelbare hoofdsteun en voetenbank
zijn in de uitvoering Paloma Light grey/Chroom afgebeeld
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Stressless® Paris met verstelbare hoofdsteun en voetenbank
zijn in de uitvoering Paloma Copper/Chroom afgebeeld
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Er zijn drie verschillende rugleuningen mogelijk 

bij ons Star-onderstel, voor een uniek comfort 

en prachtige look & feel. De uitvoering met de 

hoge rugleuning is ideaal voor momenten van 

ontspanning en het model met de lage rugleuning 

nodigt uit tot samen zijn met vrienden en familie 

rond de tafel. De rugleuning met de ingebouwde 

neksteun wordt geleverd met een extra hoge en 

slanke rugleuning. Voor extra comfort wordt er 

een kussen in een vak geplaatst bij de nek, dat 

omhoog en omlaag kan worden verschoven voor 

extra ondersteuning. Met onze rugleuning met in 

hoogte verstelbare hoofdsteun kunt u de totale 

lengte van de rugleuning tot 10 cm verlengen.

RELAXFAUTEUILS

Stressless® Paris High back met voetenbank 
zijn in de uitvoering Paloma Copper/Chroom afgebeeld 
Stressless® Urban Small tafel

Stressless® Paris Low back  is in de uitvoering 
Paloma Copper/Chroom afgebeeld
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BANK

Tijd om achterover 
te leunen.
Veel mensen beginnen met design, kleur, stof en afmeting als ze een 

bank willen gaan kopen. Esthetiek is voor ons ook belangrijk, maar 

een goed ontwerp is zo veel meer dan wat je kunt zien aan de 

buitenkant. Meubels van Stressless® gaan verder dan alleen het 

uiterlijk. Wij concentreren ons evenzeer op de functionaliteit en het 

comfort. Hoe je zit, hoe de bank zich aanpast aan uw lichaam en de 

beleving van volledig welzijn. Dat is wat het verschil maakt tussen 

een goede en een fantastische bank.  

Bij al onze banken kunt u een bijpassende Stressless® relaxfauteuil 

vinden om uw woonkamer compleet te maken.
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Stressless® Stella bank met hoofdsteun 
en voetenbank zijn in de uitvoering 

Paloma Copper/Mat zwart afgebeeld
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Stressless® Bella bank met hoofdsteun en voetenbank 
zijn in de uitvoering  Calido Dark Grey/Chroom met Table Top 
in Whitewash afgebeeld
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Comfort naar een 
ander niveau brengen.
Leun achterover, ontspan uw schouders en voel hoe uw hele lichaam tot rust 

komt. Of u nu de krant leest, praat met vrienden of gewoon uw ogen sluit voor 

uw welverdiende rust, een goede bank helpt u om nog meer te genieten van dit 

waardevolle moment. Met de subtiele wiegende bewegingen van BalanceAdapt™ 

krijgt u een nog sterker gevoel van volledige balans. Deze subtiele bewegingen 

verhogen het comfort aanzienlijk.

De modulaire banken Stressless® Stella en Stressless® Bella kunnen aangepast 

worden aan uw woonkamer en aan uw zitpositie. Door het ingebouwde 

BalanceAdapt™ systeem beweegt de zitting met u mee. Leun achterover of 

voorover, ga liggen, leg uw voeten omhoog en voel hoe de zachte en genereuze 

zitting zich aanpast aan elke beweging. Als de omstandigheden vragen om een 

gewone bank kunt u de functie simpelweg vergrendelen zodat de zitting niet 

meer beweegt.

BANK

Stressless® Stella bank met hoofdsteun 
is in de uitvoering Paloma Copper/Mat zwart afgebeeld



3636

Uw zachte landing. 
De Stressless® Emma-banken met ErgoAdapt™ voegen een optimaal comfort toe aan 

verbeterde flexibiliteit. Wanneer u gaat zitten, zorgt ErgoAdapt™ voor een zachte 

landing en totaal comfort met een zitting die zich automatisch aanpast aan uw positie. Als 

u gaat liggen, wordt de bank helemaal vlak voor de best mogelijke rust. Met Stressless® 

Emma kunt u uw eigen stijl ontwerpen. Kies uit drie verschillende armleuningen, twee 

kussenontwerpen en afmetingen en configuraties die bij uw woning passen. Met de 

opties voor poten en bekleding krijgt u de mogelijkheid om een op maat gemaakt, uniek 

ontwerp te creëren.

Voeg nog meer luxe toe met de gemotoriseerde eindmodules. Met één druk op de knop 

kunt u de rugleuning, de zitting en de geïntegreerde voetenbank aanpassen om uw 

favoriete positie te vinden.

De nieuwe gemotoriseerde eindmodules zullen in de loop van 2019 beschikbaar zijn.

Stressless® Emma E200 bank met hoofdsteun is in de uitvoering Lina Beige afgebeeld 
Stressless® Tokyo fauteuil met verstelbare hoofdsteun en voetenbank zijn in de uitvoering Lina Beige/Mat zwart afgebeeld
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Stressless® Emma E350 bank 
is in de uitvoering Silva green 

met stalen poten afgebeeld
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Stressless® Arion High bank met arm A10 
en Stressless® Dubbele voetenbank 
zijn in de uitvoering Paloma Rock/Zwart afgebeeld
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Ga zitten. 
De Stressless® Arion past zich aan uw lichaam aan zodra u gaat zitten. 

De gepatenteerde Plus™ en Glide™ systemen bieden de perfecte zithoek voor 

daadwerkelijke ondersteuning op maat en het ultieme persoonlijke comfort. 

Of u nu rechtop zit of lekker ligt, het Plus™ systeem biedt optimaal comfort en 

ondersteuning voor uw hoofd en lendenstreek. als 3 zits, 2 zits en als losse fauteuil. 

De Arion-collectie is leverbaar met hoge en met lage rugleuning.

Bezoek stressless.com voor meer Stressless® banken en fauteuils met Plus™ en 

Glide™ systemen.

BANK
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The Classic. 
Met de zachte rondingen, gestoffeerde armleuningen en soepele 

zitting is de Stressless® Buckingham een uitnodiging tot pure 

ontspanning. Deze is voorzien van afzonderlijk verstelbare zittingen 

met ons gepatenteerde Stressless®  Glide™ systeem, dat zorgt voor 

maximale ondersteuning voor het hele lichaam. 

Bezoek stressless.com voor meer Stressless® banken en fauteuils 

met Plus™ en Glide™ systemen.



41BANK

Stressless® Buckingham Low bank is in de 
uitvoering Paloma Copper/Eiken afgebeeld
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Stressless® Aurora banken zijn in de 
uitvoering Paloma Shadow blue afgebeeld
Stressless® Style tafel
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Modern en uitnodigend. 
De Stressless® Aurora-banken met Plus-systeem voegen finesse toe aan 

uw woonkamer. Het modern en uitnodigend design met strakke maar 

uiterst zachte kussens geven de Stressless® Aurora een uitgesproken en 

eigentijdse uitstraling. Ondanks de heldere lijnen zijn er ook mooie details 

die voor een grote aantrekkingskracht zorgen. De bank is beschikbaar in 

een versie met hoge en met lage rug met individueel instelbare zitplaatsen 

om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen. Kies tussen stalen of 

houten poten in drie verschillende hoogtes.

Voeg nog meer luxe toe met de gemotoriseerde eindmodules. Met één 

druk op de knop kunt u de rugleuning, de zitting en de geïntegreerde 

voetenbank aanpassen om uw favoriete positie te vinden.

De nieuwe gemotoriseerde eindmodules zullen in in de loop van 2019 beschikbaar zijn.

BANK

Stressless® Aurora bank met Power is in de uitvoering Paloma Copper afgebeeld
Stressless® Aura (M) Signature fauteuil met voetenbank zijn in de uitvoering 
Paloma Copper/Wenge afgebeeld
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De retro-moderne Stressless® Lucy voegt elegantie toe aan het interieur. Van 

dichtbij zijn exclusieve details zoals biezen op de zachte kussens en elegante details 

op de armleuningen zichtbaar. De Stressless® Lucy past perfect bij de relaxfauteuils 

Stressless® Metro en Stressless® Skyline die de designlook in uw woonkamer 

completeren.

Bezoek stressless.com om de beschikbare modules en varianten van onze banken 

te bekijken.

Ondersteunde ontspanning. 
De Stressless® Mary bank is ontworpen en gebouwd voor comfort, heeft zachte 

rondingen en heeft een uiterlijk dat nooit uit de mode raakt. De kussens zijn extra 

soepel en comfortabel, en garanderen een zachte landing na een zware dag. De 

Stressless® Mary past perfect bij onze Stressless® Mayfair, die een van onze best 

verkochte relaxfauteuils ooit is. Het ontwerp wordt gecompleteerd door een groot 

aanbod van leer, stof en kleuren voor dit perfecte koppel.

Stressless® Lucy bank  is in de uitvoering Paloma Light grey afgebeeld
Stressless® Skyline (M) Signature fauteuil met voetenbank
zijn in de uitvoering Paloma Light grey/Walnoot afgebeeld
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Stressless® Mary bank  is in de 
uitvoering Paloma Rock afgebeeld

Stressless® Style tafel
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Stressless® Emily bank met LongSeat is in de uitvoering Paloma Chestnut/Chroom afgebeeld 
Stressless® Tokyo fauteuil met verstelbare hoofdsteun is in de uitvoering Paloma Chestnut afgebeeld
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Laat u koesteren. 
Strakke lijnen met een moderne en uitnodigende 

look geven de Stressless® Emily een integrale 

uitstraling. Met haar gestroomlijnde silhouet past 

zij in elk huis en bij elke stijl. 

Alle zitmodules zijn voorzien van een verstelbare 

hoofdsteun, met vaste rugleuning of voorzien 

van motoren voor de persoonlijke instelling van de 

rugleuning en de voetensteun. Kies tussen twee 

slanke armleuningen in staal of hout. 

De bank is verkrijgbaar in alle Stressless® leer- 

en stofkwaliteiten en -kleuren en is mooi te 

combineren met de fauteuils Stressless® Tokyo 

en Stressless® View.

De nieuwe gemotoriseerde eindmodules zullen in de loop 
van 2019 beschikbaar zijn.

BANK

Stressless® Emily wood bank 
is in de uitvoering Paloma 
Light Grey/Eiken afgebeeld
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Tijd voor creatie.
Ga naar de meubelzaak bij u in de buurt of ontdek de 

eindeloze mogelijkheden op Stressless.com. U kunt 

ook onze app Stressless @home downloaden en uw 

eigen favoriete meubels creëren.

Hier kunt u de gratis 
App downloaden

Stressless @home is beschikbaar voor zowel IOS als Android en 
kan eenvoudig op uw smartphone of tablet worden geïnstalleerd.

of



4949

RELAXFAUTEUILS

Blader door stressless.com en vind de perfecte relaxfauteuil. Als u op zoek bent naar een 

specifieke stijl, dan kunt u kiezen uit vijf verschillende basisontwerpen om de variant van 

uw voorkeur te onderzoeken.

FUNCTIONALITEIT VAN RELAXFAUTEUILS

Al onze relaxfauteuils zijn voorzien van de unieke Plus™ en Glide™ systemen, zodat u 

achterover kunt leunen en moeiteloos een comfortabele rustpositie vindt. U kunt naar wens 

het BalanceAdapt™ systeem toevoegen of kiezen voor een ingebouwd LegComfort™ systeem 

in plaats van een afzonderlijke voetenbank. U kunt een filter instellen voor deze keuzes.

HOGE OF LAGE RUGLEUNING

Bij veel van onze fauteuils kan worden gekozen voor een hoge of lage rugleuning. 

Met Stressless® is de keuze aan u.

BANKEN

Maak een bank op maat die precies past in uw woonkamer. Kies uit een breed scala aan 

afmetingen en modules.

Classic Legcomfort™ Signature Star Aluminium
 

Home Office

D100 D200 D300 D400

FUNCTIONALITEIT VAN BANKEN

Kies de functionaliteit die bij uw behoeften past. Een bank met het Plus™ systeem, dat 

volledig vlak liggen mogelijk maakt, het kantelsysteem Balance Adapt™ of ErgoAdapt™, 

dat net dat beetje extra comfort geeft als u zit of ligt.

ARMLEUNINGEN

Bij sommige ontwerpen kunt u kiezen uit verschillende armleuningen. U heeft bij allemaal 

de mogelijkheid te kiezen voor de bekleding en de vorm van de poten. Met onze leersoorten 

en stoffen kunt u een bank ontwerpen die precies past bij uw persoonlijke smaak.

SAMEN ETEN

Ontwerp uw eigen eetkamerstoel door te kiezen uit de vele mogelijkheden voor stoelpoten 

van hout of staal. Al onze eetkamerstoelen zijn verkrijgbaar met hoge of lage rugleuning. 

U kunt een van beide kiezen of uw eigen mix creëren. Om uw eetruimte nog comfortabeler 

te maken hebben wij ook Stressless® eetbanken ontworpen.
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Allemaal geweldige 
keuzes, natuurlijk. 
Wij zijn een van de grootste fabrikanten ter wereld van meubels van topkwaliteit. 

En dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Al ons leer wordt bewerkt in 

overeenstemming met de huidige wetgeving en richtlijnen voor dierenwelzijn, gezondheid, 

veiligheid en het milieu. Hierin werken wij samen met internationale instellingen om 

ervoor te zorgen dat we altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. 

Onze inspecteurs spelen een rol bij het leerselectieproces bij de door ons geselecteerde 

leerlooierijen. We handhaven de hoogste normen, zodat u altijd een uitstekende keuze 

maakt – ongeacht de keuze die u maakt voor structuur, zachtheid, kleur en hoe u wilt dat 

het leer eruitziet en aanvoelt. Nu en in de toekomst. Hiervoor hebben wij vele soorten 

leer in de aanbieding, van de meest exclusieve en delicate soorten tot de meer robuuste 

kwaliteit. Uw plaatselijke Stressless® dealer kan u helpen om de beste keuze te maken.
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Stoffen die de tand 
des tijds doorstaan.
Een breed scala aan stoffen is leverbaar. Uiteindelijk draait het om uw persoonlijke 

keuze. Om ervoor te zorgen dat u exact krijgt wat u wilt, moet u een aantal keuzes 

maken: stof, stijl, patroon, onderhoud en slijtagevastheid, om er maar een paar te 

noemen.

De keuze van de stof is uitermate persoonlijk, maar één ding is zeker; er wordt niets 

aan het lot over gelaten in onze stoffencollectie. Voordat een stof wordt goedgekeurd, 

ondergaat elke stof een van de meest rigoureuze kwaliteitstesten van onze branche. 

Alle stoffen moeten voldoen aan hoge eisen van duurzaamheid, lichtgevoeligheid, 

brandveiligheid en milieuvriendelijkheid. Kies uit een breed aanbod van kleuren en 

kwaliteiten en ontdek wat past bij uw interieurstijl. Uw Stressless® dealer helpt u 

om de perfecte match te vinden.
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Stressless® Aura

S B:78,  H:107,  D:82 B:72,  H:104,  T81

M B:82,  H:111,  D:82 B:77,  H:110,  T81 B:77,  H:110,  D:81-135 B:77,  H:118-125,  D:78

L B:91,  H:112,  D:87 B:85,  H:111,  T86 B:85,  H:111,  D:86-140

Voetenbank B:54,  H:47,  D:46

Stressless® Consul

S B:78, H:97, D:70 B:70, H:94, D:70

M B:82, H:102, D:72 B:76, H:100, D:71 B:76, H:100, D:74-130 B:76, H:112-119, D:71

L B:91, H:102, D:79 B:85, H:100, D:77 B:85, H:100, D:77-131

Voetenbank B:54, H:41, D:39 B:54, H:38, D:39

Stressless® Dover

S B:78, H:98, D:74 B:72, H:96, D:72

M B:82, H:101, D:76 B:76 H:100 D:73 B:76, H:100, D:75 B:76, H:109-116, D:68

L B:91, H:102, D:78 B:85, H:101, D:77 B:85, H:101, D:76

Voetenbank B:54, H:41, D:39 B:54, H:38, D:39

Stressless® Capri

S B:78, H:103-113, D:76 B:77, H:100-110, D:76

M B:82, H:104-114, D:82 B:81, H:102-112, D:82 B:81, H:102-112, D:80-133 B:81, H:110-117, D:79

L B:91, H:104-114, D:82 B:90, H:102-112, D:82 B:85, H:102-112, D:81-135

Voetenbank B:57, H:47, D:50 B:57, H:44, D:50

Stressless® Magic

S B:78, H:101-111, D:76 B:77, H:98/108, D:76

M B: 82, H:102-112, D:78 B:81, H:101-111, D:77 B:81, H:101-111, D: 76-130 B:76, H:109-116, D:76

L B: 91, H:102-112, D:84 B:90, H:101-111, D:82 B: 90 H: 101-111 D: 78-131

Voetenbank B: 55, H:46, D:56 B:55, H:43, D:56

Stressless® Live

S B:79, H:102, D:76 B:77, H:99, D:76

M B:83, H:10,  D:76 B:81, H:103, D:76 B:81, H:103, D:76-131 B:81, H:113-120, D:72

L B:92, H:105, D:81 B:90, H:103, D:78 B:90, H:103, D:78-131

Voetenbank B:57, H:42, D:40 B:57, H:39, D:40

Signature Classic Classic LegComfort™ Home Office 

RELAXFAUTEUILS
Al onze relaxfauteuils zijn voorzien van de unieke Plus™ en Glide™ systemen, zodat u achterover kunt leunen en moeiteloos een 
comfortabele rustpositie vindt. U kunt naar wens het BalanceAdapt™ systeem toevoegen of kiezen voor een ingebouwd LegComfort™ 
systeem in plaats van een afzonderlijke voetenbank. U kunt een filter instellen voor deze keuzes.

Onderstel

Verstelbare hoofdsteun
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Stressless® Skyline

S B:78, H:98-108, D:72 B:77, H:95-105, D:72

M B:82, H:99-109, D:72 B:81, H:98-108, D:72 B:81, H:98-108, D:77-132 B:81, H:106-113, D:72

L B:91, H:110-110, D:79 B:90, H:98-108, D:78 B:90, H:98/108, D:80/134

Voetenbank B:54, H:42, D:42 B:54, H:39, D:42,

Stressless® Sunrise

S B:79, H:103, D:73 B:75, H:100, D:73

M B:83, H:105, D:74 B:79, H:103, D:73 B:79, H:103, D:78/132 B:79, H:111-117, D:74

L B:92, H:105, D:80 B:88, H:103, D:78 B:88, H:103, D:78/131

Voetenbank B:57, H:42, D:40 B:57, H:39, D:40

Stressless® Peace

S B:80, H:101, D:73 B:77, H:98, D:73

M B:84, H:102, D:76 B:81, H:100, D:75 B:81, H:100, D:76-132 B:81, H:108-115, D:72

L B:93, H:103, D:78 B:90, H:101, D:78 B:90, H:101, D:78-132

Voetenbank B:54, H:43, D:41 B:54, H:40, D:41

Stressless® View

S B:78, H:108, D:78 B:78, H:105, D:78

M B:82, H:109, D:81 B:79, H:109, D:81 B:79, H:109, D:77-134 B:79, H:117-124, D:80

L B:91, H:110, D:85 B:91, H:109, D:83 B:91, H:109, D:82-134

Voetenbank B:57, H:43, D:47 B:57, H:40, D:47

Stressless® Wing

S B:80, H:99, D:71 B:72, H:96, D:71

M B:84, H:103,  D:72 B:76, H:101, D:71 B:76, H:101, D:74-129 B:76, H:111-118, D:72

L B:93, H:104, D:78 B:85, H:102, D:76 B:85, H:102, D:77-131

Voetenbank B:54, H:41, D:38 B:54, H:38, D: 38

Stressless® Reno

S B:79, H:99, D:75 B:75, H:96, D:75

M B:83, H:100,  D:76 B:79, H:98, D:75 B:79, H:98, D:78-131 B:79, H:108-115, D:75

L B:92, H:100, D:80 B:88, H:98, D:78 B:88, H:98, D:77-131

Voetenbank B:55, H:43, D:41 B:55, H:40, D:41

Stressless® Mayfair

S B:79, H:102, D:73 B:75, H:99, D:73

M B:83, H:102,  D:74 B:79, H:101, D:73 B:79, H:101, D:77-130 B:79, H:111-118, D:70

L B:92, H:103, D:79 B:88, H:102, D:77 B:88, H:102, D:76-131

Voetenbank B:55, H:41, D:39 B:55, H:38, D:39

Onderstel

Signature Classic Classic LegComfort™ Home Office 

Bij de maten gaat het om benaderingen, dus circa-maten. Afhankelijk van het materiaal van de bekleding kunnen 
de hier genoemde gegevens afwijken. Vergissingen en wijzigingen voorbehouden.
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RELAXFAUTEUILS

Stressless® London

Verstelbare hoofdsteun B:80, H:98-108, D:75 B:80, H:109-126, D:68

High back B:80, H:111, D:74 B:80, H:122-129, D:70

Low back B:80, H:86, D:72 B:80, H:97-104, D:69

Voetenbank B:54, H:42, D:41

Star Home Office

Aluminium

Onderstel

Stressless® Metro

Verstelbare hoofdsteun B:80, H:98-108, D:75 B:80, H:109-126, D:68

High back B:80, H:111, D:74 B:80, H:122-129, D:70

Low back B:80, H:86, D:72 B:80, H:97-104, D:69

Voetenbank B:54, H:42, D:41

Stressless® Paris

Verstelbare hoofdsteun B:80, H:98-108, D:75 B:80, H:109-126, D:68

High back B:80, H:110, D:74 B:80, H:121-128, D:70

Low back B:80, H:86, D:72 B:80, H:97-104, D:69

Voetenbank B:54, H:42, D:41

Stressless® Tokyo

Verstelbare hoofdsteun B:80, H:99-109, D:76 B:80, H:109-126, D:68

High back B:80, H:110, D:81 B:80, H:120-127, D:70

Low back B:80, H:85, D:77 B:80, H:95-102, D:69

Voetenbank B:54, H:46, D:46

Stressless® James

Fauteuil B:77, H:110, D:74

Voetenbank B:54, H:43, D:35

Stressless® John

Fauteuil B:77, H:110, D:74

Voetenbank B:54, H:43, D:35

Deze modellen kunnen geleverd worden in twee zithoogtes (47/51). 
Gewenste zithoogte moet worden aangegeven bij de bestelling 
(geldt zowel voor uitvoeringen met hoge als lage rugleuning).
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BANKEN
Kies de functionaliteit die bij uw behoeften past. Een bank met het Plus™ systeem, dat volledig vlak liggen mogelijk maakt, 
het kantelsysteem Balance Adapt™ of ErgoAdapt™,  dat net dat beetje extra comfort geeft als u zit of ligt.

Fauteuil (Laag) 2-Zits (Laag) 3-Zits (Laag)

B:88, H:84, D:80 B:143, H:84, D:80 B:198, H:84, D: 80

Fauteuil (Laag) 2-Zits (Laag) 3-Zits (Laag)

B:97, H:84, D:80 B:152, H:84, D:80 B:207, H:84, D:80

Fauteuil (Laag) 2-Zits (Laag) 3-Zits (Laag)

B:94, H:87, D:82 B:149, H:87, D:82 B:204, H:87, D:82

Fauteuil (Laag) 2-Zits (Laag) 3-Zits (Laag)

B:103, H:86, D:81 B:166, H:86, D:81 B:230, H:86, D:81

Fauteuil (Laag) 2-Zits (Laag) 3-Zits (Laag)

B:99, H:84, D:85 B:154, H:84, D:85 B:209, H:84, D:85

Fauteuil (Laag) 2-Zits (Laag) 3-Zits (Laag)

B:98, H:87, D:85 B:153, H:87, D:85 B:208, H:87, D:85

Fauteuil (Laag) 2-Zits (Laag) 3-Zits (Laag)

B:90, H:84, D:81 B:145, H: 84, D:81 B:200, H:84, D:81

Fauteuil (Hoog) 2-Zits (Hoog) 3-Zits (Hoog)

B:88, H:97, D:80 B:143, H:97, D:80 B:198, H:97, D:80

Fauteuil (Hoog) 2-Zits (Hoog) 3-Zits (Hoog)

B:97, H:97, D:80 B:152, H:97, D:80 B:207, H:97, D:80

Fauteuil (Hoog) 2-Zits (Hoog) 3-Zits (Hoog)

B:94, H:103, D:82 B:149, H:103, D:82 B:204, H:103, D:82

Fauteuil (Hoog) 2-Zits (Hoog) 3-Zits (Hoog)

B:103, H:103, D:81 B:103, H:103, D:81 B:230, H:103, D:81

Fauteuil (Hoog) 2-Zits (Hoog) 3-Zits (Hoog)

B:99, H:100, D:85 B:154, H:100, D:85 B:209, H:100, D:85

Fauteuil (Hoog) 2-Zits (Hoog) 3-Zits (Hoog)

B:98, H:101, D:85 B:153, H:101, D:85 B:208, H:101, D:85

Fauteuil (Hoog) 2-Zits (Hoog) 3-Zits (Hoog)

B:90, H:101, D:81 B:145, H:101, D:81 B:200, H:101, D:81

Stressless® Arion 19 A10

Stressless® Arion 19 A20

Stressless® Windsor

Stressless® Buckingham

Stressless® Eldorado

Stressless® Legend

Stressless® Wave

Bij de maten gaat het om benaderingen, dus circa-maten. Afhankelijk van het materiaal van de bekleding kunnen 
de hier genoemde gegevens afwijken. Vergissingen en wijzigingen voorbehouden.
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Stressless® Bella

Stressless® Stella

Stressless® Saga

Stressless® Saga Wood

Stressless® Aurora

2-Zits (Laag) 3-Zits (Laag)

B:172, H:90, D:82 B:172, H:102, D:85

2-Zits (Laag) 3-Zits (Laag)

B:168, H:90, D:82 B:232, H:90, D:82

2-Zits (Laag) 3-Zits (Laag)

B:164, H:89, D:81 B:228, H:89, D:81

Fauteuil  2-Zits  B1 2,5-Zits  B1

B:82, H:78, D:93 B:197, H:78, D:93 B:227, H:78, D:93

Fauteuil  2-Zits  S1 2,5-Zits  S1

B:82, H:78, D:93 B:197, H:78, D:93 B:227, H:78, D:93

2-Zits (Hoog) 3-Zits (Hoog)

B:236, H:90, D:82 B:236, H:102, D:85

2-Zits (Hoog) 3-Zits (Hoog)

B:168, H:102, D:85 B:232, H:102, D:85

2-Zits (Hoog) 3-Zits (Hoog)

B:164, H:102, D:82 B:228, H:102, D:82

Fauteuil  2-Zits  B2 2,5-Zits  B2

B:82, H:78, D:93 B:185, H:78, D:93 B:215, H:78, D:93

Fauteuil  2-Zits  S2 2,5-Zits  S2

B:82, H:78, D:93 B:185, H:78, D:93 B:215, H:78, D:93

Bij de maten gaat het om benaderingen, dus circa-maten. Afhankelijk van het materiaal van de bekleding kunnen 
de hier genoemde gegevens afwijken. Vergissingen en wijzigingen voorbehouden.

Stressless® houtkleuren 
Ekornes gebruikt kwartiergezaagd beukenfineer in al zijn gevormde meubelonderdelen. Er wordt licht gestoomd beuken gebruikt voor vaste houten 
onderdelen. De hardheid van het hout maakt beuken meubels uiterst duurzaam en het gebruikte hout is van duurzame afkomst. Beuken is een natuurlijk 
materiaal en de variaties in patroon, kleur en textuur maken elk meubelstuk uniek. Hoewel beukenhout wordt gebruikt voor zowel de vaste als de 
gevormde onderdelen kunnen er structuurverschillen te zien zijn.

Whitewash Eiken Walnoot Teak Bruin Wengé Zwart Grijs
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Stressless® Emma 200

Stressless® Emily

Stressless® Emma 350

Stressless® Lucy

Stressless® Emma 600

Stressless® Mary

Fauteuil Longseat 2-Zits 2-Zits met Longseat 3-Zits

B:75, H:83, D:96 B:116, H:83, D:188 B:172, H:83, D:96 B:250, H:83, D:96 B:238, H:83, D:96

Fauteuil 2-Zits 3-Zits 2-Zits met Longseat 2-Zits met Longseat/Power

B:98, H:87-100, D:102 B:174, H:87-100, D:102 B:250, H:87-100, D:102 B:250, H:87-100, D:179 B:250, H:87-100, D:179

Fauteuil Longseat 2-Zits 2-Zits met Longseat 3-Zits

B:75, H:83, D:96 B:108, H:83, D:188 B:162, H:83, D:96 B:240, H:83, D:96 B:228, H:83, D:96

Fauteuil 2-Zits 3-Zits 3-Zits met Power

B:116, H:102, D:98 B:192, H:102, D:98 B:268, H:102, D:98 B:268, H:102, D:143-172

Fauteuil Longseat 2-Zits 2-Zits met Longseat 3-Zits

B:75 H:83, D:96 B:101, H:83, D:188 B:155, H:83, D:96 B:233, H:83, D:96 B:221, H:83, D:96

Fauteuil 2-Zits 3-Zits 3-Zits met Power

B:108, H:102, D:98 B:184, H:102, D:98 B:260, H:102, D:98 B:260, H:102, D:143-172

Stressless® Emma, 
Rugkussen kiezen:

Soft Classic

Bezoek stressless.com om de beschikbare modules en varianten van onze banken te bekijken.
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Stressless® Ellipse 
Een flexibele, in hoogte verstelbare 
tafel met een uitsparing in de voet, 
waardoor hij bij de bank geplaatst 
kan worden. Zo heeft u alles bij de 
hand wat u nodig heeft als u heerlijk 
ontspannen zit. 
B:49, H:48–71, D:38 (verstelbaar)

Stressless® Urban 
De stijlvolle, glazen tafel, Stressless® Urban, is speciaal ontworpen voor 
bij de comfortfauteuils Stressless® Metro, London, Paris en Tokyo. Kies 
een grotere tafel voor bij uw bank of een handig, klein model om naast 
uw Stressless® comfortfauteuil te zetten. Ø: 90 H: 48 / Ø: 55 H: 48

Stressless® Enigma
Een stijlvolle glazen tafel met een aluminium onderstel. 
Beschikbaar in afmeting Ø: 90 H: 44

Stressless® Style
Een elegante salontafel en bijzettafel, die in meerdere kleuren-combinaties 
verkrijgbaar is. Door het kleine hoogteverschil kunnen de tafels gemakkelijk 
op verschillende manieren gecombineerd worden, los van elkaar of dicht bij 
elkaar. Het tafelblad is van MDF met een afwerking van melamine, 
verkrijgbaar in wit, zwart en crème. De houten poten zijn verkrijgbaar in 
zwart, naturel en bruin.  L:137, H:47, D:60 / Ø:55, H:52

Stressless® Windsor 
Leverbaar in alle Stressless® 
onderstelkleuren: Whitewash, 
Walnoot, Eiken, Teak, Bruin, 
Wengé, Zwart en Grijs. 
L:132, D:70, D:48

Stressless® USB table A
Een veelzijdige tafel met USB-
aansluiting, die perfect past bij 
alle Stressless® comfortfauteuils. 
Verkrijgbaar in verschillende 
combinaties van glas en houtkleuren, 
met de kolom in zwart of chroom. 
B:52, H:50-73, D:42 (verstelbaar)

Stressless® USB table B
Een veelzijdige tafel met USB-
aansluiting, die perfect tussen twee 
Stressless® comfortfauteuils past. Kan 
ook worden gebruikt voor comfort- 
fauteuils met een star onderstel. 
Verkrijgbaar in verschillende 
combinaties van glas en houtkleuren, 
met de kolom in zwart of chroom. 
B:51, H:50-73, D:55 (verstelbaar)

Stressless® Ecktisch 
Leverbaar in alle Stressless® 
onderstelkleuren: Whitewash, 
Walnoot, Eiken, Teak, Bruin, 
Wengé, Zwart en Grijs. 
B:69, H:48, D:60

Stressless® Dubbele Voetenbank
De grote dubbele voetenbank biedt veel beenruimte en is leverbaar met 
een in het opbergvak verborgen tafelblad, dat er desgewenst opgelegd 
kan worden. B:119/154, H:44, D:61

Stressless® Otello 
Een stevige voetenbank, verkrijgbaar 
met een onderstel van aluminium of 
beukenlaminaat. 
B:100, H:45, D:50

StresslesS® ovale voetenbank
De ovale voetenbank heeft een 
afneembaar kussen en kan zodoende 
in een handomdraai in een tafel 
worden veranderd. Als u geen 
steuntje voor uw voeten nodig heeft, 
kan het kussen gewoon onder het 
bovenblad worden opgeborgen. 
B:90, H:47, D:48

Stressless® voetenbank Modern en Stressless® voetenbank Soft
Onze voetenbank met ingebouwde kantelfunctie is in dubbel opzicht geniaal. 
Geheel naar wens kunt u hem gekanteld of vlak aan uw zithouding aanpassen. 
Bovendien bevindt zich onder de opklapbare bovenkant een behoorlijk grote 
opbergruimte. Verkrijgbaar in twee maten.
B:60, D:60, H:44  / B:51, D:40, H:44          B:64, D:70, H 44 / B:53, D:49, H:44

Stressless® Armleuningtafeltje
(Eacy Armboard)
Dit kleine, geniale accessoire is 
speciaal gemaakt voor de Stressless® 
Wave, Stressless® Arion en Stressless® 
Emma 200. Bevestig het eenvoudig 
aan de armleuning wanneer u gaat 
zitten. B:25, H:10, D:23

Stressless® Swingtisch 
De tafel blijft stabiel, onafhankelijk 
van uw bewegingen en kan eenvoudig 
opzij gedraaid worden als u hem niet 
gebruikt Ø:28

Stressless® Multifunctionele 
tafel 
De tafel biedt een goede werkhouding 
en blijft stabiel, onafhankelijk van uw 
bewegingen. Simpelweg opzij te 
draaien en naar beneden te klappen 
als u hem niet gebruikt. B:41, D:31

TAFEL EN VOETENBANK
Al onze tafels en voetenbanken zijn nadrukkelijk ontworpen overeenkomstig het unieke gevoel van comfort dat de essentie 
uitmaakt van Stressless®.
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ETEN
Ontwerp uw eigen eetkamerstoel door te kiezen uit de vele mogelijkheden voor stoelpoten van hout of staal. Al onze eetkamerstoelen 
zijn verkrijgbaar met hoge of lage rugleuning. U kunt een van beide kiezen of uw eigen mix creëren. Om uw eetruimte nog comfortabeler 
te maken hebben wij ook Stressless® eetbanken ontworpen.

D100 D200 D300 D400

T100 T200 geïntegreerd blad (80cm) los blad (50 cm)

Poten kiezen

Stressless® Laurel

Laag B:50, H:90, D:56 B:45, H:90, D:56 B:50, H:90, D:56 B:46 H:90, D:56

Hoog B:50, H:105, D:57 B:45, H:105, D:57 B:50, H:105, D:58 B:46 H:105, D:58

Stressless® Chilli

Laag B:50, H:90, D:56 B:45, H:90, D:56 B:50, H:90, D:56 B:46 H:90, D:56

Hoog B:50, H:105, D:57 B:45, H:105, D:57 B:50, H:105, D:58 B:46 H:105, D:58

Stressless® Rosemary

Laag B:50, H:90, D:56 B:45, H:90, D:56 B:50, H:90, D:56 B:46 H:90, D:56

Hoog B:50, H:105, D:57 B:45, H:105, D:57 B:50, H:105, D:58 B:46 H:105, D:58

Stressless® Mango

Laag B:50, H:90, D:56 B:45, H:90, D:56 B:50, H:90, D:56 B:46 H:90, D:56

Hoog B:50, H:105, D:57 B:45, H:105, D:57 B:50, H:105, D:58 B:46 H:105, D:58

Stressless® Toscana

B:175, H:73, D:95 B:175, H:73, D:95 B:80, D:95 B:50, D:95

Stressless® Spice

B:195 H:90 D:83.5

Stressless® Lime

B:195 H:90 D:83.5

Stressless® Madeira

B:175, H:73, D:95 B:175, H:73, D:95 B:80, D:95 B:50, D:95

SchuifbladenPoten kiezen 

Kleur: Stoel, eetbanken en tafel Staal: Stoel

Natuur Whitewash Walnoot Chroom Mat zwartZwart
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