
CARL HANSEN & SØN

Læder

Carl Hansen & Søn tilbyder en række forskellige lædertyper. Hver lædertype har sine helt egne 
kvaliteter og kendetegn, som kan være gode at kende, inden man tager sit møbel i brug.

Dækfarvet læder - LOKE, FREJA
Loke og Freja er fuldkorrigeret og dækfarvet okselæder. Denne lædertype kendetegnes 
ved sin slidstærke og rengøringsvenlige overflade. Læderet er korrigeret, hvilket betyder, at 
læderets overflade er slebet, og alle naturmærker og fejl er fjernet. Læderet er efterfølgende 
overfladebehandlet og præget for at give læderet et ensartet og jævnt udseende. Dækfarvet 
læder er meget modstandsdygtigt over for spild og pletter samt nemt at rengøre. Dækfarvet læder 
er dermed meget velegnet til både private hjem og offentlige miljøer, hvor møblerne er udsat for 
hård brug og slitage.

Semianilin læder - THOR
Semianilin læder er okselæder, som har en tyndere overfladebeskyttelse end dækfarvet læder, 
hvilket gør det blødere, men også mindre modstandsdygtig over for snavs og pletter. Denne 
lædertype kendetegnes, ligesom anilin læder, ved sit naturlige udseende og gode siddekomfort. 
Semianilin læder anbefales, hvor der lægges vægt på at få et rimeligt praktisk læder, uden at give 
afkald på læderets bløde og behagelige egenskaber. 

Anilin læder - SIF
Anilin læder er okselæder uden nogen egentlig form for overfladebeskyttelse. Anilin læder er 
fremstillet af råhuder af højeste kvalitet og kendetegnes ved den eksklusive og bløde overflade 
samt den høje siddekomfort. Da læderet fremstår helt naturligt og ubehandlet, vil naturmærker 
som insektbid og ar være en del af læderets unikke udseende. Anilin læder anbefales til 
privatpersoner, der ønsker den reneste kvalitet og bedste komfort, og som værdsætter den helt 
særlige patinering af det naturlige læder.

Gedeskind (anilin læder) 
Vores gedeskind er vegetabilsk garvet anilin læder. Gedeskind er lavet af råhuder af højeste 
kvalitet. Læderet har som udgangspunkt en helt naturlig nøgen overflade, hvor alle naturmærker 
som eksempelvis fedtstriber, insektmærker, ar m.m. er synlige og bidrager til læderets eksklusive 
og unikke udseende. Læderets naturlige overfladestruktur er bevaret, og derfor er læderet 
åndbart, hvilket gør læderets siddekomfort optimal. Brugen af møblet og lysets påvirkning giver 
læderet sin helt egen karakter og flotte patina. Til regelmæssig pleje anbefaler vi vegetabilske 
lædercremer eller andre vegetabilske plejeprodukter.
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Kernelæder (anilin læder)
Kernelæder er oprindelig en betegnelse for det midterste rygstykke på kohuden, også kaldet 
kuponen, som er et kraftigt og meget slidstærkt stykke læder. Kernelæder er særdeles holdbart 
og vil med tiden udvikle en flot patina. 

Generelt
Vi anbefaler, at man støvsuger sine lædermøbler jævnligt med en blød børste og undgår brugen 
af rengøringsmidler.  

Typiske kendetegn og naturmærker, som kan forekomme på kernelæder, anilin - og semianilin læder:
• Insektbid
• Ar
• Nakkefolder
• Fedtstriber
• Skønhedspletter
• Hårhvirvler
• Farveforskel fra én læderhud til en anden, selv inden for samme hud
• Variationer i den naturlige narv fra den ene hud til en anden, også inden for samme hud

Daglig rengøring og vedligeholdelse af dækfarvet læder – LOKE, FREJA
Ved almindelig og daglig rengøring aftørres overfladen med en ren blød klud uden farve. Ved 
lettere tilsmudsning benyttes en hårdt opvredet fugtig klud. 

Speciel rengøring af dækfarvet læder
Skulle en hårdt opvredet fugtig klud ikke være tilstrækkelig, kan man ved kraftigere tilsmudsning 
aftørre læderet med en ren blød klud opvredet i sæbevand (se opskrift nedenfor). Sørg for at 
aftørre hele overfladen. Pletrensning er ikke tilrådeligt, da det kan give skjolder og medføre 
farveændring på læderet. 

Daglig rengøring og vedligeholdelse af anilin -, semianilin - og kernelæder – THOR, SIF, gedeskind
Ved almindelig og daglig rengøring aftørres overfladen med en ren blød klud uden farve. Ved 
lettere tilsmudsning benyttes en hårdt opvredet fugtig klud. Aftørringen skal ske hurtigt over hele 
overfladen, så skjolder undgås.

Speciel rengøring af anilin -, semianilin - og kernelæder – SIF, gedeskind
Spildte væsker o. lign. fjernes omgående. Skulle en hårdt opvredet klud ikke være tilstrækkelig, 
kan man ved kraftigere tilsmudsning aftørre læderet med en ren blød klud, uden farve, opvredet 
i sæbevand (se opskrift nedenfor). Sørg for at aftørre hele overfladen. Pletrensning er ikke 
tilrådeligt, da det kan give skjolder og medføre farveændring på læderet.
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Opskrift på sæbeopløsning til rengøring af læder 
Sæbeopløsning fremstilles af 1/4 dl naturlige, ufarvede sæbespåner til 1 liter varmt vand. Pisk 
sæbespånerne i det varme vand, og lad opløsningen afkøle til stuetemperatur inden brug. Det er 
vigtigt, at man kun anvender skummet fra opløsningen og at læderet ikke gennemvædes. Husk at 
aftørre læderet med en tør klud uden farve, da der ellers kan opstå skjolder efter skummet. Når 
møblet er tørt, poleres efter med en blød bomuldsklud.

Særlige forbehold
Tekstilfarver fra ikke-farveægte tøj kan smitte af på lædertyper med en naturlig overflade (anilin, 
semianilin, kernelæder) og forårsage permanent misfarvning. Vær derfor opmærksom på
dette inden brug af møbler polstret med disse typer af læder. 
Placér aldrig lædermøbler direkte op ad varmekilder og beskyt dem mod direkte sollys, da det 
udtørrer læderet og nedbryder læderets egenskaber.
Har læderet brug for særlig pleje anbefales naturlige eller vegetabilske lædercremer eller andre 
naturlige og vegetabilske plejeprodukter. 

Advarsel! Anvend ikke plejeprodukter for ofte.
Advarsel! Hvis overfladen er meget slidt eller beskadiget, kan lædercreme lave skjolder eller 
medføre farveændring.
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