Bonanza
LEERSOORT

Bonanza Black

Bonanza Grey

Bonanza British Tan

Bonanza Beige

Bonanza Dark Brown

Bonanza Dark Tan

Bonanza Tan

Bonanza Naturel

Bonanza Mouse

LEEROMSCHRIJVING
Eigenschappen en finish
Bonanza is een buffelleer met karakteristieke kenmerken; insectenbeten, verhoornde plekken, mestvlekken,
geheelde schrammen van prikkeldraad, littekens van vechtpartijen met soortgenoten en kale grove plekken. Ook de
haarinplant van het dier zorgt voor de natuurlijke uitstraling. Bonanza leer is gemaakt van de toplaag van de huid en heeft
dus een robuuste en wilde uitstraling. De huiden worden met plantaardige stoffen gelooid. Het is een puur aniline leer,
waardoor niets van de karakteristieken van de huid wordt bedekt. Door dit natuurlijke kleurproces blijven dus ook
oneffenheden zichtbaar. Door de aard van de verving en looiwijze kunnen zowel in de huiden onderling als in elke
afzonderlijke huid grote kleurverschillen voorkomen. Iedere partij kan hierdoor anders zijn ten opzichte van de leerstaal
of op bestaande modellen. Ook kan het leer op het ene product er anders uitzien dan op het andere. Er kan plooivorming
ontstaan door natuurlijke rek in het leer. Deze eigenschappen kunnen geen reden zijn voor reclamaties.

Onderhoud
Aniline-leder verdraagt geen zon en warmtebronnen. Bescherm uw meubelen voor directe straling. Om ervoor te zorgen dat
het leer niet uitdroogt, dient het gevoed te worden met een ondehoudsproduct. Vanwege de open structuur van het leer
is het gevoelig voor vlekken. In het geval dat er met vocht wordt geknoeid, adviseren wij het leer zacht af te deppen met een
absorberende doek en te laten drogen. Na droging behandelen met een speciale leather cleaner. Daarna kan het meubel
worden behandeld en verzorgd met een speciale wax.
Daarvoor adviseren wij:
• Keralux® set S van LCK
• Leather Care Kit Wax & Oil van Oranje

Onderhoudsset
LEATHER WAX EN OIL SET

PRODUCT INFO
Omschijving
Leder is een natuurproduct met een mooie, luxe uitstraling. Om uw leder mooi en in topconditie te houden, heeft u een
uitstekende keuze gemaakt met de Leather Care Kit. Deze set bevat hoogwaardige en veilige producten om uw leder optimaal
te beschermen en te reinigen tegen onder andere dranken, voedingsmiddelen.
Regelmatig onderhoud houdt leder soepel en verlengt de levensduur.

Gebruiksaanwijzing
Vervuild leder eerst reinigen met Natural Leather Cleaner! NaturalLeather Wax voor gebruik altijd eerst op een onopvallende
plaats uitproberen. Vervolgens Natural Leather Wax dun aanbrengen op een zachte niet pluizende doek en hiermee het
oppervlak egaal (met een draaiende beweging) inwrijven en vervolgens enkele minuten laten drogen. Daarna het behandelde
oppervlak rustig nawrijven met een schoon deel van de poetsdoek. Bij overmatig schrale of uitgedroogde meubelen de
behandeling herhalen. Let op! Tijdens een behandeling kan er iets kleurstofafgifte op de doek ontstaan. Dit is bij leder met
een was- en/of olielaag een normaal verschijnsel en heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het leder.
Dit type leder altijd behandelen zonder al te veel druk op het leder uit te oefenen.

Extra gegevens
Nabehandeling

Verzorgingsadvies: Het leder elke ± 3 - 4 maanden behandelen.

Samenstelling

Diverse wassen, oliën, emulgators en oppervlakte actieve stoffen.

Bewaren

Op een droge, koele plek bewaren in een goed gesloten verpakking

De verzorgingsset bevat

150 ml flacon Natural Leather Wax & Oil
150 ml flacon Natural Leather Cleaner
Doek
Spons
LET OP! Deze set niet gebruiken op geschuurd/ geborsteld leder.

Geschikt voor leersoort
Bonanza, Royal en Luxor

Onderhoudsset
LEATHER CARE SET S KERALUX

PRODUCT INFO
Gebruiksaanwijzing
De waxlaag op het leder is de bescherming tegen vroegtijdig uitdrogen en versneld verbleken. We adviseren om dit type
leder direct bij levering even af te stoffen en direct te behandelen met de Keralux® lotion S. Volg hierbij de gebruiksaanwijzing
op de verpakking. Het kan handig zijn om voor nieuwe meubels een losse flacon Keralux® lotion S mee te bestellen.
Dan is er nog voldoende lotion voor een volgende behandeling na een half jaar. Wekelijks afstoffen met een
droge pluisvrije doek of de LCK® reinigingshandschoen. (evt. met enkele druppels LCK® reinigingswater).
Onderhoud met deze set (reinigen en verzorgen) minimaal 2-3 x per jaar.

Geschikt voor leersoort
Bonanza, Royal en Luxor

