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Allmän information om läder 

All läder vi använder är äkta läder från nötkreatur (kor och tjur). Råhudarna kommer från europeiska och sydamerikanska 
djur där de också är garvade. Vi använder inte bonded läder. 

– Om man kan kalla det läder. Bonded läder är lädersmulor ihop limmade på en vinyl/plastyta, så det är egentligen bara 
baksidan som är av läder. 

Vad ska man välja ? 

Det kan vara svårt att veta vad man ska välja, i tabellen nedan har vi försökt belysa för- och nackdelar. 

  Pigmenterad (Basic-läder) Semi-anilin (Lyx läder) Ren-anilin (Soft Anilin) 

Ytskydd Mycket bra Bra Någon / knappast någon 

Utseende Enhetlig Varierande "Livlig / naturlig" 

Sittkomfort  Ok Bättre Bäst 

Pris Lägsta segmentet Mitt segment  Övre segmentet 

Tabellen ovan är bara en guide. Det kan finnas andra typer av läder, som vi har i vårt program som inte passar in i detta 
system. 

Över 95 % av dynor och även omtapetseringar vi gör är antingen pigmenterade eller semianilinläder! 

Pigmenterad finkornigt läder (Basic-läder) 

Pigmenterad kornigt läder är ett läder som har ett starkt ytskikt och ådring för att ge ett enhetligt intryck. Den starka ytan 
gör också lädret praktiskt. Det kan torkas av med fuktig trasa och skulle man spilla något (dock inte lösningsmedel eller 
liknande) kan man om man snabbt torkar upp slippa fula fläckar. Pga. den starka ytbehandlingen upplevs lädret styvare 
än till exempel semi-anilin och anilinläder. 

Semianilinläder (Lyxläder) 

Semianilinläder är läder som har fått en ytbehandling men ändå bevarat strukturen vilket gör att den kan variera lite. 
Semianilin känns lite stel och är pigmenterat läder, här kan man också vid snabb reaktion slippa fula fläckar om man 
snabbt torkar upp det man spillt (gäller dock ej lösningsmedel eller liknande). 

Ren anilinläder (Soft anilin) 

Ren anilinläder är det närmsta du kan komma till rått naturläder. Denna typ av läder har antingen ingen eller mycket litet 
ytskikt, vilket gör den sårbar för användning och kladdiga fingrar. Skulle man spilla något på lädret blir det fläckar. Med 
tiden bleknar dock fläckarna. Det kallas också att lädret bildar patina, det är ett uttryck att lädret blivit använt och att 
användningen är synlig. På grund av liten eller ingen ytbehandling är lädret också mycket smidigt och mjukt vid beröring 
och ger också god sittkomfort. Denna typ av läder ska man välja om man önskar det naturliga och samtidigt inte har 
behov av det praktiska. 

 


