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Bull leder
Karakteristiek echt leer met prachtige craquelé in donkere tinten. Het 

unique leer is afkomstig van Europeese stieren en wordt afgewerkt met wax 

om de antieke en karakteristieke uitstraling te behouden. 

Omdat echt leer een natuurproduct is, zijn de tinten van dit leer nooit 100% 

zoals afgebeeld. Dit leer heeft ook de eigenschap om onder invloed van zon 

licht lichter of donkerder te worden. Elke huid is uniek. Het luxe gevoel van 

het leer geeft een album een prachtige unieke uitstraling.



CHESTNUT BEIGE

CHOCOLATE

TOFFEE

BLACK

OLIVE



Nappa leder
Elegante echte leersoort in prachtige zachte kleuren. Het Nappa leer 

heeft een fijne nerfstructuur en word door en door geverfd om een egale 

kleur te garanderen. Alleen de allerbeste huiden met een minimum aan 

natuurlijke kenmerken zoals schrammen en insectenbeten worden 

geselecteerd. De Nappa leer soorten geven je album een prachtige 

kleur en het fijne gevoel van echt leer.



SPARROW

SNOWWHITE

ELEPHANT

MIST

SANDSTONE PETROL

FROST PEBBLE



CARIBBEAN

MEDITERANEAN

AEGEANSEA

AUTUMNROSE BERRY

CHARM

JADE

SCARLET



Natural Linnen

NAT1137 HALB9974

NAT42040

NAT1120

HALB1000

NAT1085

Natuurlijke linnen soorten. Iets grover van structuur en met meer 

 natuurlijke oneffenheden dan het effen linnen.



Coated linnen
Mooi linnen met een klassieke oneffen patroon en een 

beschermende coating. Het linnen is daarom erg geschikt voor 

een album cover, omdat het niet snel vuil wordt of krassen krijgt. 

Coated Linnen is water en vuil afstotend. Een perfecte eigenschap voor een album 

dat van hand tot hand gaat. Het patroon van dit gekleurde linnen is redelijk fijn.



59003-DENIM

59006 59010

59004-GREEN

59516-CHAMPAGNE

59511-COPPER

59510-GOLD

59519-METALLIC

59001

59005-BORDEAUX



59013_TURKOIS 59014

59021-LIME

59033-BROWN59032

59016-BLACK

59027-PURPLE

59018-RED

59012-BLUE59011



PETROL FOREST

ANTHRAZIT

SAND

STONE

ROYAL

Velvet
Ons nieuwste materiaal is een hoge kwaliteits suede stof met een geweldige 

look and feel. Het zachte stof heeft de kenmerkende eigenschappen van suede en 

zorgt dat je een je fotoalbum wilt blijven voelen.



NOIR SAFRAN

SANTOS

PERLE

BORDEAUX

ROSE



Effen linnen
Strak effen linnen voor een mooi strak linnen album in frisse kleuren. 

Het patroon van dit gekleurde linnen is redelijk fijn en egaal. Deze 

collectie linnen is zonder oneffenheden, en voelt effen en strak aan. 

Effen linnen is in vergelijking met Coated linnen iets kwetsbaarder 

voor vuil en slijtage.



FIN66002-CREME

TDM035083-OUDROSE FIN66004-LICHTBLAUW

TDM035052-GRIJS

TDM035112-MOSTERD

FIN66003-ROSE

FIN66007-LILA

TDM035003-KAKI


