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

13
+5
volnerf + geschuurd
aniline + Nubuck
2.0
tuigleer, plantaardig gelooid, aniline leder

Artikelomschrijving
Collection Saddle is plantaardig gelooid. Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat het leder stugger
is dan andere artikelen. Door natuurlijke kenmerken en mogelijke verkleuringen in het leder ontstaat de charme
van dit product. Collection Saddle is gemaakt op halzen, waarmee de gemiddelde grootte 1,30 m2 is. Het rustige
kleurenaanbod van deze collectie ondersteunt dit natuurlijke product.
Deze collectie is verkrijgbaar in 4 varianten
Saddle;
Saddle touch;
Saddle whitewash;
Saddle nubuck;

6 kleuren in dikte 3.0-3.5
3 kleuren in dikte 2.0-2.6
4 kleuren in dikte 3.0-3.5, soepele variant van Saddle
3 kleuren in dikte 3.0-3.5, soepele variant van Saddle met whitewash
5 kleuren in dikte 3.0-3.5, saddle met velours look

Het tuigleer kan voor meerdere doeleinde worden gebruikt, denk aan stoffering van meubilair en het inleggen
van bureaubladen. Door de dikte van het leder kan het eveneens gebruikt worden voor zelfdragende delen van
het meubilair. Tevens is dit type leder ook zeer geschikt om te gebruiken voor lederwaren, het bekleden van
wanden, vloeren en trappen.
Collection Saddle is vanuit voorraad leverbaar per hele hals.

Technische gegevens
Ruwe huiden:
Looien:
Maat / huid ø:
Dikte:

Spaans
Plantaardig
1,30 m2
3,0 – 3,5 mm

Andere diktes en kleuren mogelijk vanaf 35 m2
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

