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Läder

Carl Hansen & Søn erbjuder ett urval av olika lädertyper. Varje lädertyp har sina egna kvaliteter 
och egenskaper som är bra att känna till innan du börjar använda möblerna.

Pigmenterat läder: LOKE, FREJA
Loke och Freja är buffad och pigmenterad kohud. Den här lädertypen är känd för sin hållbara yta 
som är lätt att rengöra. Lädret är buffat, vilket innebär att ytan slipas så att alla naturliga märken 
och skavanker avlägsnas. Därefter ytbehandlas och präglas lädret så att det ska få ett enhetligt 
och slätt utseende. Pigmenterat läder passar därför väldigt bra för både privat och offentlig miljö 
där möblerna utsätts för mer slitage.

Semianilinläder: THOR
Semianilinläder är kohud som har ett tunnare lager av skyddande ytbehandling än pigmenterat 
läder, vilket gör det mjukare men även mindre motståndskraftigt mot smuts och fläckar. Den här 
lädertypen, precis som anilinläder, kännetecknas av sitt naturliga utseende och god sittkomfort. 
Semianilinläder rekommenderas när det är viktigt att ha en praktisk lädertyp utan att behöva 
kompromissa med de mjuka och bekväma egenskaperna.

Anilinläder: SIF
Anilinläder är kohud utan någon form av skyddande ytbehandling. Anilinläder tillverkas av råhud 
av högsta kvalitet och kännetecknas av sin exklusiva och mjuka yta samt utmärkta sittkomfort. 
Eftersom lädret är obehandlat kommer naturliga märken som insektsbett och ärr att utgöra en del 
av lädrets unika utseende. Anilinläder rekommenderas för den som vill ha den renaste kvaliteten 
och den bästa komforten samt värdesätter den exklusiva patinan hos naturligt läder.

Getskinn (anilinläder)
Vårt getskinn är vegetabiliskt garvat anilinläder. Getskinnet är tillverkat av råhud av högsta 
kvalitet. Till att börja med har lädret en helt naturlig obehandlad yta där alla naturliga märken 
som fettstrimmor, insektsbett, ärr och annat är synliga och bidrar till lädrets exklusiva och unika 
utseende. Lädrets naturliga ytstruktur på ytan bibehålls och därför är lädret poröst, vilket ger en 
optimal sittkomfort. När möblerna används och påverkas av ljuset får lädret med tiden en alldeles 
egen karaktär och vacker patina. Regelbunden behandling med vegetabiliskt baserad läderkräm 
eller andra vegetabiliskt baserade skötselprodukter
rekommenderas.

Sadelläder (anilinläder)
Sadelläder kommer från mittendelen av ryggen på kohuden. Det är en väldigt slitstark lädertyp. 
Sadelläder är väldigt slitstarkt och utvecklar med tiden en attraktiv patina.
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Generellt
Vi rekommenderar att lädermöbler regelbundet dammsugs med en mjuk borste. Undvik 
användning av rengöringsprodukter.

Typiska egenskaper och naturliga märken som kan förekomma på sadelläder, anilinläder och 
semianilinläder:
• Insektsbett
• Ärr
• Halsveck
• Fettstrimmor
• Skönhetsfläckar
• Hudhår
• Färgvariationer mellan olika hudar och även på samma hud
• Variation i den naturliga ådringen mellan olika hudar och även på samma hud

Normal rengöring och skötsel av pigmenterat läder: LOKE, FREJA
Torka av ytan med en ren, mjuk ofärgad trasa för normal och daglig rengöring. Använd en fuktig, 
väl urvriden trasa vid en lätt smutsad yta.

Specialrengöring av pigmenterat läder: LOKE, FREJA
Om det inte räcker med en väl urvriden fuktig trasa för att bli av med en djupare fläck kan lädret 
torkas av med en ren mjuk trasa som fuktats i tvålvatten (se instruktioner). Se till att torka av 
hela ytan. Fläckborttagning är inte lämpligt eftersom det kan orsaka nya fläckar och leda till 
färgvariationer i lädret.

Normal rengöring och skötsel av anilinläder, semianilinläder och sadelläder: THOR, SIF, Getskinn 
Torka av ytan med en ren, ofärgad trasa för normal och daglig rengöring. Använd en fuktig, väl 
urvriden trasa till lättare fläckar. Torka snabbt av hela ytan för att undvika nya fläckar.

Specialrengöring av anilinläder, semianilinläder och sadelläder: THOR, SIF, Getskinn
Spill från vätskor och annat bör avlägsnas omedelbart. Om det inte räcker med en väl urvriden 
fuktig trasa kan lädret torkas av med en ren mjuk trasa som fuktats i tvålvatten (se instruktioner). 
Se till att torka av hela ytan. Fläckborttagning är inte lämpligt eftersom det kan skapa nya fläckar 
och leda till färgvariationer i lädret.

Instruktioner för rengöring av lädret med en tvållösning
Tvållösningen görs av 0,25 dl naturliga färglösa tvålflingor som blandas i 1 liter varmt vatten. 
Vispa runt tvålflingorna i det varma vattnet och låt lösningen svalna till rumstemperatur innan du 
använder den. Det är viktigt att endast skummet från lösningen används och att lädret inte blir 
blött. Kom ihåg att torka av lädret med en torr, ofärgad trasa, annars kan skummet orsaka fläckar. 
Efterpolera sedan möbeln med en torr mjuk bomullstrasa när den är torr.

SKÖTSELANVISNINGAR
LÄDER

2/3



CARL HANSEN & SØN
FEBRUARI 2021

Tänk på detta
Textilfärger från icke-färgbeständiga kläder kan fläcka lädertyper med naturliga ytor (anilinläder, 
semianilinläder, sadelläder) och kan orsaka en permanent missfärgning av lädret.

Placera aldrig läder alldeles intill värmekällor eller i direkt solljus. De kan försämra lädrets kvalitet.

Om lädret behöver specialbehandling ska du använda vegetabilisk läderkräm eller andra naturliga 
vegetabiliska produkter.

Varning! Använd inte skötselprodukter för ofta.
Varning! Om ytan är mycket sliten eller smutsig kan läderkrämer ge fläckar på ytan eller orsaka 
färgförändringar i lädret.
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