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TOBAGO
Tobago leer is een aniline afgewerkt leer, dat door de geringe
finish en natuurlijke nerf haar puur natuur uitstraling behoudt.
Deze leersoort wordt chroom gelooid, licht plantaardig nagelooid, vatgeverfd en gepolijst. Het specifieke effect wordt
verkregen door het leer te finishen met paraffine, olie en aniline.
Door de (vezel) structuur kunnen er tijdens het productieproces
kleur- en nerfafwijkingen ontstaan. Dit is een karakteristieke
eigenschap van het leer. In gebruik zorgt het voor een droge
fluweelzachte look, wat het leer zijn karakter geeft.
Dagelijks onderhoud
Stof de bekleding af met een zachte doek.
Belangrijk advies
Wij adviseren nieuwe meubelen eerst te stofzuigen met
het meubel opzetstuk of afstoffen om stof door productie
en transport te verwijderen. Als je voorkeur niet uitgaat
naar de droge, fluweelachtige look, kun je een dun en gelijkmatig laagje lotion aanbrengen om het leer te beschermen,
bijvoorbeeld Keralux® lotion S van LCK, of een lotion die
geschikt is voor glad leer met een wax/en of olie finish
(saddle). Om het leer zijn attractiviteit, heerlijk zachte grip
en natuurlijkheid te laten behouden, adviseren we dit
voedende onderhoud 2 keer per jaar of afhankelijk van
de look die uw voorkeur heeft.
TRINIDAD
Trinidad is een puur aniline leersoort, dat door de wax finish
en een natuurlijk nerfbeeld haar puur natuur uitstraling
behoudt. Door de aniline inverving ontstaan er sterke
kleurnuances in de huid en heeft de huid een open inkijk.
Door de verschillen in nerfstructuur, hebben de kleurstoffen
ook in verschillende mate in de huid kunnen dringen,
waardoor de prachtige en attractieve kleurvariaties in
dit luxueuze leer zijn ontstaan.
Dagelijks onderhoud
Stof de bekleding af met een zachte doek.
Trinidad zeker niét behandelen met een nubuck borsteltje
want dan worden de kleurschakeringen weggeschuurd.

EIGENSCHAPPEN
De stoffen die Montis in haar collectie heeft, zijn zorgvuldig
gekozen en speciaal voor ons geweven en geverfd
zodat ze uniek kunnen combineren met alle leersoorten
van Montis. Alle stoffen zijn getest op eigenschappen
als lichtechtheid en slijtvastheid, eigenschappen die
de kwaliteit van de stof bepalen.
ONDERHOUD ALGEMEEN
Plaats het meubel nooit in direct zonlicht, stoffen kunnen
hierdoor verkleuren.
• Gespen van schoenen, riemen en huisdieren kunnen
zorgen voor halen in de bekleding. Kijk hier mee uit.
Mocht de bekleding toch beschadigd zijn, stop
het haakje dan terug. De bekleding beschadigt hier
zo min mogelijk mee.
• Een stof kan gestofzuigd worden. Als een kussen
gestofzuigd wordt, kan de vulling van het kussen
aangetast worden. Het is daarom het beste om
de kussens op te schudden of om de hoes van
de kussens af te halen voordat deze gestofzuigd wordt.
• Kleding met een donkere wassing, bijvoorveeld
jeansstof, kan afgeven op de stoffering. Gelieve
hiermee uit te kijken.
CHENILLE
Wanneer chenille-garens zijn verwerkt in een weefstof
geeft dit een rijke, volle uitstraling. Bij nieuwe chenillestoffen zullen de gesneden pooltjes vrijwel rechtop staan
en veel licht absorberen. We zien een mooie volle tint.
Door de invloed van lichaamswarmte, -druk, -vochtigheid
en luchtvochtigheid kan de stof gaan pletten en kunnen
zichtbare veranderingen in de chenille stand plaatsvinden
door enigszins naar één richting te gaan ombuigen, ook wel
“zitspiegel” genoemd. Afhankelijk van de hoeveelheid,
de grondstof en de lengte van de haartjes, doet dit effect
van “zitspiegel” zich in meer of mindere mate voor. Het is
een optisch effect en een karakteristieke materiaaleigenschap
die de chenille stof laat leven en niet als diskwalificatie van
de kwaliteit beschouwd dient te worden.
Aangeraden wordt om NIET schoon te maken met water.
Stofzuigen op lage kracht met het borstelopzetstuk en zacht
borstelen is toegestaan.

Montis adviseert de onderhoudsproducten van
LCK voor het onderhoud van uw meubel.
www.montis-careproducts.nl

