Leder verzorging
Brendola
Brendola leder heeft een zijdematte uitstraling en een zachte
grip. Kenmerkend voor het leer is de natuurlijk ogende grove
leernerfprent. Brendola leder is onderhoudsvriendelijk en
gemakkelijk schoon te maken, omdat het leder is voorzien van
een laklaag en beschermende finish. Het leder is hierdoor erg
geschikt voor intensief woongebruik. Brendola is leverbaar in
zeven moderne kleuren.

Verzorgingsadvies:
Leather Care Kit
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Leder verzorging
Sossano
Sossano leder is een ledersoort met een rijke, vintage uitstraling.
Het leder is voorzien van een dekkende finish. De natuurlijke
nerf is minder zichtbaar, maar het is hierdoor gemakkelijk in
onderhoud en minder kwetsbaar. De leerstructuur wordt in het
leder geprint. Kenmerkend voor Sossano leder is dat er met een
tweetonig gespoten effect is gewerkt dat zorgt voor het vintage
effect en extra uitstraling geeft aan een meubel. Dit type leder is
leverbaar in zes kleuren.

Verzorgingsadvies:
Leather Care Kit
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Leder verzorging
Breganze
Breganze is de meest duurzame leersoort waarbij veel natuurlijke
kenmerken nog zichtbaar zijn en juist dat is de charme van dit
type leer. Er is een beschermende laag over het leer aangebracht,
maar de natuurlijke nerf van de huid is nog zichtbaar. Zo behoudt
het leer zijn natuurlijke uitstraling en is het goed te onderhouden.
Door deze twee werelden te combineren is dit leder een favoriet.
Breganze is te kiezen in tien effen moderne kleuren.

Verzorgingsadvies:
Leather Care Kit
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Leder verzorging
Rubano
Rubano is aniline leder met een volle en zachte grip. De huid
voelt daardoor heel comfortabel aan op een meubel. Kenmerkend
voor dit type leer is de vintage look. Een prachtige kwaliteit met
een stoer karakter en de eigenschap om steeds mooier te
worden. Een rijke en doorleefde uitstraling waardoor kleine
gebruikssporen door de structuur en eigenschap het leder
vanzelf opgelost worden. Rubano leder is een gepolijst en
gewaxt analine leder dat gemaakt is van de huid van stieren en
is leverbaar is acht prachtige kleuren.

Verzorgingsadvies:
Leather Care Kit - Brushed
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Leder verzorging
Belfiore
Een parel onder de huiden. Belfiore heeft een mooie zachte grip
en is het leertype dat het meest dichtbij de oorspronkelijke huid
staat. Met dit volnerfleder met aniline vatverving haal je echt een
natuurproduct in huis. Dit type leer is namelijk het minst gecorrigeerd
en alle natuurlijke kenmerken zijn bewaard gebleven. Alleen de
allerbeste huiden zijn geselecteerd en voorzien van een hele lichte
finish waardoor de huid blijft ademen. Het leer neemt hierdoor de
omgevingstemperatuur aan, voelt als een twee huid op het meubel
en zorgt voor een zachte en zeer comfortabele zit. Dit type leer
is leverbaar in acht warme, natuurlijke kleuren waar
door het
natuurlijke aspect van het
leer extra wordt benadrukt.

Verzorgingsadvies:
Leather Care Kit - Brushed
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Leder verzorging
Creazzo
Creazzo leder heeft een bijzondere, onderscheidende uitstraling
dankzij de prachtige zijdeachtige touch. Het is een uniek aniline
leder dat voorzien is van een wax finish. Hierdoor voelt het
zijdezacht, glad en zeer behaaglijk aan. Dankzij de selectieve
behandeling van het leder worden de natuurlijke eigenschappen
behouden en haal je met dit type leer een prachtig natuurproduct
in huis met een warme en softe grip. Creazzo leder is leverbaar
in zes eigentijdse kleuren.

Verzorgingsadvies:
Leather Care Kit - Wax & Oil
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Algemeen:
Aniline leder is het meest zuivere type leer waarvoor alleen de
allerbeste huiden in aanmerking komen. Het leder voelt zacht en
delicaat aan en biedt daardoor zeer aangenaam comfort naast een
prachtige natuurlijke uitstraling.
Het leder wordt gekleurd in een kleurbad en is slechts voorzien van
een lichte transparante finish wat ervoor zorgt dat de huid blijft
ademen. Het leder voelt hierdoor warm aan in de winter en ventileert perfect in de zomer. Doordat het minimaal is gecorrigeerd
staat het het dichtst bij de oorspronkelijke huid. Het resultaat is een
leersoort met een prachtige natuurlijke uitstraling waarvan geen
twee huiden hetzelfde zijn. De natuurlijke kleine imperfecties op
de huid zijn nog zichtbaar en juist dat is de charme van het leer en
geeft het meubel karakter. Je haalt een uniek product in huis met
een eigen verhaal. Door het ontbreken van een beschermlaag is
aniline leder relatief gevoelig voor vuil en verkleuring.

