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Leer
Eigenschappen

Als natuurproduct is leer gezichtsbepalend voor de 
zitmeubelen 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 gevenen 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. Zo werkt de stofferingshoes 
soms als het ware als een ‘jasje’ dat mooi, zonder te 
omsluiten, rondom alle vormen plooit; de charme van een 
Montis meubel. 

Onderhoud

Algemeen Reserveer een zachte doek die u 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, bijvoorveeld jeansstof, 
kan afgeven op de stoffering. Gelieve hiermee uit te kijken.

schrammen van een hek

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.

http://www.deprojectinrichter.com
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Bizon | Rancho
Bizon en Rancho zijn een aniline-leersoort, die door de 
geringe finish en natuurlijke nerf hun puur natuur 
uitstraling behoudt. Deze leersoorten worden plantaardig 
nagelooid met een transparante afwerking. Door de aniline 
finish afwerking 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. 
Onderhoud  Regelmatig reinigen met een vochtige doek. 
Gebruik gedestilleerd of afgekoeld gekookt water en een 
schone doek die niet voor andere doeleinden gebruikt is. 
Halfjaarlijks en in geval van uitdroging, kan een natuurwas 
gebruikt worden of een kleurloze leervoeding voor 
anilineleer. Wij raden u aan een onderhoudsmiddel altijd 
uit te proberen op een onopvallende plaats.
Dagelijks onderhoud  Stof de bekleding af met een 
zachte doek.

Buffalo
Buffalo is een aniline-leersoort, deze leersoort wordt 
nagenoeg niet gefinished. Alleen een vuilafstotende laag 
wordt aangebracht. Voor dit leer worden de mooiste 
huiden gebruikt die na verving slechts van een zeer lichte, 
transparante finish worden voorzien. Naast het prettig 
aanvoelen van dit leer is door het ontbreken van een 
dekkende finishlaag, het leer gevoeliger voor opname van 
transpiratievocht, huidvetten, vuil etc. Dit kan zich 
aftekenen door donker worden van het leer op met name 
arm- en hoofdgedeelte van het meubel, daar waar het leer 
direct in aanraking komt met de lichaamshuid. Dit leer is 
geïmpregneerd met olie en wassen. Het leer voelt zacht en 
wat vettig aan. Het vertoont makkelijke ‘krassen’ die ook 
door gebruik steeds weer ‘weggepoetst’ worden.
Onderhoud  Regelmatig reinigen met een vochtige doek. 
Gebruik gedestilleerd of afgekoeld gekookt water en een 
schone doek die niet voor andere doeleinden gebruikt is. 
Halfjaarlijks en in geval van uitdroging, kan een natuurwas 
gebruikt worden of een kleurloze leervoeding voor 
anilineleer.Wij raden u aan een onderhoudsmiddel altijd uit 
te proberen op een onopvallende plaats.
Dagelijks onderhoud  Stof de bekleding af met een 
zachte doek.

Cordoba
Cordoba is semi-aniline leer met een grove nerfstructuur. 
Het leer wordt gefinished met een transparante laag op 
kleur, die de natuurlijke kenmerken van het leer niet 
afdekt. Hierdoor ontstaat een relatief gemakkelijk te 
onderhouden leersoort, dat zacht en soepel aanvoelt. 
Cordoba is een dikkere leersoort waardoor er bij 
verschillende modellen een wat grovere plooivorming en 
dikkere stiknaden ontstaan.
Onderhoud (twee of drie keer per jaar)  Neem het 
meubel af met gedestilleerd water. Gebruik daarbij een 
aparte schone spons en zeem. Wanneer het meubel 
gereinigd is, behandelt u het met een kleurloze voeding 
voor aniline leer. Het houdt het leer soepel en voorkomt 
uitdroging. Breng enkele druppels onderhoudsmiddel aan 
en wrijf het leer in met een zachte doek. Tenslotte dient 
het middel uitgewreven te worden met een schone doek. 
Wij raden u aan een onderhoudsmiddel altijd uit te 
proberen op een onopvallende plaats.
Dagelijks onderhoud  Stof de bekleding af met een 
wollen, zachte doek. Wrijf het leer in met een zachte, 
vochtige, leren zeem.

Ecopell
Ecopell is een plantaardig gelooid leer zonder pigmentatie. 
Dit is ‘naakt’ leer met een gematigde nerf. Net als alle 
natuurlijke leersoorten is het gevoelig en zal vettigheid en 
licht het leer donkerder kleuren. De dikte van het leer is 1,3 
- 1,5 mm dikte. 
Onderhoud Neem het meubel af met een vochtige doek. 
Gebruik gedestilleerd of afgekoeld gekookt water en een 
schone doek die nier voor andere doeleinden gebruikt is. 
Het leer krijgt in de loop van de tijd een patina. Halfjaarlijks 
en in geval van uitdroging, kan een natuurwas gebruikt 
worden of een kleurloze leervoeding voor anilineleer.Wij 
raden u aan een onderhoudsmiddel altijd uit te proberen 
op een onopvallende plaats. 
Dagelijks onderhoud  Stof de bekleding af met een 
zachte doek.
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Highland
Highland is een semi-aniline leer. Het leer wordt gefinished 
met een transparante laag op kleur, die de natuurlijke 
kenmerken van het leer niet afdekt. Hierdoor ontstaat een 
relatief gemakkelijk leersoort, die zacht en soepel aanvoelt 
en waarbij de structuurverschillen van het leer zichtbaar 
blijven.
Onderhoud (twee of drie keer per jaar)  Neem het 
meubel af met een lauw sopje van alkalivrije zeep en 
gedestilleerd water. Gebruik daarbij een aparte schone 
spons en zeem. Neem het meubel vervolgens af met 
afgekoeld gekookt water. Als het meubel gereinigd is, 
behandelt u het met een kleurloze voeding voor aniline 
leer. Het houdt het leer soepel en voorkomt uitdroging.
Breng enkele druppels onderhoudsmiddel aan en wrijf het 
leer in met een zachte doek. Tenslotte dient het middel 
uitgewreven te worden met een schone doek.
Wij raden u aan een onderhoudsmiddel altijd uit te 
proberen op een onopvallende plaats.
Dagelijks onderhoud  Stof de bekleding af met een 
wollen, zachte doek. Wrijf het leer in met een zachte, 
vochtige, leren zeem.

Panama
Panama is een semi-aniline leer met een fijne, elegante 
optiek door een machinale print. Het leer wordt gefinished 
met een transparante laag op kleur, die de natuurlijke 
kenmerken van het leer niet afdekt. Hierdoor ontstaat een 
relatief gemakkelijk te onderhouden leersoort, dat zacht en 
soepel aanvoelt.
Onderhoud (twee of drie keer per jaar)  Neem het 
meubel af met gedestilleerd water. Gebruik daarbij een 
aparte schone spons en zeem. Wanneer het meubel 
gereinigd is, behandelt u het met een kleurloze voeding 
voor aniline leer. Het houdt het leer soepel en voorkomt 
uitdroging. Breng enkele druppels onderhoudsmiddel aan 
en wrijf het leer in met een zachte doek. Tenslotte dient 
het middel uitgewreven te worden met een schone doek. 
Wij raden u aan een onderhoudsmiddel altijd uit te 
proberen op een onopvallende plaats.
Dagelijks onderhoud  Stof de bekleding af met een 
wollen, zachte doek.

Behandeling van vlekken in leer
1. de gemorste substantie zo snel mogelijk verwijderen met 
lepel, doek of tissue, werk vanaf de buitenrand van de vlek 
naar binnen toe.
2. vlek bevochtigen met een van de hieronder aangegeven 
middelen (B, C en D opbrengen d.m.v. wattenstaafje) 
daarna de vlek afvegen met een katoenen doek of tissue.

3. plaats van de vlek afnemen met spons en zeem. 
A  sopje van lauw water met afwasmiddel
B  alcohol (70%)
C  wasbenzine (brandgevaar) 
D  terpertine (geen terpentijn)
E  lauwe keukenazijn, opbrengen met schone
   witte katoenen doek
F  zout water (50 gram zout op 1 liter water)
G  halfvolle melk

  Verse vlek    Oude vlek 
ijs A                     A
drop / zuurtjes / chocola B                     B
alcoholische dranken _                     A
frisdranken _                     A
warme dranken _                     A

saus A                     A
soep / ketchup A                     A
vleesjus / boter C                     D
olie / kaas (-fondue) C                     D
slasaus / mayonaise E                     E
mosterd E                     E

nagellak B                      B
lippenstift / parfum B                      B
make-up A                      A
mascara D                      D

inkt: vulpen A A
balpen / viltstift G G
verf: olieverf D D
latex (muur)verf A B
acrylverf A B

lijm: textiellijm A C
velpon / bison-col B _
contactlijm / bisonkit D D
fotolijm C C
polystyreen _ C
P.V.C. lijm D _
houtlijm (wit) A A
Arabische gom A A

bijenwas C D
meubelwas C D
meubelolie C D
schoensmeer D D
smeervet /-olie C D
kaarsvet: strijken (stand wol)
met tissue dan: _ D
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zweet / bloed _ A
braaksel A A
urine A F

Stof
Eigenschappen

De stoffen die Montis in haar collectie heeft, zijn zorgvuldig 
gekozen en speciaal voor ons geweven en geverfd opdat ze 
uniek kunnen combineren met alle leersoorten van Montis. 
Alle stoffen zijn getest op eigenschappen als lichtechtheid 
en slijtvastheid, eigenschappen die de kwaliteit van de stof 
bepalen.

Onderhoud 

Plaats het meubel nooit in direct zonlicht, stoffen kunnen 
hierdoor verkleuren.
• Gespen van schoenen, riemen en huisdieren kunnen 
zorgen voor halen in de bekleding. Kijk hier mee uit. Mocht 
de bekleding toch beschadigd zijn, stop het haakje dan 
terug. De bekleding beschadigt hier zo min mogelijk mee.
• Een stof kan gestofzuigd worden. Als een kussen 
gestofzuigd wordt, kan de vulling van de kussens aan-
getast worden. Het is daarom het beste om de kussens op 
te schudden of om de hoes van de kussens af te halen 
voordat deze gestofzuigd wordt.
• Kleding met een donkere wassing, bijvoorveeld jeansstof, 
kan afgeven op de stoffering. Gelieve hiermee uit te kijken.

Antartide 
Samenstelling: 51% polyacryl, 20% wol, 17% katoen, 
9% nylon, 3% polyester 

Brianza 
Samenstelling: 51% viscose, 31% katoen, 18% linnen 

Credo 
Samenstelling: 94% scheerwol, 6% polyamide 

Divina 3
Samenstelling: 100% scheerwol,

Divina Melange 2
Samenstelling: 100% scheerwol

Everest
Samenstelling: 37,5% linnen, 29,5% katoen, 27% wol,       
5% polyamide

Flores
Samenstelling: 51% viscose, 32% katoen, 17% linnen

Granito
Samenstelling: 95% katoen, 5% polyester

Hallingdal
Samenstelling: 70% scheerwol, 30% viscose

Malva
Samenstelling: 58% katoen, 39% acryl, 3% polyester

Mykonos
Samenstelling: 25% acryl, 24% polyester, 19% katoen, 
11% wol, 11% linnen, 6% nylon, 3% viscose

Nice
Samenstelling: 54% viscose, 28% katoen, 18% linnen 

Opera 
Samenstelling: 96% scheerwol, 4% polyamide 

Panamone
Samenstelling: 100% katoen 
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Remix
Samenstelling: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon

Smile
Samenstelling: 62% viscose, 19% linnen, 17% katoen, 
2% Polyester 

Steelcut
Samenstelling: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon

Treviso
Samenstelling: 35% linnen, 34% katoen, 27% wol, 
4% polyamide

Urano
Samenstelling: 29% acryl, 20% katoen, 20% viscose, 14% 
wol, 7% linnen, 7% nylon, 2% polyester 

niet wassen               beken niet              niet warm
ook niet bleken mogelijk  strijken

strijken op lage         niet drogen in de       mild chemisch
temperatuur             droogtrommel           reinigen

Behandeling van vlekken in stof
Gemorste substantie zo snel mogelijk verwijderen met 
lepel; werk vanaf de buitenrand van de vlek naar binnen 
toe; let op, dat u de substantie niet in het weefsel drukt; 
vochtige vlekken daarna droogdeppen met tissue, niet 
wrijven; vervolgens vlek bevochtigen op wijze als hieronder 
aangegeven; daarna droogdeppen; herhaal de behandeling 
3 tot 5 maal; zonodig nabehandelen met lauw sodawater 
(5 eetlepels op 1liter), droogdeppen, bevochtigen met witte 
keukenazijn, weer droogdeppen, bevochtigen met lauw 
water, nogmaals droogdeppen en nadrogen met een föhn.

A  lauw water met afwasmiddel (1 el op 1 liter)
B  lauw water met zout (50 gram op 1 liter)
C  alcohol (70%)

D  terpentine (geen terpentijn)
E  wasbenzine (brandgevaar)
F  aceton (of remover)*
G  tri(-chloorethyleen)*
H  witte keukenazijn
I  tolueen*

  Verse vlek         Oude vlek
ijs A A
drop / zuurtjes / chocola A A
alcoholische dranken A C
frisdranken A A
warme dranken A A

saus D A
soep / ketchup A A
vleesjus / boter D D
olie / kaas (-fondue) D D
slasaus / mayonaise H H

nagellak C F
lippenstift / parfum C F
make-up A A
mascara D D
inkt: vulpen A A
balpen / viltstift C C
verf: olieverf D D
latex (muur)verf A D
acrylverf A D

lijm: textiellijm D G
velpon / bison-col F F
contactlijm / bisonkit I I
fotolijm E E
polystyreen G G
P.V.C. lijm F F
houtlijm (wit) A A
Arabische gom A A

bijenwas D D
meubelwas D D
meubelolie D D
schoensmeer F F
smeervet / -olie D D
kaarsvet: strijken
(stand wol) met tissue _ D

zweet / bloed A A
braaksel A A
urine B B
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*aceton, tri-chloorethyleen en tuoleen kunnen het schuim 
onder de bekleding alsmede bekleding vervaardigd uit 
synthetische vezels aantasten; ook zijn niet alle 
kleurstoffen in eiwit- of cellulosestoffen bestand tegen deze 
reinigingsmiddelen: probeer dus altijd de werking uit op 
een niet opvallende plaats!

Lak
Eigenschappen

De lakken in de collectie van Montis zijn zorgvuldig gekozen 
en afgestemd op de stof- en leerkleuren.

Onderhoud 

Hoogglans, Mat en Metallic Schoonmaken met sop en een 
zachte spons of doek. Gebruik geen schuurmiddel of 
schuursponsjes. Eventueel nadrogen met een zachte doek.

Hout
Eigenschappen 

Hout is een natuurproduct. Het is een materiaal dat tijdens 
het groeiproces een eigen karakter heeft gekregen zoals 
noesten, structuur en kleur. Hout is gevoelig voor 
temperatuurschommelingen en luchtvochtigheid.
• Wij willen u er op wijzen dat er kleurverschillen kunnen 
ontstaat wanneer uw tafel in direct zonlicht staat. 
Producten zoals bijvoorbeeld een fruitschaal kunnen ook 
kleurverschillen op de tafel veroorzaken.
• Plaats geen warme voorwerpen (pannen etc.) direct op 
het hout, hierdoor kunnen kringen ontstaan.

Onderhoud 

Beits en Fineer Hout dat voorzien is van een beitslaag is te 
reinigen met een natte doek met allesreiniger of 
afwasmiddel. Gebruik in ieder geval geen schuurmiddelen 
of meubel glansmiddelen die siliconen bevatten. Deze 
kunnen blijvende vlekken veroorzaken.

http://www.deprojectinrichter.com
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