SILK (aniliini) sekä AFRICA (semianiliini) ovat ainutlaatuisia ja
laadukkaimpia nahkoja. Jokainen nahkavuota on ainutlaatuinen ja
tamän vuoksi on hankkimasi huonekalu on myös ainutlaatuinen.
Parkkinahka on luonnollinen nahka, joka on värjätty aniliinivärillä.
Aniliininahassa ei ole paksua värikerrosta ja materiaali on
huokoinen. Tästä johtuen se imee myös helposti kosteutta.
Materiaalin hengittäessä sekä imiessä kosteutta, nahan pintaan
tulee kiilto ja nahka muuttuu entistäkin pehmeämmäksi. Rypyt,
arvet, venymisen jäljet sekä värin vaihtelu ovat tämän materiaalin
luonnollisia ominaisuuksia.
Silk- ja Africa-nahalle on pintasuojaus tehty hyvin ohuella vahalla.
Molemmat nahat ovat valmistettu Italiassa.
Nahat ovat PCP- ja CFC-vapaita.

Tärkeää tietoa, jos olet hankkinut aniliininahkaisen tuotteen:
Parkkinahka on luonnonmateriaali ja jokainen nahkavuota on
ainutlaatuinen. On täysin normaalia, että sävy vaihtelee jokaisessa
nahkavuodassa. Nahka myös venyy käytössä, eniten istuimissa.
Mitä enemmän sohvaa käytetään, niin sitä enemmän kulumista ja
venymistä tapahtuu. Arvet ja hyönteisten puremat ovat luonnollisia
jälkiä nahassa.
Puhdistettaessa ei saa käyttää voimakkaita kemikaaleja eikä
kosteaa pyyhettä. Pölyn poistamiseksi käytä kuivaa pyyhettä tai
pölynimurin pehmeää suutinta sekä aineita, jotka ovat tarkoitettu
juuri aniliininahan hoitoon.
Nahkasohva on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön, joten siihen
tulevat tahrat johtuvat ulkoisista tekijöistä. Niitä voivat aiheuttaa
mm. hiki ja muut ihon eritteet. Vaatteet voivat värjätä nahkaa tai
vaatteissa olevat niitit naarmuttaa nahkaa jne. Myös lemmikin
kynnet voivat vahingoittaa nahan pintaa ja niiden sylki voi
vahingoittaa nahkaa.
Nahka imee kosteutta. Jos sohvaan pintaan roiskuu nestettä, se
on kuivattava välittömästi, muuten siihen jää tahra.
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Nahka on venyvä/kimmoisa materiaali. Jos sitä venyttää, se ei
aina palaudu alkuperäiseen muotoonsa. Sen takia käytössä tulevat
venytysjäljet ovat tyypillisiä ominaisuuksia nahalle.
Nahka, kuten mikä tahansa jokainen luonnonmateriaali, haalistuu
suorassa auringonvalossa. Sen vuoksi suosittelemme, että
sijoitatte sohvanne pois suorasta auringonvalosta. Aseta sohvasi
vähintään 30 cm:n etäisyydelle lämpöpatterista.
Suosittelemme laittamaan sohvaan suojapäällisen, jos teet
esimerkiksi remonttia tms. Älä koskaan käytä puhdistukseen
tavallisia tahranpoistoaineita, käytä ainoastaan
huonekalukauppiaan suosittelemia puhdistus- ja hoitoaineita.
Kosmetiikka ja ihonhoitotuotteet voivat sisältää öljyjä, jotka eivät
sovi huonekalunahalle ja vahingoittavat nahan suojakerrosta.
Nämä huonekalut ovat valmistettu parkkinahasta. Yhden tuotteen
valmistukseen voi kulua monta eri nahkavuotaa.
Aniliininahka on laadukkain nahkatyyppi, jonka luonteeseen kuuluu
luonnon aiheuttamien epäsäännöllisyyksien kuten arpien ja
värisävyjen näkyminen. Ohuen pintakäsittelyn vuoksi aniliininahka
on muita nahkalaatuja arempi ja patinoituu käytössä.
Semianiliininahka on nahka, joka on värjäyksen jälkeen sävytetty
läpikuultavilla väreillä. Sen luonteeseen kuuluvat myös tietyt
epätasaisuudet.
Noudattamalla ohjeita, niin sohvasi kestää pitkään ja näyttää
hyvältä, vuosia eteenpäin.
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