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

10
volnerf
semi-aniline
2.0
stoer uiterlijk

Artikelomschrijving
Vintage is een eerlijk leder, heeft een stoere uitstraling waarin je het leven van een van de sterkste dieren ter
wereld kunt herkennen. Je kunt zien dat de buffel onverschrokken is en geen enkele uitdaging uit de weg gaat.
De zichtbare kenmerken en de in de natuur opgelopen, meestal herstelde, verwondingen als litteken zijn een
onderdeel van de collectie. Naast het stoere basis materiaal is er gekozen de huiden af te werken met een
speciale olie en wax combinatie. Deze speciale mix zorgt voor een mooi 2-tone effect en een super fijne grip.
Zeg je Vintage, zeg je een stoer gevoel! De 10 kleuren, leverbaar vanuit voorraad, zijn toepasbaar voor zowel de
residentiële markt als voor projectmatige toepassingen.

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

Buffel
Chroom
3,80 m²
1.3 – 1.5 mm
>6 (IUF 402 UNI EN ISO 105)
500 (DIN EN ISO 11640)
80 (DIN EN ISO 11640)
30.000 (UNI EN ISO 5402)
3,0 N/cm (UNI EN ISO 11644)

Collection Vintage 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
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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

