Anilinlæder

Generelt
Læder er et animalsk materiale, som vi behandler med den største respekt. Hos Fredericia
bruger vi kun tyrehuder af den fineste kaliber, fra
dyr som er holdt under strenge etiske retningslinjer. Vi udvælger de bedste materialer og
efterbehandler dem efter et princip om
maksimal autenticitet, hvor materialets karakter
bevares. Hos Fredericia tillægger vi det særlig
værdi, at vores produkter er anvendelige i
hverdagen, og at almindelig slid ikke kompromitterer møblets fremtoning. Vores møbler er
kendt for at ældes med skønhed og holde i
generationer. Men det kræver, at møblerne
behandles med respekt og vedligeholdes rigtigt
i forhold til de materialer, der indgår.
Vegetabilsk- og kromgarvet anilinlæder er
lavet af tyrehuder af højeste kvalitet. Læderets
naturlige overfladestruktur er bevaret uden
nogle former for overfladebehandlinger. Dette
gør at læderet er åndbart og blødt hvilket giver
en helt optimal siddekomfort. Gennem årene vil
læderet få en sin helt egen og smukke patina,
som er karakteristisk for anilinlæder.
Før brug
Når møblet er nyt, skal ingen form for
behandling udføres.
Daglig rengøring
Aftør med en blød, tør klud for daglig rengøring.
I tilfælde af småpletter kan man anvende en
blød klud, som er hårdt opvredet i vand, der
først er kogt og siden nedkølet til stuetempera
Fredericia

tur. Det er ofte bedre at efterlade små pletter, og
lade dem udviskes med tiden frem for at prøve
at fjerne dem (fx et mærke fra en kuglepen).
Hvis der spildes væsker på læderet, skal hele
overfladen straks aftørres med en blød klud, der
er hårdt opvredet i koldt vand. Undgå brug af
rengøringsmidler samt skarpe genstande.
Løse hynder skal regelmæssigt bankes let, så
de bevarer deres form og ikke falder sammen.
Vedligeholdelse
For yderligere vedligeholdelse af møblet kan
man benytte læderrens og lædercreme. Til
dette anbefaler Fredericia Leather Master Soft
Cleaner og Leather Master Protection Cream
Premium. Denne vedligeholdelse gentages 1-2
gange årligt.

Protection Cream Premium). Ryst først flasken
og påfør på en blød, tør klud og massér med
lette cirkulære bevægelser. Efterpolér med let
hånd. Lædercreme øger modstand mod pletter
og spild, giver næring og vedligeholder læderet.
Produkterne kan ikke fjerne hårde pletter, men
kan rense og vedligeholde læderet.
∆ Nubuck skal aldrig tilføres fedt (lædercreme) på grund af risikoen for skjolder. Følg
da de specifikke anvisninger og anbefalinger
til Nubuck.
∆ Sulfo og kemiske rengøringsmidler må
under ingen omstændigheder bruges på
møbellæder.

Hvis overfladen er meget slidt eller beskadiget,
kan lædercreme lave skjolder eller medføre
farveændring.
Inden vedligeholdelsen støvsuges læderet ved
lav styrke med et blødt mundstykke.
Fugt en blød svamp med en læderrens (f.eks.
Soft Cleaner) og træk svampen på læderet fra
syning til syning. Rengør eventuelle pletter med
lette cirkulære bevægelser. Der må ikke gnubbes på læderet. Aftør løse hynder separat og
vær opmærksom på, at hele flader skal dækkes
for at undgå skjolder. Lad rensen tørre helt ind i
minimum 1 time.
Herefter påføres lædercreme (F.eks. Leather
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