Fakta om lær
Generelt om lær
ALT læret vi bruker er EKTE dyrelær (kuer og okser). Råhudene kommer fra europeiske og sør-amerikanske dyr, og de
garves på garverier i Sør-Amerika og Europa. Belagt lær bruker vi ikke Belagt lær er lær som er limt sammen på et
stofflerret med vinyl/plast-overflate. Det er altså bare baksiden som «minner» om lær
VI BRUKER IKKE BELAGT LÆR … hvis man da kan kalle det «lær».
Hva skal man velge?
Det kan være vanskelig å vite hva man skal velge, men i skjemaet nedenfor har vi prøvd å illustrere fordelene og
ulempene, m.m.
Pigmentert (Basic-lær)

Semi-anilin (Luxury-lær)

Ren-anilin (Soft Anilin)

Overflatebeskyttelse

Veldig bra

Bra

Noen / Knapt noen

Utseende

Ensartede

Varierende

"Livlig / naturlig"

Sittekomfort

Ok

Bedre

Beste

Pris

Laveste segment

Midtre segment

Øvre segment

Mer enn 95 % av putene (og trekkene) vi lager er i enten dekkfarger eller semi-anilinlær!
Skjemaet ovenfor er bare en veiledning. Det kan forekomme andre lærtyper som vi ikke har i programmet vårt, som ikke
passer inn i skjemaet.
Dekkfarget narvsatt lær (Basic-lær)
Dekkfarget narvsatt lær er lær som har fått en kraftig overflatebeskyttelse, og som deretter er narvsatt, slik at overflaten
blir ensartet. Den kraftige overflatebehandlingen gjør også læret praktisk. Det kan tørkes med en lett fuktet klut, og hvis
man skulle søle noe (ikke væsker som inneholder løsemidler osv.), kan man, hvis man er rask, fjerne det innen det setter
flekker. Den kraftige overflaten gjør imidlertid at læret virker stivere enn lær av f.eks. semi-anilin og ren anilin.
Semi-anilinlær (Luxury-lær)
Semi-anilinlær er lær som har fått en lett overflatebehandling, men som har beholdt sin egen narv. Narvbildet på huden
kan derfor variere. Semi-anilin er ikke så stivt i griffet som dekkfarget lær, og her er det mulig, forutsatt at man reagerer
raskt, å rekke å tørke av væske (så lenge denne ikke inneholder løsemidler o.l.), før det danner flekker.
Ren-anilinlær (Soft Anilin-lær)
Ren-anilinlær er det nærmeste du kan komme rå naturlig lær. Denne lærtypen har ingen eller svært lite
overflatebeskyttelse, og derfor er den sårbar overfor slitasje og fete fingre. Hvis man søler noe på læret, etterlater det
merker. Merkene vil likevel avta med tiden. Det sies ofte at læret danner patina. Det betyr at læret blir brukt, og at bruken
er synlig. På grunn av lite eller ingen overflatebehandling er læret også svært smidig og mykt i griffen og behagelig å ta
på, med svært god sittekomfort. Man bør velge denne typen lær hvis man er ute etter det naturlige og samtidig ikke har
behov for det praktiske.

