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De basishuid. 

Na het verwijderen van haren,

opperhuid, bindweefsel en een

deel van de vleeslaag worden de

huiden gelooid en ontstaat de

eigenlijke lederhuid.

Weken vuil en zout
worden weggespoeld

Ontvlezen. Door scherpe
messen worden vlees en
vetresten verwijderd

Splitten. De huid wordt
gesplitst in bovenleer
en onderleer.

Äschern. Door toevoeging van
kalk en zwavelverbindingen
gaan de haren van het vel.

Gelijk schuren door-en-door verven

Productie Perida-Leder

Schematisch overzicht van het looiproces

Haren

Opperhuid

Papillen-
(glans)
laag

Nerflaag

Vleeslaag

Bindweefsel

Leder-
huid

Looien. Door toevoeging van 
looistoffen nemen de huidvezels
de looistoffen op. Het vel
is leer geworden.

Huiden van dieren bieden de mens al sinds onze jaartelling bescherming. 

Zo ontstonden diverse technieken om huiden te conserveren waardoor ze niet

meer zouden bederven. Uiteindelijk ontdekte men de huid als bekleding voor

meubels. Leer, het natuurlijkste materiaal dat men in huis kan halen. 

Elk stukje is uniek en kan alleen door de natuur worden gevormd. 

Goed leer geeft alles wat je als bekleding zou wensen. Warm, ademend en een

lange levensduur. Over leer als meubelbekleding bestaat veel onduidelijkheid. 

Goede kennis over leer is niet overal voor handen. Doordat woonwinkels hun

meubels van verschillende leveranciers betrekken is het niet altijd mogelijk u 

te informeren over de maakwijze van het gebruikte leer. Perida betrekt haar

leer al meer dan 30 jaar van dezelfde looierijen. Vandaar dat wij u wel een

overzicht kunnen geven van de door ons toegepaste leersoorten. 

We starten met het basis-materiaal: de huid 

Het  ruwe  huidenmateriaal 

Van bijna alle levende wezens kan van de

huid leer worden gemaakt. Vanwege de

kwaliteit wordt voor meubelleder hoofd-

zakelijk runderhuid gebruikt. In dit

overzicht beperken we ons dan ook tot de

huiden van koeien en stieren die uit-

sluitend worden gehouden voor vlees-

productie. Dieren die worden geweid in

rustige gebieden zonder prikkeldraad

afrastering. 

Nerflaag/vleeslaag.

Leer bestaat uit meerdere lagen. In de 

runderhuid is de nerflaag ongeveer 0,8 mm

dik. De vezels zijn zeer fijn en staan redelijk

naast elkaar rechtop en zorgen samen met

de papillenlaag voor het uiterlijk. 

De vlees- of reticulaarlaag is veel dikker

en kan bij volwassen runderen wel 

4 tot 6mm dik zijn. In de vleeslaag

liggen de vezels vlakker en zijn

grover. Hierdoor wordt in het

leer de goede treksterkte verkregen. 

Hoe dikker het leer hoe minder de rek en 

uiteindelijk ook minder plooivorming. 

De door Perida gebruikte kwaliteit Torro is

daarom bijna 2 mm dik en kan uitstekend

worden toegepast op de wat grotere vlakken.

Wij vinden dat het leer minimaal 1,1 mm dik

moet zijn om er lang plezier van te kunnen

hebben. Dunner leer wordt veel gebruikt in

de confectie. Het basismateriaal is dan vaak

van geiten- of van schapenhuid.

Dit leer is tussen 0,6 en 0,8 mm dik. 

Door een andere verhouding nerf en vleeslaag

is de treksterkte gering.



Het verven is erg belangrijk. Er wordt 

geverfd met aniline verf. Aniline, 

vanwege de kleine molecuul-structuur 

waardoor de verf goed door-en-door 

kan indringen. Als de ondergrond in 

dezelfde kleur is geverfd zullen straks 

kleine beschadigingen minder zichtbaar 

zijn. Het leer dat we nu hebben 

verkregen noemen in vakkringen vol 

aniline. Heel belangrijk is de kwaliteit 

van de anilineverf die bij een vol aniline 

lang zijn kleur moet houden. Er is 

anilineverf voor € 2,- per liter en er is 

anilineverf voor € 15,- per liter. “Door-

en-door aniline geverfd”, een kreet die 

je overal hoort,  zegt dus niet zoveel 

over de kwaliteit.  

Vol aniline
Het neusje van de zalm. De huid is enkel 

door-en-door gebeitst en de poriën 

staan volledig open. De haargaten zijn 

scherp omrand en goed zichtbaar. De 

huid vertoont

alle sporen van het leven en voelt zacht en 

warm aan. Van de 100 huiden is ongeveer 

5% geschikt om als vol aniline te worden 

gebruikt. Dat maakt deze kwaliteit exclusief 

en kostbaar.

Duidelijk herkenbaar aan de scherp omrande haargaten.
Hieronder schematisch weergegeven.

Deze kwaliteit wordt verder nog beschermd

 door een impregneermiddel dat in het

 verfvat wordt ingebracht. Voor kenners

is dit het mooiste leer dat te koop is.

Voor intensief gezinsgebruik zullen wij dit

leer echter niet aanraden. Er moet rekening

worden gehouden met snelle vervuiling en

lichte verkleuring.

Nubuck/aangeschuurd leder

Net als vol aniline is nubuck een leersoort 

voor liefhebbers. De huiden die iets meer 

fouten bevatten worden heel licht aan de 

bovenzijde aangeschuurd waardoor kleine 

foutjes verdwijnen en een fluweel zacht 

uiterlijk ontstaat. Omdat de natuurlijke 

weerstand door het schuren verder 

afneemt wordt dit leertype vaak extra 

beschermd door de huiden in het vat te 

impregneren met een beschermmiddel. 

Coriba is de Perida nubuck kwaliteit en 

leverbaar op een dikte van ongeveer 1,8 

mm. Let op!! Nubuck leder moet niet 

worden verward met suède. Suède is uit 

de splitlaag van het leer genomen en heeft 

daardoor grote poriën die sneller vuil en 

vet op zullen nemen. Perida heeft geen 

suède leer in de collectie. 

Semi Aniline

Dit leer ontstaat door het vol aniline leer na

te behandelen met een anilinekleurstof 

waardoor de huiden iets egaler worden. 

Hierna komt er nog een dunne transparante

beschermlaag overheen. Door deze behandeling

blijft het leer een schitterende uitstraling

houden. Ook deze kwaliteiten zijn schaars.

Dat maakt aanschaf kostbaar terwijl men in

het gebruik nog steeds de nodige 

voorzichtigheid moet betrachten.

De doorverving
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Schemtatische weergave van
Semi aniline leder. Eigenlijk
vol anilin leder met een hele
lichte beschermlaag. Dit kan
tegenwoordig ook een waxlaag zijn.
Dit leer is kwetsbaar in gebruik en
gevoelig voor verkleuren.



Informatie/onderhoud
Meubelleder  pagina 3

Doordat de laklaag grotere pigmenten

heeft is dit leer ook nagenoeg niet 

gevoelig voor verkleuren. 

De bekendste kwaliteit in de leer-

soorten met bescherming is bij

Perida de kwaliteit Torro/Sierra

Leerdikte 1,6-2,0 mm.

Leverbaar in 30 kleuren. 

De kwaliteit van de lak en de hoeveelheid

lak zijn zeer bepalend voor het uiterlijk.

Bij de wat voordeliger leersoorten zie je dat

er beduidend meer verf is aangebracht

De haargaten zijn dan in het geheel niet meer

zichtbaar. Dit hoeft geen bezwaar te zijn. Door

het gebruik ontstaan plooitjes en plekjes. Het

wordt in de loop der jaren steeds mooier en

krijgt een eigen patina. Omdat de toplaag

kritisch is laat Perida in samenwerking met

de looier het leer regelmatig testen.Dit leer

is makkelijk in gebruik. Alleen..... er dient

1 of 2x per jaar onderhoud aan gepleegd te

worden. Het leer zelf heeft dat niet nodig

maar de transparante toplaag moet 

flexibel blijven en daar zijn tegenwoordig

hele goede middelen voor in de handel.

Perida levert dit onderhoudsmiddel er

gratis bij. 

Nadat leer gelakt is wordt het in grote trommels gestopt

om gewalkt te worden (soepel draaien) Hierdoor

krimpt het leder en ontstaat een prachtige korrel structuur.

Hoe zwaarder het leer hoe meer structuur

Hiernaast ziet u een voorbeeld van het Perida Torro leer.

Nerfbeeld.

Er bestaan veel misverstanden over het nerf-

beeld van leder. Bij de kwaliteit Torro ontstaat

de structuur door het walken. Veel leersoorten

worden tegenwoordig voorzien van een kunst-

matige print. Hierdoor worden kleine foutjes

in het leer wat minder opvallend. Geprint leer

hoeft zeker niet slecht te zijn. Alleen is het

 uiterlijk gelijkmatiger en staat daardoor wat

verder van de natuur.

Naast de bekende printbeelden is de looier in

staat om het leer een heel ander uiterlijk te

geven door printplaten met tekening van 

olifant, slang en krokodil te gebruiken.

We kennen ook gecorrigeerd leer. Hier is een

deel van het leer glad geschuurd, voorzien

van een afdeklaag en daarna weer voorzien

van een natuurlijke kunstmatige  (print) nerf.

Het is voor de leek moeilijk om dit te ontdek-

ken. Perida heeft geen gecorrigeerd leer in

de collectie. 

transparante bescherming

gepigmenteerde laklaag

haargaten

Reticulaar- vleeslaag 

nerflaag

Doorsnede afgedekt leer

Gelakt leer is verreweg het meest gangbaar. Na het kleuren wordt op het leer nog een

extra beschermlaag aangebracht. Juist deze beschermlaag is is enorm belangrijk. 

Teveel verf geeft een onnatuurlijk uiterlijk. Is de toplaag te hard kan hij uiteindelijk gaan

barsten en is de laag te zacht dan krijgen we vroegtijdige slijtage. De uiteindelijke 

afwerking is dan ook meestal de oorzaak van de enorme verschillen in prijs en kwaliteit. 

Gelakt leer/ leer met beschermlaag

Gelakt leer is verreweg het meest gangbaar.

Na het kleuren wordt op het leer nog een

extra beschermlaag aangebracht. Juist deze

beschermlaag is is enorm belangrijk. 

Teveel verf geeft een onnatuurlijk uiterlijk. 

Is de toplaag te hard kan hij uiteindelijk gaan

barsten en is de laag te zacht dan krijgen we

vroegtijdige slijtage. De uiteindelijke af-

werking is dan ook meestal de oorzaak van

de enorme verschillen in prijs en kwaliteit. 

Afgedekt leer.

De laklagen beschermen het leer tegen de

inwerking van vocht, transpiratie en vet. 



Op het Atelier van Perida kunt u de huiden voelen en zien. 

Overzicht lederkwaliteiten en
eigenschappen van de Perida collectie. 

Vol aniline Nubuck/geschuurd Semi aniline Afgedekt/beschermd

Kenmerken.

Door en door geverfd met
hoogwaardige aniline verf
Daarna afgewerkt met een
transparante siliconen laag
Het nerfbeeld is zeer
goed zichtbaar.

Door en door geverfd met
hoogwaardige aniline verf
Daarna licht geschuurd en
transparante siliconen laag
weinig nerfbeeld fluweel
achtig uiterlijk.

Door en door geverfd met hoog-
waardige aniline verf. Daarna
afgewerkt met een dun laagje
aniline kleurstof en verder afge-
werkt met een transparante laag.
Het nerfbeeld is goed zichtbaar.

Door en door geverfd met hoog-
waardige aniline verf afgewerkt
met een dun laagje pigmentlak
daarna  voorzien van een trans-
parante laag. Het nerfbeeld is nog
redelijk zichtbaar.

Lichtechtheid (schaal 1-7)
Lichtechtheid 4-5 Lichtechtheid 4-5 Lichtechtheid 5-6 Lichtechtheid 7

Gebruik
Kwetsbaar Kwetsbaar Redelijk kwetsbaar Zeer geschikt voor

 intensief gebruik

In de Perida collectie

Buffalo 1,7 mm Coriba 1,7-1,9 mm Manilla 1,5-1,7 mm Torro/Sierra 1,8-2,0 mm
Prairie 1,1-1,3 mm
Royal 1,4-1,6 (lichte print)
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De Perida Leder collectie
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Onderhoud
Leder is een onderhoudsvriendelijke bekleding. Dat betekent echter niet dat er geen

onderhoud gepleegd moet worden. Het aller belangrijkste, of het nu gaat om aniline,

nubuck, afgedekt leer, Alcantara of stoffen bekleding, is het regelmatig stofvrij maken

van de bekleding. Dat kan met een vochtige doek of met een stofzuiger met borstel-

mondje. De meeste schade aan bekleding wordt veroorzaakt door vuil. Vuil kan

scherp zijn en door wrijving of andere (chemische) inwerking wordt de toplaag blijvend

beschadigd. Voor het onderhoud van leer heeft Perida gekozen voor de producten van

Leather Master en van Oranje. Daarmee zeggen we niet dat andere producten slecht zijn,

we hebben gewoon veel ervaring met deze producten. Gebruik in ieder geval geen

chemische reinigingsmiddelen, verdunners, aceton of groene zeep. 

Vol aniline

- Zet het leer niet in direct zonlicht.

- Bank +/- 25 cm. Van verwarming

- Gemorste vloeistof onmiddellijk opdeppen

   (Tissue of keukenrol)

- Gemorst eten verwijderen met  vochtige

   doek of spons

- Dit leer heeft geen beschermlaag en hoeft

  niet behandeld te worden. Wel kan men af

   en toe het leer insmeren met leather

   protection waardoor het minder gevoelig

   wordt voor inwerking van vuil.

Nubuck leder/geschuurd leder

- Zet het leer niet in direct zonlicht.

- Bank +/- 25 cm. Van verwarming

- Gemorste vloeistof onmiddellijk opdeppen

   (Tissue of keukenrol)

- Gebruik regelmatig Leather Master nubuck

   doekje voor vuilverwijdering  en het nubuck

   effect te behouden.

-  Gebruik regelmatig Leather nubuck spray.

-  Reinig plekjes met Leather Master nubuck

    of soft cleaner.

- Bij twijfel bel Perida service

- Zet het leer niet in direct zonlicht.

- Bank +/- 25 cm. Van verwarming

- Gemorste vloeistof onmiddellijk opdeppen

  (Tissue of keukenrol)

-  Verwijder etensresten met een vochtige

    doek.

-  Reinig hardnekkige plekjes met Leather

    soft cleaner.

-  Onderhoud 2 x per jaar. Het leer goed

   inmasseren met de cleaner. Daarna

   onmiddelijk afnemen met een droge

   schone katoenen doek. Dit is heel belang-

   rijk en verwijdert de oude vervuilde

   protectionlaag. Daarna opnieuw bescher-

   men met de leather protectioncream. 

Algemeen.

Nieuwe spijkerbroeken en kranten laten de

meeste verfsporen na op uw leer. Na verloop

van jaren zie je dan ook een blauwe en

zwarte waas op het leer oppervlak. Probeer

dit vuil op te lossen. Gebruik Soft Cleaner. 

Let op!. Bij gebruik van reinigingsmiddelen

nooit druk uitoefenen. Dus rustig wrijven en

nooit boenen.

Bij hardnekkig vuil of ongelukken met

inkt, kauwgum etc. kunt u beter

eerst de Perida servicedienst bellen. 

Semi Anilin

- Gemorste vloeistof onmiddellijk opdeppen

  (Tissue of keukenrol)

-  Verwijder etensresten met een vochtige

    doek.

-  Reinig hardnekkige plekjes met Leather

    soft cleaner.

-  Onderhoud 2 x per jaar. Het leer goed

   inmasseren met de cleaner. Daarna

   onmiddelijk afnemen met een droge

   schone katoenen doek. Dit is heel belang-

   rijk en verwijdert de oude vervuilde

   protectionlaag. Daarna opnieuw bescher-

   men met de leather protectioncream. 

Gelakt leer
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