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Technical properties  
Technische eigenschappen   

Stamskin® ZEN 
F4350

Standards  
Normen

Composition / Samenstelling Multi-layer composite / Meervoudig gelaagd
Specific formulation / Specifieke formulering Phtalate content < 0.1% / Ftalaatgehalte < 0,1% 
Base cloth / Onderlaag Polyamide-jersey / Polyamide-jersey
Weight / Gewicht 780 g/m² EN ISO 2286-2
Width / Baanbreedte 140 cm
Length of rolls / Standaardrollengte (strekkende meter) 20 ml
Thickness in mm / Dikte in mm 0.8 - 1.0 mm ISO 5084
Technical properties / Technische eigenschappen
Elongation under load 125 N / 5 cm (warp / weft)  
Uitrekking bij belasting 125 N / 5 cm (ketting / inslag) > 35 % / > 55 % EN ISO 1421
Tensile strength (warp/weft)  
Scheurweerstand (ketting / inslag) 

> 440 N/5 cm 
> 280 N/5 cm EN ISO 1421

Abrasion resistance / Wrijvingsweerstand > 120,000 EN ISO 12947-2
Flexing resistance (no damage, cycles)  
Plooiweerstand (zonder beschadiging, cycli) 400,000 EN ISO 7854
Cytotoxicity 
Cytotoxiciteit

Complies (reactivity benign or less) 
Conform (goedaardige of lagere reactiviteit) ISO 10993-5

Skin irritation and sensitivity 
Irritatie en gevoeligheid van de huid No reaction / Geen reactie ISO 10993-10
Extreme working temperatures  
Maximale gebruikstemperaturen  -20°C / +70°C

Flame retardancy / Brandveiligheid
France / Frankrijk M2 pass / Geslaagd NFP 92-507
Test cigarette / Match / Sigarettest / Lucifertest No fire / Geen ontbranding EN 1021.1 - 1021.2
Germany / Duitsland Class K1 DIN 53438 / T2
Austria / Oostenrijk Class B1 ÖNORM B 3800/T2
Switzerland / Zwitserland 5.3 SN 198898-VKF
Italy / Italië Class 2 UNI 9175

United States / Verenigde Staten
UFAC Fabric - CA 117E  

FAA-Horizontal - FMVSS 302 
BFD IX-1-NFPA 260 - BIFMA X5.7 Fab Screen RC

Complies US standards

Australia / Australië Pass / Geslaagd AS / NZS 1530-3
Marine test / Marinetest Pass / Geslaagd OMI A652 part 16
Aeronautical test / Luchtvaarttest Pass / Geslaagd FAR / JAR 25-853 and 25-855
Management systems / Systemen voor het beheer
Quality / Kwaliteit ISO 9001
Environment / Milieu ISO 14001
Certifications, labels, guarantees, recycling / Certificeringen, keurmerken, garanties, recycleerbaarheid  
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www.sergeferrari.com

TOOLS AND SERVICES / HULPMIDDELEN EN DIENSTEN

→  
•  The Serge Ferrari operational recycling chain 

Het operationele recyclingsysteem van Serge Ferrari
•  Secondary raw materials of high intrinsic value, compatible with multiple processes 

Secundaire grondstoffen met hoge intrinsieke waarde, compatibel met vele procédé’s
•  A quantified response to combat depletion of natural resources  

Een gekwantificeerd antwoord om de uitputting van natuurlijke grondstoffen te bestrijden 
 

www.texyloop.com

AD2 Textiles B.V. 
Energiestraat 10 - NL-2671 DE  NAALDWIJK 
Tel. +31 174 670 044 • Fax +31 174 670 045

info@ad2textiles.com • www.ad2textiles.com

APPLICATIONS / APLICACIONES

 Medical chairs, massage and  
healthcare tables, chairs, armchairs, 
benches, sports hall furniture, etc.

 Medische stoelen, massage-  
en verzorgingstafels, stoelen,  
leunstoelen, bankjes, meubilair  
voor sporthallen…

MAIN FEATURES / VENTAJAS ÚNICAS

•  Exceptional abrasion resistance / Uitzonderlijke wrijvingsweerstand
•  Unmatched flexibility allowing perfect finishing quality  

(curved shapes, corners, etc.) 
Ongeëvenaarde soepelheid, waardoor een perfecte afwerking 
mogelijk is (krommingen, hoeken etc.) 

•  Specific treatment for hygiene and upkeep 
  Specifieke behandeling voor de hygiëne en het onderhoud

•  Wide range of 30 colours / Breed assortiment met 30 kleuren
•  100% recyclable / 100% recycleerbaar 

100% Stamskin, 100% new 
100% Stamskin, 100% nieuw
Offering all the renowned 
advantages of Stamskin 
coverings, the Zen range 
innovates with two major 
characteristics: a new 
surface treatment and  
a new design.

Het Stamskin Zen-assortiment 
biedt de erkende voordelen van 
Stamskin-bekledingen en 
innoveert met twee belangrijke 
eigenschappen: nieuwe 
oppervlaktebehandeling en 
nieuw design.

New design 
Nieuw design
Its extremely fine grain,  
satin finish contributes  
to your furniture’s  
contemporary design. 
30 colours coordinated  
to the Batyline pallette  
to create new combinations 
of solid and openwork 
materials in your designs.

De zeer fijne korrel en de 
satijnachtige aanblik zorgen 
voor een hedendaags design en 
een perfecte afwerking van het 
meubilair. 
Dankzij de ruime keuze  
(30 kleuren) kunnen de 
producten worden afgestemd 
op het Batyline-assortiment 
voor nieuwe combinaties van 
dichte en opengewerkte 
materialen.

New Flexcare treatment 
Nieuwe Flexcare-behandeling
This exclusive finish offers 
improved protection against 
stains and greasy matter 
without affecting the 
composite's flexibility.

Deze exclusieve afwerking 
biedt een betere bescherming 
tegen vlekken en vetten,  
zonder afbreuk te doen aan de 
soepelheid van de composiet.

High flexibility and freedom of shape
Grote soepelheid en vormvrijheid

Conventional coverings: impregnation 
and blotting effect / Klassieke bekleding: 
impregnering en vloeipapiereffect

Stamskin Zen: Flexcare treatment and 
water repellent effect / Stamskin Zen: 
Flexcare-behandeling met pareleffect

Complies with cytotoxicity standards.
Voldoet aan de normen inzake cytotoxiciteit.

Hygiene ensured and easy upkeep.
Gegarandeerde hygiëne en eenvoudig onderhoud.

Medical and paramedical material  
Medisch en paramedisch materiaal  

Wellness and health 
Welbehagen en gezondheid

Indoor & Outdoor Furniture 
Applications / Toepassingen 
op binnen- en buitenmeubilair

The technical data above are average values with a +/- 5% tolerance. Our products are subject to changes prompted by technological developments. We reserve the right to modify their characteristics at any time. The buyer of our 
products is responsible for checking the validity of the above data. To ensure warranty effectiveness, refer to warranty certificate concerned available on demand. / De data van bovenvermelde specificaties zijn gemiddelde waarden, 
nauwkeurig met een tolerantie van +/- 5%. Onze producten zijn onderhevig aan veranderingen naar gelang de technische vooruitgang en wij behouden ons het recht voor de kenmerken ervan op elk gewenst moment te wijzigen. De koper 
van onze producten dient de geldigheid van de hierboven weergegeven informatie te controleren. Om de toepassing van de garantie te waarborgen, gelieve U te refereren aan de garantievoorwaarden die beschikbaar zijn op aanvraag.

The warranty does not cover staining due to ink pens and permanent markers, and transfer of dyes from blue jeans and dark clothing. / De overdracht van kleurstoffen uit bijvoorbeeld (vul)pennen, 
kledingstukken of accessoires (jeans, donkere kledingstukken), wordt niet door de garantie gedekt. 
Care advice: easy to wash with a brush and soapy water followed by rinsing with clean water. Do not use stain-removers containing solvents or oily products. We recommend the use of Serge 
Ferrari® Cleaner 500. / Onderhoudsvoorschriften: Met borstel en zeepwater inwrijven en vervolgens afspoelen met water. Vermijd het gebruik van reinigingsproducten die oplosmiddelen of olie bevatten. 
Wij bevelen het gebruik van Serge Ferrari® Cleaner 500 aan.
Making-up: all the usual procedures for upholstery, including sewing, stapling, gluing and nailing. Do not use adhesives containing solvents. / Gebruikswijze: geschikt voor alle gebruikelijke stofferingen 
van meubilair: stikken, nieten, lijmen, spijkeren… Geen lijmsoorten gebruiken die oplosmiddelen bevatten.

•  LCA available on request / LCA op verzoek verkrijgbaar 
•  Making up manual /   Aanwijzingen voor de vervaardiging

•  Maintenance manual and video / Aanwijzingen voor het onderhoud en videoclip

AD Textiles
Professionele bekleding

AD Textiles
Professionele bekleding

CQ 1128/1



Anti-fungal, anti-microbial treatment  
Bacterie- en schimmelwerende behandeling  

F4350-50458 F4350-07480 F4350-5349 F4350-50453

F4350-20159 F4350-50454 F4350-5347 F4350-20157

F4350-50455 F4350-50456 F4350-50418 F4350-50452F4350-10120 F4350-20162 F4350-20150

F4350-20161 F4350-20154 F4350-5065 F4350-10295F4350-07477 F4350-20127 F4350-20156 F4350-20151

F4350-5015 F4350-20152 F4350-20153F4350-20158 F4350-07478 F4350-07479 F4350-50457

F4350-20162

“Swiss Made” exclusive technology 
Exclusieve “Swiss made” technologie 

Solution dyed multi-layer coating
In de massa geverfde meerlagige coating

Textile support flexibility
Flexibele onderlaag

High-performance Flexcare treatment
Hoogwaardige Flexcare-behandeling

Benefits / Voordelen

•  Ease of fabrication, excellent deformation resistance, no folds 
Zeer makkelijk te vervaardigen, uitstekende vormvastheid, zonder 
plooien

•  Durability and abrasion resistance: intensive usage 
Uitzonderlijke duurzaamheid en wrijvingsweerstand: intensief gebruik

•  UV resistance 
UV-bestendigheid

•  Adapts perfectly to medical and paramedical equipment  
Perfect geschikt voor medisch en paramedisch materiaal  

•  Higher resistance to dirt, easy to clean 
Beter bestand tegen vervuiling, makkelijk schoon te maken

•  Protection of inner foam cushions from the elements, seat hygiene  
and durability / Bescherming van de schuimbekleding, hygiënische  
en duurzame onderlaag

Characteristics / Eigenschappen

•  Very flexible composite structure 
  Zeer soepele composietstructuur 

•  Multi-layer coating 
Meerlagige coating

•  Solution dyed 
 In de massa geverfd

•  New formulation complying with cytotoxicity 
standards / Nieuwe formulering, voldoet aan  
de normen inzake cytotoxiciteit. 

•  New, high-performance Flexcare treatment 
Nieuwe hoogwaardige Flexcare-behandeling

•  Waterproof  
 Waterdicht

Aesthetics and easy upkeep.
Smaakvol en makkelijk te onderhouden.

Cafés, hotels, restaurants, etc.
Horeca

Indoor & Outdoor Furniture 
Applications / Toepassingen 
op binnen- en buitenmeubilair 

Exceptional resistance to wear.
Uitzonderlijke slijtvastheid.

Transportation & public places facilities 
Transport & Openbare instanties

UV resistance, 5-year warranty.
UV-bestendigheid, 5 jaar garantie.

Gardens and terraces / Tuinen en terrassen 

, health and environmental performance / 
gezondheids- en milieuprestaties
Serge Ferrari assesses the health and environmental performance  
of its products based on application-related exposure scenarios.  
Level “R” represents the market offer in compliance with regulations.

For more information: please contact us.

Serge Ferrari evalueert de gezondheids- en milieuprestaties van zijn 
producten met behulp van blootstellingsschema’s voor de diverse 
toepassingen van het product. Het niveau “R” stelt het marktaanbod 
voor dat aan de voorschriften voldoet. 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Stamskin Zen’s ECO Identity profile  
ECO IDentity profiel van Stamskin Zen

  HEALTH PRECAUTION: R+3: phtalate content less than 0.1% 
SANITAIRE VOORZORGSMAATREGEL: R+3: ftalaatgehalte lager dan 0,1 %

  INDOOR AIR QUALITY: R+2: Class A+ for health labelling  
BINNENLUCHTKWALITEIT: R+2: klasse A+ voor het gezondheidslabel

  ENVIRONMENTAL FOOTPRINT: R+2: specific LCAs (Life Cycle 
Assessments) / MILIEUVOETAFDRUK: Specifieke LCAs  
(Levens Cyclus Analyse)

  CIRCULAR ECONOMY: R+2: effective recycling through Texyloop 
CIRCULAIRE ECONOMIE: R+2: effectieve recycling door Texyloop

  RENEWABLE CONTENTS: R: no bio-sourced constituent 
HERNIEUWBARE BESTANDDELEN: R: geen plantaardig of dierlijk 
materiaal

Complies with environmental communication standard ISO 14021:
• accurate 
• verifiable

• relevant 
• not misleading  

Voldoet aan de milieucommunicatienorm ISO 14021:
• exact 
• verifieerbaar 

• relevant  
•  niet bedrieglijk
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