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Kwaliteitsinformatie Meubelleer
Leer is niet gemaakt, het is gegroeid. Een natuurlijk product met unieke eigenschappen
en nuances. Met alle natuurproducten heeft leer gemeen dat het in de loop der jaren
mooier wordt. Kleurnuances ontstaan doordat niet alle delen van de huid evenveel
kleurstof opnemen. Het feit dat tijdens gebruik in het leer ruimte en plooien kunnen
ontstaan is geen negatieve eigenschap. Evenals dat een vol-aniline huid sporen van
kruinen of kleine littekens kan bevatten. Dit zijn allen juist bevestigingen van de
natuurlijke eigenschappen van het leer.

We onderscheiden 2 leersoorten: gladde leersoorten en ruwe leersoorten.

Gladde leersoorten
Aniline leer: het exclusieve leer
■■

topsegment leer met een luxe uitstraling

■■

voelt aangenaam zacht en warm aan

■■

aniline leer ademt

■■

poriën van de huid zijn zichtbaar omdat het leer alleen met transparante aniline
kleur door en door geverfd is

■■

zeer gevoelig voor vlekken en gebruikssporen

■■

verwijderen van vlekken vaak moeizaam

■■

niet aan te raden voor families met kinderen en/ of met huisdieren

Semi-aniline leer: de perfecte balans
■■

voelt aangenaam zacht aan

■■

na het aniline verfbad is er nog een dunne afdeklaag aangebracht

■■

verkrijgt een hogere gebruikswaarde door de slijtvaste afdeklaag

■■

de meeste verontreinigingen laten zich gemakkelijk verwijderen

Gepigmenteerd leer (gecorrigeerd en afgedekt): het makkelijkst in onderhoud
■■

oppervlakte deels gecorrigeerd en machinaal van een natuurlijke structuur 		
voorzien

■■

voorzien van een speciale beschermlaag als finish

■■

gebruiksvriendelijk, sterk

■■

geschikt voor intensief gebruik

■■

minder gevoelig voor vlekken en vervuiling

■■

probleemloos te reinigen
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Leer met een wax of olie finish
In de handel onder de naam Saddle, Silk, Rancho of “pull up” leer. Valt meestal onder
volaniline leer. Duidelijke krassen in het leer als je er zachtjes met een nagel over gaat.
Niet geschikt voor families met kinderen en/ of huisdieren.

Ruwe leersoorten:
Nubuck
Bij nubuck leer wordt de bovenste gladde laag weggeschuurd of geslepen. De vezels
onder de toplaag vormen een zijdezachte oppervlakte. Het is een leerkwaliteit voor de
liefhebber van zacht aanvoelend luxe leer.
Het leer niet met crème behandelen maar met Keralux Spray N met UV-filter. Hierdoor
kunnen de vezels niet verkleven. Met het Keralux nubuck reinigingsdoekje kunt u vuil
verwijderen en de vleug herstellen.

Suède
Suède is de vleeszijde van de huid. Vaak wordt deze dun gesplit.

Vintage leer met een effect finish
In de handel onder de naam Vintage, Texas, Touch, Kenia, Africa. Meestal een (deels)
opgeschuurde huid, die met wax wordt afgewerkt, waardoor een geleefd “vintage”
uiterlijk ontstaat. Deze leersoort is gevoeliger voor vuil, verbleken en uitdrogen.
Beschermen kan met Keralux Spray N, voeden met Keralux Vintage Lotion.

