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

13
volnerf
aniline
1.0
vlak nerfbeeld, Aniline met wax

Artikelomschrijving
Collection Verve is aniline leersoort voorzien van een speciale wax op de top, gemaakt op de mooiste Europese
runderen. Zoals de naam al doet vermoeden, Verve, is dit een leder om enthousiast van te worden. Een
materiaal die iedere uitleg van het woord verve bevat.
Om de natuur te benadrukken worden natuurlijke kenmerken juist als een extra ervaren. Uiteraard dient dit
tijdens de verkoop aan de eindgebruiker duidelijk te worden gemaakt. Een leder uitermate geschikt voor
tassen, lederwaren, stoere projecten en de residentiële markt. Prachtig leer, met een gebruiksaanwijzing!
De 13 kleuren zijn vanuit voorraad leverbaar vanaf een halve huid.

Technische gegevens

Ruwe huiden:
Maat /huid ø:
Dikte:
Lichtechtheid:
Wrijfechtheid droog:

Wrijfechtheid nat:
Scheursterkte:
Brandvertraging:

Europese runderen
5,20 m²
1,2 - 1,4 mm
>3 (IUF 401 + 402 DIN 54004)
50 cycles val. 2/3 grey scaleISO 11640 72h exposition val.
2/3 grey scale – EN ISO 105-B02
20 cycles val. 2/3 grey scale – ISO 11640
>20 - EN 3377-1
British Standard

Collection Verve 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

