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EIGENSCHAPPEN

Als natuurproduct is leer gezichtsbepalend voor de zit-

meubelen van Montis. We selecteren de huiden zorgvuldig 

op kwaliteit en gaafheid. Het natuurlijke karakter van 

de huid dient zichtbaar te blijven. Vanzelfsprekend moeten 

de natuurlijke kenmerken, die in het leer voorkomen, worden 

geaccepteerd. Natuurlijke kenmerken zijn onder andere: 

plaatselijk kleurverschil, littekens, onderling verschil in 

structuur en nerf, insectenbeten en pigmentvlekken. 

Waardeer deze natuurlijke oneffenheden in het leer 

welke op die manier het karakter van uw meubel en zijn 

leersoort benadrukken.

De volgende afbeeldingen laten natuurlijke kenmerken 

van het leer zien. Deze tekens, die geen mindere kwaliteit 

betekenen maar juist de echtheid van het leer onderstrepen, 

laten de onvervalste robuustheid van het leer zien.

 In de filosofie van Montis bepalen karakter en kwaliteit 

van het materiaal de eigenheid van elk meubelstuk.

Bovendien wordt het leer door en door aniline geverfd. 

Zo behoudt het de transparantie die nodig is om de kleuren 

diepte te geven en voluit te laten spreken. Wij vinden dat 

het op een natuurlijke en elegante wijze het frame moet 

kunnen omsluiten. Het moet zelfs bij sommige modellen 

ook kunnen plooien.

ONDERHOUD ALGEMEEN

Hanteer een zachte doek die u enkel en alleen voor 

een leren meubel gebruikt. Gebruik altijd afgekoeld gekookt 

of gedestilleerd water. Kraanwater kan vlekken veroorzaken 

in het leer.

• Plaats het meubel nooit in direct zonlicht of dicht bij 

een kachel of radiator. Hierdoor droogt het leer uit en 

verkleurt het.

• Gespen van schoenen, riemen en huisdieren kunnen de 

bekleding beschadigen. Gelieve hiermee uit te kijken.

• Kleding met een donkere wassing, bijvoorbeeld 

jeansstof, kan afgeven op de stoffering. Gelieve ook 

hiermee uit te kijken.

• Een te hoge luchtvochtigheidsgraad is niet goed voor 

onze zitmeubelen, bij een te lage luchtvochtigheids-

graad droogt het leer uit. Voor woonkamers wordt 

een luchtvochtigheidsgraad van 45-55% geadviseerd, 

de temperatuur ligt idealiter tussen de 18-21 graden.

Structuren en kenmerken van leer kunnen zijn:

schrammen

insectenbeten

vet- en nekplooien

mestvlekken

Montis verleent geen garantie op het leer als blijkt dat 

de beschadiging van het leer wordt veroorzaakt door

transpiratie of medicijngebruik.

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

leer



Dagelijks onderhoud
Dagelijks onderhoud Stof de bekleding af met een wollen, 
zachte doek. Afnemen met schone, licht vochtige zeem.

HIGHLAND

Highland is een semi-aniline leer. Het leer wordt gefinished 

met een laklaag op kleur, dat de natuurlijke kenmerken van 

het leer niet afdekt. Hierdoor ontstaat een relatief 

gemakkelijk leersoort, dat zacht en soepel aanvoelt en 

waarbij de structuurverschillen van het leer zichtbaar 

blijven.

Dagelijks onderhoud 

Stof de bekleding af met een wollen, zachte doek. Afnemen 

met schone, licht vochtige zeem.

NABUK

Nabuk is een aniline leersoort. Na de door en door kleuring, 

krijgt het leder een pigmentlaag op de oppervlakte. Hierna 

wordt de oppervlakte van de huid manueel opgeschuurd, 

waardoor deze pigmentlaag voor een deel weer wordt 

verwijderd. Dit wil zeggen dat het niet overal egaal is, 

waardoor er kleurschakeringen ontstaan. Nabuk zeker 

niét behandelen met een nubuck borsteltje want dan worden 

de kleurschakeringen weggeschuurd.

Dagelijks onderhoud 

Stof de bekleding af met een wollen, zachte doek.

PANAMA

Panama is een gepigmenteerd leer met een fijne, elegante 

optiek door een machinale print. Het leer wordt gefinished 

met een laklaag op kleur, dat de natuurlijke kenmerken van 

het leer niet afdekt. Hierdoor ontstaat een relatief 

gemakkelijk te onderhouden leersoort, dat zacht en soepel 

aanvoelt.

Dagelijks onderhoud 

Stof de bekleding af met een wollen, zachte doek. Afnemen 

met schone, licht vochtige zeem.

RANCHO

Rancho is een aniline-leersoort, dat door de wax finish en 

natuurlijke nerf haar puur natuur uitstraling behoudt. Dit 

leer-soort wordt plantaardig nagelooid met een 

transparante afwerking. Door de aniline inverving ontstaan 

er sterke kleur-nuances in de huid en heeft de huid een 

open inkijk. Het leer heeft een natuurlijke nerfstructuur, 

waardoor structuur-verschillen in de huid duidelijk 

zichtbaar zijn. Per huid heeft het leer een verschillende 

uitstraling. Het leer zal in de loop der tijd door gebruik 

steeds mooier worden, het ‘poetst’ zichzelf.

Dagelijks onderhoud Stof de bekleding af met een 

zachte doek.

ACQUARIO 
Acquario is een gladde, volnerf aniline leer. Natuurlijk en 

transparant en wordt gekenmerkt door zijn zijdezachte 

touch. Het geeft een delicaat en omhelzend gevoel. Dit 

aniline leer creëert na verloop van tijd een unieke 

onnavolgbare patina.

Dagelijks onderhoud 

Stof de bekleding af met een zachte doek.

ALPACA 
Alpaca is een puur aniline leersoort, dat door de zeer 

geringe finish en natuurlijke nerf 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.

COUNTRY 
Het Country leer komt van runderen van de hoogste klasse. 

Boterzachte huiden met ragfijne afwerking, geverfd met de 

beste kleuren en vetten, geeft dit leer een onvergelijkbaar 

zachte touch. Country is een vol aniline leer dat altijd warm 

en zacht aanvoelt en beschikt over een natuurlijke sportieve 

uitstraling.

Dagelijks onderhoud 

Stof de bekleding af met een zachte doek.

CUBA Cuba is een aniline leersoort, dat door de geringe 

finish en natuurlijke nerf haar puur natuur uitstraling 

behoudt. Deze leersoort wordt plantaardig nagelooid met 

een transparante afwerking. Door de aniline inverving 

ontstaan er sterke kleurnuances in de huid en heeft de huid 

een open inkijk. Het leer heeft een natuurlijke nerfstructuur, 

waardoor structuurverschillen in de huid duidelijk zichtbaar 

zijn. Per huid heeft het leer een verschillende uitstraling. Het 

leer zal in de loop der tijd door gebruik steeds mooier 

worden, het ‘poetst’ zichzelf.

Dagelijks onderhoud Stof de bekleding af met een 

zachte doek.

HABANNA Habanna is een semi-aniline leersoort met een 

natuurlijk nerfbeeld. Het leer wordt gefinished met een 

laklaag op kleur, dat de natuurlijke kenmerken van het leer 

niet afdekt. Hierdoor ontstaat een relatief gemakkelijk te 

onderhouden 

leersoort, dat zacht en soepel aanvoelt. Habanna is een 
dikker leersoort waardoor er bij verschillende modellen een 
wat grovere plooivorming en dikkere stiknaden ontstaan.

MONTIS ONDERHOUD



MONTIS             ONDERHOUD

SANTOS 
Santos leer is gecombineerd gelooid op Zuid-Duitse stieren. 

De huiden worden in het vat aniline geverfd zonder 

nakleuring of nerf-correcties. Men noemt dit, volaniline. 

Kleurvariaties en natuurlijke afwijkingen zijn kenmerkend. 

De oppervlakte is volnerf met de oorspronkelijke huidnerf 

maar zeer licht geslepen om een velours-effect te bereiken.

Dagelijks onderhoud 

Stof de bekleding af met een zachte doek.

TOBAGO 
Tobago leer is een semi-aniline leersoort, 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.

Dagelijks onderhoud 

Stof de bekleding af met een zachte doek.

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.

UDINE 
Udine is een puur aniline leersoort (geen wax). Dankzij de 

zeer compacte looiing krijgt u een stevig leder dat de 

uitstraling krijgt van zadelleder. De natuurlijke kleuring geeft 

lichte kleurschakeringen. Een mooi accent dat een duidelijk 

verschil maakt met de meer bewerkte leders.

Dagelijks onderhoud 

Stof de bekleding af met een zachte doek.




