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

7
geschuurd
nubuck
1.0
stoer en ruig, warm leder

Artikelomschrijving
Prachtige dikke nubuck met een stoer nerfbeeld. Dit aniline leer wordt aan de haarzijde ‘’gechopt’’, dit is het grof
opschuren van de huid en hierdoor ontstaat een stoer doch zacht oppervlak. Collection Chopper is ruig en de
diverse natuurlijke kenmerken accentueren dit, deze kenmerken dienen zichtbaar verwerkt te worden. Tijdens
het looien wordt het leder met een vocht- en vuilafstotend product behandeld, echter zal nubuck in gebruik gaan
meeleven met de eindgebruiker. Uitermate geschikt voor lederwaren, de residentiële- en projectmarkt.
Vanuit voorraad leverbaar, vanaf een halve huid.

Technische gegevens
Ruwe huiden:
Looien:
Maat / huid ø:
Dikte:
Lichtechtheid:
Wrijfechtheid droog:
Wrijfechtheid nat:
Scheursterkte:
Brandvertraging:

Engelse Os
Mineraal
5,00 m²
1,3 – 1,5 mm
>3 IUF 401 + 402 DIN 54004
50 cycles, min 2/3 grey scale - EN ISO 11640 + 11641
20 cycles, min 2/3 grey scale - EN ISO 11640 + 11641
min. 20N – EN 3377-1
British Standard

Gebruiksinformatie nubuck leder:
Bij ‘’meeleven’’ moet men denken aan het vettig/spekkig worden van de contact delen.
Naast de gebruikskenmerken is het materiaal gevoelig voor diverse soorten licht. Licht kan eventuele verkleuring
veroorzaken. Het plaatsen van nubuck in direct daglicht is dan ook niet aan te raden.
De eventueel vettig geworden delen, kunnen met een zeer fijn schuurpapier of suède borstel, voorzichtig worden
opgeruwd. Het materiaal zal echter altijd de mooie gebruikskenmerken blijven tonen.

Neem voor een passend onderhoudsadvies contact op met info@ohmannleather.com of +31 (0) 55 360 26 26.

Prijs-, artikelwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ohmann Leer BV
Tweelingenlaan 75
NL-7324 BK Apeldoorn

IBAN NL84ABNA0417722079
BIC ABNANL2A

Tel +31 (0)55-3602626
E-mail info@ohmannleather.com
www.ohmannleather.com

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

