NL - APELDOORN
T. +31 55 360 26 26
sales@ohmannleather.com

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

5
gecorrigeerd
gepigmenteerd
2.0
klassieke uitstraling

Artikelomschrijving
Texas wordt gemaakt op mooie kleine Europese huiden. Een typisch klassiek leder, een elegant wish effect
zorgt voor een mooie 2-tone. Door de speciale finish ontstaat er een elegante collectie die breed inzetbaar is.
De zichtbare kenmerken en de in de natuur opgelopen, meestal herstelde, verwondingen als litteken zijn een
onderdeel van de collectie. Texas is uitermate geschikt voor de klassieke stofferingen en projecten.
De 5 typische kleuren zijn vanuit voorraad leverbaar, vanaf een halve huid.

Technische gegevens
Ruwe huiden:
Maat / huid ø:
Dikte:
Lichtechtheid:
Wrijfechtheid droog:
Wrijfechtheid nat:
Wrijfechtheid zweet:
Scheursterkte:
Buigingen:
Hechting van de finish:
Brandvertraging:

Europees
4,50 m²
0.9 – 1.1 mm
>5 (IUF 402)
>4 500 (IUF 450)
>3 150 (IUF 450)
> 3 80 (IUF 450)
>40 (IUP 20 )
20.000 (IUP 20)
2 N/cm (IUF 470)
80⁰C ( IUP 16)

Collection Texas 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.

Ohmann Leer BV
Tweelingenlaan 75
NL-7324 BK Apeldoorn

ABN AMRO rek nr 417722079
IBAN NL84ABNA0417722079
BIC ABNANL2A
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ING rek nr 925274
IBAN NL07INGB0000925274
BIC INGBNL2A
BTW nr NL 8064 97 920 B01

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

