
 

Eigenschappen en onderhoud meubelleder 

 
U heeft gekozen voor echt leer. Als 

bekledingsmateriaal voor meubelen is leder 

uitermate geschikt. Het is ontzettend sterk en 

duurzaam. Een lederen meubel leeft met zijn 

gebruikers mee en krijgt in de loop van de tijd 

steeds meer karakter. 

Het lederen meubel zal direct na ingebruikname 

op sommige plaatsen plooivorming vertonen. Dit 

kan bij een nieuw meubel als storend ervaren 

worden. Het hoort bij het karakter van het 

natuurproduct leer. Na verloop van tijd zal  deze 

ruimte zich over het gehele oppervlak verdelen. 

De plooivorming wordt meestal veroorzaakt 

doordat de watten-onderlaag (fiberfill) enigszins 

gaat pletten. Daarnaast wordt de huid op de 

belaste plekken enigszins uitgerekt. Mocht er 

sprake zijn van overmatige plooivorming dan is 

het raadzaam om contact met ons op te nemen. 

 

Elk soort leder heeft zijn unieke eigenschappen.  

We kunnen het leder in een aantal soorten 

indelen: 

 

* Gedekt of gepigmenteerd en 

semi-aniline leder: 
Het gedekte leder is voorzien van een extra goede 

afdekking en een later aangebrachte nerfstructuur 

waardoor structuurverschillen bijna niet meer 

voorkomen en het leder een gelijkmatig uiterlijk 

heeft. Semi-aniline leder  heeft een dunnere 

beschermlaag waardoor de natuurlijke nerf en 

tekening zichtbaar blijft. 

Beide leersoorten zijn zeer praktisch in gebruik en 

weinig gevoelig voor verkleuren. Afnemen met 

kalkarm water en regelmatig onderhouden met 

Royal Furniture Care, Leather Care kit. De 

aanwijzigen op de verpakking volgen. Het leder 

zoveel mogelijk tegen direct zonlicht beschermen. 

 

* Volaniline leder: 
Hiervoor worden de mooiste huiden gebruikt. Het 

leder wordt niet gecorrigeerd; hierdoor zijn 

natuurlijke kenmerken zoals strepen (nekplooien), 

littekens, insectenbeten en ruwe plekjes zichtbaar. 

Tevens kunnen er door verschil in verfopname 

kleurnuances in de huid voorkomen. Omdat er 

(bijna) geen verfafdeklaag is gebruikt wordt door 

de leerlooier vaak een bescherming aangebracht 

in de vorm van olie of was welke transparant is. 

Door de open poriën voelt het leder bij iedere 

temperatuur aangenaam aan, tevens is het leder 

sterk hygroscopisch en hierdoor gevoeliger voor 

vlekken en verkleuringen. De meeste vlekken 

verdwijnen na verloop van tijd vanzelf of laten zich 

met de onderhoudsset verwijderen. Regelmatig 

onderhoud is zeer belangrijk  omdat hierdoor de 

beschermlaag intact blijft. Direct zonlicht moet 

vermeden worden hierdoor kan het leder sterk 

verkleuren. Maar ook door daglicht kan het leder 

op den duur verkleuren. Na verloop van tijd krijgt 

het leder een doorleefd karakter. Gebruiksplekken 

bijvoorbeeld door huidvet zijn vooral bij lichte 

kleuren zichtbaar en horen bij dit type leder, 

hierdoor wordt de natuurlijke charme van dit leder 

nog meer benadrukt. Voor de meeste aniline 

leersoorten volstaat de Leather Care kit 

onderhoudsset. Raadpleeg hiervoor onze 

adviseurs. 

 

* Nubuck, geschuurd leder, suéde 

en piloten leder: 
Prachtig zacht leder met het comfort van stoffen 

bekleding. Na verloop van tijd zal het velourse 

karakter verdwijnen en wordt dit leder op de 

gebruiksplekken gladder, waardoor een doorleefd 

karakter ontstaat. Dit is niet te voorkomen en 

inherent aan dit type leder. Direct zonlicht op het 

leder ten allen tijde vermijden. Ook daglicht kan 

verkleuringen veroorzaken. Met regelmatig 

onderhoud (Brushed leather care kit) en 

opborstelen houdt u het leder mooi. 

 

* lichte leerkleuren 
Lichte leerkleuren zijn gevoelig voor verkleuringen 

door kleurmigratie van bijvoorbeeld donkere 

kleding zoals spijkerbroeken maar ook de inkt van 

kranten. Dit leer moet onderhouden worden met 

“Stay bright” onderhoudsset. Eventuele 

verkleuringen verwijderen met transfer remover 

die in de set zit. 

 

* Algemeen 
Na levering het meubel direct behandelen met het 

juiste onderhoudsmiddel. 

Mobiel Interieur biedt u de mogelijkheid om voor 

bepaalde ledersoorten de garantietermijn te 

verlengen tot 5 jaar. Vraag naar de voorwaarden. 

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot 

eigenschappen of onderhoud van leder, raadpleeg 

dan een van onze adviseurs. 

 

All-in House Service, voor alle bekledingssoorten 

mogelijk.

 


