læder
Lædertyper:
Anilinlæder – naturlæder med minimal overfladebeskyttelse. Den mest behagelige af alle
lædertyper. Absorberer let kropsvarmen og er fløjlsblød at røre ved. Den minimale
overfladebeskyttelse sikrer, at læderet kan ånde, og at læderets struktur fremstår særligt smukt og
naturligt. Anilinlæder er mere sart end andre typer. Sol, fugtighed og slidtage vil sætte sig sine spor.
Hvis du passer på dit møbel og beskytter det mod direkte sollys og ekstrem varme, vil tidens tand til
gengæld tilføre møblet en helt uerstattelig patina – liv og varme.
Semianilin – let overfladebeskyttelse. Overfladen er godt beskyttet mod ydre påvirkninger, den
fremstår mere ensartet, og der er mindre sandsynlighed for, at den ændrer udseende. Det får ikke
helt den samme patina som anilinlæder, men er også blødt og bevarer læderets oprindelige struktur.
Naturmærker:
Ikke to huder er ens, og hvert møbel har sine særpræg og detaljer. De påvirkninger dyret har været
udsat for i dets levetid sætter naturligt deres præg på læderet. Og ethvert forsøg på at skjule disse
naturmærker ved slibning, lakering eller tumbling vil forringe læderets egenskaber markant. Derfor
har vi har valgt at bevare læderet i dets mest naturlige form. Det giver nemlig læderet den største
styrke, den bedste komfort og en udsøgt ’touch’. Og derfor vil du finde små mærker og variationer i
overfladen. Der går mange huder på hver sofa, men hver hud udvælges minutiøs, så disse naturlige
variationer udnyttes optimalt.
• Helede ar - Vil vise sig som små linjer eller strukturforskydninger i overfladen. Det berørte
område har samme slidstyrke som det omgivende læder.
• Insektbid - Ses som små ujævnheder i læderets overflade. Et begrænset antal af små bid påvirker
ikke læderets slidstyrke. Er mindre synligt på semianilin-læder end på anilinlæder.
• Nakkefolder - Viser sig som områder med lidt grovere læder – tydeligst på anilinlæder. Ved
semianilin-læder vil der ofte være tale om mindre skygger.
• Fedtstriber - Aftegn af linjer, der løber fra rygpartiet mod maveregionen. Kommer til udtryk som
variationer i farvenuancerne. Oftest på anilinlæder
• Strukturforskelle/løs narv - Jo tykkere huden er, jo kraftigere vil strukturen generelt være.
Narvstrukturen er tættest på ryggen og bliver grovere og løsere jo længere om på siden og bugen
huden kommer fra.
• Vorter - Typisk små ujævnheder, der ses og føles som fremspring på læderet. Er mere eller mindre
tydelig afhængig af, hvordan lyset falder på møblet og hvor pigmenteret læderet er.
• Ikke helet ar - Ar, der ikke har fået lov til at hele vil vise sig ved at overfladen er brudt. Det
accepteres ikke, da det svækker læderet og forringer kvaliteten.
Pleje af læder:
Læder skal tilføres ny næring 2-3 gange årligt.
Anvend 1 liter håndvarmt vand (ca. 40 grader) til 1 dl hvide sæbespåner. Pisk blandingen til en
”grød”. Du kan med fordel lade den stå koldt natten over, så den bliver mere grødet. Anvend en
blød svamp til at aftørre hele møblet. Sørg for ikke at gennemvæde læderet og aftør alle flader for at
undgå skjolder. Anvend gerne demineraliseret vand for at undgå kalkpletter. Lad møblet tørre godt.
Overskydende sæberester fjernes ved at eftertørre med en klud, hårdt opvredet i rent vand. Anvend
"gode" sæbespåner.
Brug aldrig opløsningsmidler eller lignende til pletfjerning, da det vil skade læderet. Forhør dig hos
din møbelhandler, hvis der er behov for en dybere rensning eller vanskelig pletfjerning.

