
Goossens is gek op leer! Maar wist je dat er ontzettend 

veel soorten leer zijn? En dat iedere leersoort weer 

andere eigenschappen heeft en daardoor ook een 

bepaald onderhoud nodig heeft? Wij geven je de juiste 

informatie over de leersoort van jouw Goossens-

meubel, zodat je meubel zo lang mogelijk mooi blijft. 

EIGENSCHAPPEN VAN VOL-ANILINELEER

Vol-anilineleer is een bovenhuids vatgeverfd rundleer 

zonder beschermende laklaag. Het leer biedt een zeer 

aangenaam comfort en heeft een zachte grip. Doordat 

het leer niet gecorrigeerd wordt, zijn alle natuurlijke 

kenmerken zichtbaar op de meubels. Dit is een bewuste 

keuze bij de vervaardiging van dit type leer en het geeft 

het meubel het karakter en de charme die horen bij een 

‘echt leren’ product. Elke huid is een uniek natuurproduct 

en hierdoor zal een meubel gestoffeerd met vol-anilineleer 

steeds uniek in z’n soort zijn. Onderlinge kleur- en 

structuurverschillen zijn onvermijdelijk en dragen bij aan 

het unieke karakter van het meubel wat ermee gestoffeerd 

is. 
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Dit is een normaal verschijnsel en het doet niets af aan de 

kwaliteit van het geleverde leer. Het meubel krijgt hierdoor 

haar typische karakteristieke uitstraling die hoort bij een echt 

leren product.

ONDERHOUD VAN HANDGEWASSEN LEER:

Handgewassen leer is een vol-aniline huid die voorzien is van 

een transparante beschermende olie- of waslaag. Deze 

beschermt het leer tegen het direct intrekken van vuil en 

vocht. Deze laag biedt echter geen 100% bescherming. 

Behandel het meubel daarom direct met de G2O Old Saddle 

Wax en voorkom vlekken en vuil op je meubel. 

G2O Old Saddle Wax

Het enige juiste onderhoudsproduct voor dit type leer is G2O 

Old Saddle Wax. Hiermee kun je de teruggelopen kleur 

- door lichtinval - deels weer beperkt ophalen. Lees de 

handleiding, die met dit product wordt meegeleverd, 

zorgvuldig door alvorens met het onderhoud te beginnen. 

Verkleuring

In sommige gevallen wordt een transparante 

beschermlaag aangebracht om het leer te beschermen 

tegen intrekken van vocht en vuil. Deze laag biedt echter 

nooit een 100% bescherming. In de periode dat het 

meubel gebruikt wordt zal het onder invloed van zon- en 

daglicht verkleuren. De mate van verkleuring is afhankelijk 

van de hoeveelheid licht waaraan het meubel wordt 

blootgesteld. Indien de meubels dichtbij een raam of 

venster staan, zal het leer sneller verkleuren. Niet alleen 

van zonlicht maar ook het gewone daglicht is voldoende 

om het leer te doen verkleuren. Daarnaast verkleurt dit 

leer ook door het gebruik ervan. Op de plaatsen waar 

vaak gezeten wordt, verkleurt het leer vaak naar donker. 

Dit effect zorgt ervoor dat het meubel er ‘geleefd’ en 

gebruikt uit gaat zien. Dit is een bewust typisch effect dat 

hoort bij de uitstraling van dit natuurproduct. Vergelijk het 

met een leren tas, portemonnee of met leren kleding.

Gebruikssporen

Doordat het leer is voorzien van een transparante 

beschermlaag, zullen gebruikssporen hierin zichtbaar zijn 

in de vorm van ‘lichtere strepen en donkere plekken’ die 

door het gebruik ook weer kunnen verdwijnen. Deze 

verschijnselen horen bij de uitstraling van het leer.

Kleurverschillen

Kleurverschillen tussen de kleurstaal in de winkel en de 

geleverde kleur zijn onvermijdelijk en vormen nooit een 

grond voor het terugdraaien van de aankoop of het 

terugvorderen van geld. 

Plooivorming

Door langdurig gebruik zal op het leer een lichte glans 

verschijnen en zal de huid soepeler worden. Als gevolg 

van de schuimen vullingen van het meubel en het 

oprekken van het leer zullen plooien onvermijdelijk 

zichtbaar worden. 



Vuil en vocht

Vol-aniline leer is door zijn volledig open structuur 

gevoelig voor het intrekken van vuil en vocht. Deze zijn 

lastiger te verwijderen dan bij afgedekte leersoorten en 

bij semi-aniline leersoorten. 

Zorg ervoor dat het leren meubel niet in direct zonlicht 

komt te staan om ernstige verkleuring te voorkomen. 

Algemeen voor vol-anilineleer is dat het leer regelmatig 

met een zachte doek moet worden afgenomen. 

Daarnaast kan het leer gestofzuigd worden met de 

borstel van de stofzuiger. Neem het meubel maandelijks 

af met een vochtige zeem die alleen voor dit doeleinde 

gebruikt wordt. 

ZO HOUD JE LEER LANGER MOOI:

Zet leren meubels niet in direct zon- of daglicht.

Zet leren meubels niet tegen of direct naast een 

warmtebron, hierdoor bestaat de kans dat het leer 

snel uitdroogt.

Vermijd langdurig contact met transpiratievocht, 

zeker wanneer je medicijnen gebruikt.

Laat huisdieren niet op met leer beklede  meubels 

spelen of slapen omdat ze het  leer kunnen 

beschadigen. Ook het transpiratievocht van 

huisdieren zal de toplaag van het leren meubel  

beschadigen.

Spijkerbroeken geven altijd kleurstoffen af, zelfs als 

ze al vaak gewassen zijn. Hierbij geldt wel dat hoe 

donkerder de (spijker-) kleding is, hoe meer 

kleurafgifte als gevolg van warmte, wrijving en 

vocht plaatsvindt.

Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of 

oplosmiddelen om leren meubels mee te reinigen. 

Hiermee beschadig je het leer en dit kan niet meer  

worden hersteld.

Wissel de kussens regelmatig van plaats. Is dit 

niet mogelijk? Gebruik dan regelmatig alle 

zitplaatsen van de bank.

Gebruik eetkamerstoelen gelijkmatig en wissel 

deze af en toe van plek.
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Vragen?

Het kan zijn dat je nog vragen hebt. Het antwoord op de 

meest voorkomende vragen kun je vinden op onze 

website www.goossenswonen.nl/klantenservice. Heb je 

na het bekijken van onze site nog een onbeantwoorde 

vraag over je product, bestelling of het onderhoud van je 

nieuwe meubel? Dan zijn er diverse kanalen die je kunt 

raadplegen. 

 › Mijn Goossens. Log in of maak een account   

 aan op onze website. Hierna kun je nog    

 makkelijker met ons in contact komen. We   

 hebben dan meteen al je gegevens bij de hand. 

 › Wil je liever direct contact? Bel dan onze    

 klantenservice op 0413-212855. 

Goossens meubelen BV

Vestigingsadres hoofdkantoor en distributiecentrum 

Doornhoek 38-65, 5465 TB Veghel

Klantenservice bereikbaarheid 

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur 

Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Telefoonnummer: 0413-212855

E-mail

klantenservice@goossenswonen.nl

Handwash leer


