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FABRIC

COLLECTIONS



Wij van Matras Factory brengen decennia lange 
ervaring voor de productie van maatwerk comfort 
voor binnen- en buitenruimtes.  We gebruiken de 
meest hoogwaardige producten om design, comfort 
en performance te waarborgen. In dit slagwerk vind u 
onze huidige Sunbrella® Collectie. 

De collectie is geïnspireerd op de laatste trends en 
omvatten een breed scala aan textiel in levendige 
kleuren en pasteltinten, geometrische patronen en 
verfijnde effen tinten.

EDITORIAL



De stoffen van Sunbrella® voegen schoonheid en 
persoonlijkheid toe aan elke binnen- of buitenruimte. 
Ze zijn uitsluitend geweven met in de massa geverfde 
garen voor een gegarandeerde kleurechtheid tegen 
UV-straling. De beschermende afwerking tegen 
vlekken maakt ze verbazingwekkend makkelijk
schoon te maken. 

DESIGN,
EN NOG MEER..



De hoogwaardige Sunbrella-pigmenten dringen 
(wanneer het acryl nog vloeibaar is ) tot diep in de 
garen door  tijdens de productie. De Sunbrella-
garen en stoffen behouden hierdoor bijzonder 
goed het uiterlijk, de weerstandseigenschappen en 
kleurechtheid.

De stof is niet te vergelijken met gewone stoffen, die 
eenvoudig aan het oppervlak worden geverfd door 
het garen of de stof te dompelen.

SUNBRELLA®
GEPIGMENTEERDE
GAREN



Het leven kan het onverwachte momenten 
opleveren, maar het hoeft uw dag of uw meubels 
niet te verpesten. Wanneer u voor de Sunbrella®-
prestatiestoffen kiest, krijgt u volledig presterende 
duurzame en vlekbestendige stoffen die gemakkelijk 
te reinigen zijn. Wanneer er wordt gemorst of 
geknoeid, kunnen Sunbrella-stoffen snel en 
gemakkelijk worden schoongemaakt, zodat u weer 
comfortabel en zorgeloos kunt leven.

Voor specifieke informatie 

over schoonmaken, bekijk de schoonmaakkaart hier

SUNBRELLA.COM/CLEAN

ONTZETTEND
MAKKELIJK TE 
ONDERHOUDEN



ODYSSEY - Bahia
Terug naar de basis met een uitnodiging om te reizen.

Een mix van kracht en authenticiteit, de nieuwe
collectie van Sunbrella omvat een reeks van meer
meer dan 200 ontwerpen om te combineren en 
aan te passen naar uw behoeften voor binnen- en 
buitenruimtes, en dat met karakter. 





IKEBANA
Een spectaculaire jacquard met een schaduwspel
van bladeren.





IKEBANA NEW



ARCHI
Gloednieuw textiel met een sterk karakter





ARCHI NEW



NATTE
Tijdloos textiel met natuurlijk karater





NATTE



SAVANE
Schoonheid van textuur met onregelmatige slag.



SAVANE



LOPI
Luxueus gewelfd met een dikke nerf en
gebreid uiterlijk





LOPI



HERITAGE
Een assortiment gemaakt van 50% gerecyclede vezels





HERITAGE



KOMO
Een kleine jacquard geïnspireerd op het ambacht van 
Raffia-weven





KOMO



CHARTRES
Een gepatineerd effect met subtiele reflecties



CHARTRES



DUAVE
Een klassieke stof met een dikkere nerf



DUAVE



MAJESTIC
Een glamoureuze stof met een gebeeldhouwde 
constructie





MAJESTIC NEW



MESSO
Een semi-stof met verschuivende, subtiele tinten





MESSO NEW



SLING
Geweven met PVC- en acrylgaren



SLING



RELAX
Betaalbaar zonder in te leveren op kwaliteit



RELAX NEW



FOUTAH
Een tweekleurige, ambachtelijke streep met
een mediterraans karakter





FOUTAH NEW



MARQUETRY
Een geometrische jacquard die in elk opzicht opvalt
afstand





MARQUETRY NEW



ZORI
Een stof met een satijnglans en een pure,
minimalistisch estethiek.





ZORI NEW



DOMINO
Een driekleurig weefsel geïnspireerd op elegant
mannelijke kledij





DOMINO NEW



SOLIDS & STRIPES
Collectie van onze standard stoffen en kleuren



SOLIDS & STRIPES



SOLIDS & STRIPES




