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Collection Saddle 

 
Kleuren:  13 + 5 

Nerf:  volnerf + geschuurd 

Type:  Aniline + Nubuck 

Edition:  2.0 

Extra’s:   tuigleer, plantaardig gelooid, Aniline leder! 

 

 

Artikelomschrijving 
 

Collection Saddle is plantaardig gelooid. Er dient rekening te worden gehouden dat het leder stugger is dan 

andere artikelen. Door mogelijke verkleuringen en natuurlijke kenmerken in het leder ontstaat de charme van 

dit product. Onze collection Saddle is gemaakt op halzen, waarmee de gemiddelde hals ± 1,30 m2 groot is. Het 

rustige kleurenaanbod van deze collectie ondersteunt dit natuurlijke product. 

Saddle is in een dikte van 3,0 – 3,5 mm te verkrijgen in 3 varianten. Ons standaard tuigleer in black, blanc, 

brown, chestnut, rum, cognac. Daarnaast voeren wij de soepelere variant, Saddle Touch, in 4 kleuren; black, 

brown, rum en cognac. Als laatste is deze soepelere uitvoering ook nog in 3 kleuren te verkrijgen met een 

speciale whitewash. Saddle nubuck is verkrijgbaar in 6 kleuren. Tuigleer met een velour look. 

Door de dikte van het leder kan het gebruikt worden voor zelfdragende delen van het meubilair. 

 

In de kleuren black, blanc en cognac van ons standaard tuigleer is Saddle ook in dikte 2,0 – 2,6 mm te 

verkrijgen. 

 

Het tuigleer kan voor meerdere doeleinde worden ingezet, zoals stoffering van meubilair en bureaubladen. Ook 

is het geschikt om te gebruiken voor wandbekleding en voor vloeren. 

Alles is leverbaar vanuit voorraad vanaf 1 hals. 

 

 

Technische gegevens 
 

Ruwe huiden:   Europees 

Maat / huid ø:   1,30 m2 

Dikte:    3,0 – 3,5 mm 

Looiing:    Plantaardig 

 

Andere diktes en kleuren mogelijk vanaf 25 m2 

 

Collection Saddle dient af en toe met een schone zachte doek te worden afgestoft. 

 


