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Collection Royal
Kleuren:
Nerf:
Type:
Edition:
Extra’s:

11
volnerf
semi-aniline
1.0
vlak nerfbeeld, hand gepoetst klassiek effect

Artikelomschrijving
Royal; 11 typische klassieke kleuren met een hand gepoetst klassiek effect. Het leder is plantaardig na gelooid,
hierdoor is het leder in de vezel wat stijver echter is de grip super zacht. Het samenvoegen van deze
2 specialismen, het looien en het handpoetsen, en een uitgebalanceerde kleuren keuze, maakt deze collectie
tot een uniek stuk in zijn soort. De natuurlijke kenmerken van het leder zijn zichtbaar en zijn juist een mooi
onderdeel van het leder. Uiteraard dient dit tijdens de verkoop aan de eindgebruiker duidelijk te worden
gemaakt. De 11 kleuren van deze semi-aniline leersoort zijn vanuit voorraad leverbaar vanaf een halve huid.

Technische gegevens

Ruwe huiden:
Maat /huid ø:
Dikte:
Lichtechtheid:
Wrijfechtheid:
Scheursterkte:
Buigingen:
Hechting van de finish:
Brandvertraging:

Europees
5,30 m²
1,0 - 1,2 mm
5 (DIN EN ISO 105-B02)
>3 (DIN EN ISO 11640)
>20 (DIN 53329 A)
20.000 (DIN 53351)
2 N/cm (IUF 470)
DIN EN 1021 Part I + II
ISO 8191:1
ISO 8191:2
British Standard 5852 1+2
California 117 - class 1

Collection Royal dient af en toe met een schone zachte doek te worden afgestoft en regelmatig met de juiste
onderhoudsmiddelen te worden verzorgd.

Prijs-, artikelwijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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Betaling binnen 30 dagen netto, reklames binnen 10 dagen
Onze offertes en leveringen geschieden volgens de
verkoopvoorwaarden, vastgelegd en gedeponeerd juli 2012 bij
Kamer van Koophandel Oost Nederland.
Inschrijving KVK onder nummer 08073467.
Payment within 30 days net, claim within 10 days
Our offers and deliveries are made in accordance with the
Terms & Conditions of Sale, drawn up July 2012 at
Chamber of Commerce Oost Nederland.
Registered at Chamber of Commerce under number 08073467

