FEST - Onderhoud en advies
Onze leersoorten
Naturale leder
Naturale is een volnerf aniline leer, gemaakt van buffelhuiden. De speciale was- en aniline kleurstoffen geven het een
natuurlijk en beetje een vintage-effect. Dat effect – en extra tekenen van slijtage – nemen bij dagelijks gebruik toe.
Eigenlijk is het net als een leren jack: met de jaren wordt ie alleen maar mooier en authentieker. Verschillen in tinten
van de buffelhuiden zijn onvermijdelijk bij dit type leer. Net als verschillen tussen de huiden überhaupt: de natuurlijke
eigenschappen zoals mestvlekken, krassen, insectenbeten, etc. blijven immers zichtbaar. Puur natuur, elke vierkante
meter is uniek. Het verschil in nerf en zachtheid zijn het bewijs van de authenticiteit van dit speciale leer.

Da Silva leder
Is een natuurlijk type anilineleer met een mooie wax afwerking. Gemaakt van hoogwaardige reliëf huiden uit Europa.
Het leer heeft een dikte van 1,1 / 1,3 mm en heeft een warme en natuurlijke uitstraling. Z’n verfijnde uitstraling heeft
ie te danken aan de speciale retanning en het lichte vintage-effect, door die behandeling heeft het leer ook die
typische kleurschakeringen. Het leer heeft een semi-open structuur en kan daardoor na verloop van tijd wat
verkleuren door gebruik en de invloed van licht. De natuurlijke eigenschappen zoals mest - vlekken, krassen,
insectenbeten, etc. zijn zichtbaar in dit leer. Puur natuur.

Pepe leder
Pepe is een gewaxed (semi-aniline) leer met een natuurlijk gevoel en een verfijnde afwerking. De waslaag maakt het
leer zijdezacht en geeft het een warme uitstraling. Het leer wordt in de loop van de tijd nog gladder en authentieker
dankzij de open “semi” korrelstructuur. Verschillen in handvat, litteken en zachtheid zijn onvermijdelijk. Veeg het leer
alleen af met water.

Kleurschakeringen en verschillen in de huid, tussen de schalen en de partijen zijn typisch en onvermijdelijk voor dit
type leer. Het heeft een open semi litteken structuur waar de kleur en het uiterlijk na verloop van tijd kunnen
veranderen door het licht. Verschil in grip, nerf en zachtheid zijn het bewijs van de authenticiteit van dit specifieke
leer.

Typen leer
Aniline leder
Aniline, ook wel volnerfleer genoemd, is de mooiste en meest natuurlijke vorm van meubelleer. De kwaliteit is hoog
en het leer voelt fijn aan. De beschermlaag ontbreekt, waardoor dit leer erg gevoelig is voor verkleuring en vuil diep
kan doordringen in de poriën van dit natuurproduct.

Semi-anilineleer
Semi-anilineleer ontstaat door rundleer dat gebeitst is met aniline, na te behandelen met een transparante kleurstof
en te voorzien van een iets mindere natuurlijke vorm, maar wel met een betere beschermlaag is semi-anilineleer. Dit
leer is behandeld met een transparante kleurstof en voorzien van een afdeklaag. Hierdoor krijgt deze leersoort een
hogere gebruikswaarde, behoudt zo langer zijn uitstraling en soepelheid dan vol analineleer. De afdeklaag verhoogt
wel de gevoeligheid voor zonlicht en geeft kans op verkleuring. Vet en vuil kunnen doordringen in de poriën.

Gedekverfd leer
De huid is bij deze leersoort door en door geverfd. Na de kleuring wordt het leer voorzien van een gepigmenteerde,
niet doorzichtige finishlaag, waardoor de natuurlijke oneffenheden in de huid minder opvallen. De onderkant van de
huid kan hierdoor een andere tint hebben dan de bovenkant. De beschermlaag biedt extra bescherming, waardoor dit
type leer heel praktisch in gebruik is.

Geschuurde leersoorten
Dit is een onbeschermd leer met een natuurlijke, open structuur. Het wordt gemaakt van hele huiden en bovendien
van de toplaag van de huid. De nerfzijde zit aan de onderkant, waardoor het kan voorkomen dat in dit leer
willekeurige ‘kronkels’ te zien zijn: dit zijn de plaatsen waar de aderen hebben gezeten. Na verloop van tijd zal het
leer gebruikssporen vertonen en wordt het iets vettiger. Door de speciale behandelmethode wordt een
verouderingseffect nagebootst waardoor de uitstraling van het leer na verloop van tijd nog ruiger en ouder wordt.

Plooivorming van leer
Wanneer je je leren zitmeubel (vrijwel) dagelijks gebruikt, is plooivorming in armleggers, zit- en rugkussens
gebruikelijk. Hierdoor verandert ook het uiterlijk van het zitmeubel; het ‘leeft’ en gaat er ‘gebruikt’ uitzien. Een
volkomen normaal verschijnsel dat hoort bij leer. Het is dus niets om je zorgen over te maken en uitgesloten van de
garantie.

Verkleuring van leer
Door dag- of zonlicht zal je leren zitmeubel in meer of mindere mate verkleuren. Warmtebronnen vlakbij je leren bank
of fauteuil hebben ook invloed op de kleur. Dichtbij een centrale verwarming of een kachel kan een leren bank of
fauteuil onder invloed van de warmte craqueleren (barstjes vertonen) en iets fletser worden.

Uitdroging van leer
Droge lucht kan leer uitdrogen, waardoor het ontvankelijker is voor allerlei invloeden van
buitenaf. Hou daarom de luchtvochtigheid op peil met waterverdampers. Dat is niet alleen beter voor het leer, maar
ook prettiger voor jezelf. Door leer te behandelen met Protexx Premium XXL is het leer beter beschermd tegen
uitdroging en behoudt het z’n souplesse. Pas op met chemicaliën en scherpe voorwerpen: gespen, ritssluitingen,
spijkerkoppen van jeans kleding, nagels van honden en katten gaan slecht samen met leer. Let ook op met haarlak,
gel, nagellak, lijm en andere vluchtige producten met aceton. Als hiervan één druppeltje op het leer komt, leidt dat tot
onherstelbare beschadiging. Leer is ook erg gevoelig voor andere chemicaliën.

