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Företaget grundades under namnet Tärnsjö Ånggarveri, år 1873, och finns fortfarande
kvar vid den lilla sjön Tärn.
Läder från Tärnsjö Garveri är vegetabiliskt garvat med bark och är kromfritt. Alla hudar
kommer från lokala, svenska gårdar och vi konserverar/garvar dem till ett naturligt,
vackert och hållbart läder. I tusentals år har människan garvat läder med garvsyror
från vegetabiliska källor såsom ek och mimosabark.
År 1988 togs det stora beslutet att sluta garva läder med krom och helt gå över till
vegetabil garvning, vilket passar in i vår miljöprofil, där vi alltid strävar efter att nå högt
satta miljömål. Vi har certifieringar från TÜV och OCS (ORGANIC 100 Content standard).
TÜV certifikatet säkrar att det inte finns några riskkemikalier som överstiger gränsvärden satta av EU.
OCS är en standard som garanterar att vårt läder som är märkt ”ORGANIC 100 Content standard ” är tillverkat av en hud från en KRAV-certifierad gård.
Hur blir råhuden läder?
Den vegetabiliska garvningsprocessen är lång och från råhud till färdigt läder tar det
ca 4 veckor. Huden avhåras, garvas och återfettas i olika processer som är skräddarsydda beroende på vilket användningsområde lädret ska vara till. Där i emellan
så bearbetas lädret hantverksmässigt på olika maskiner för att bli hållbart läder och
klara kvalitetskraven. Vårt läder ska åldras med värdighet och efter tidens gång få en
vacker patina.
Olika läderkvalitéer:
Standard: Skador i mindre mängd kan förekomma över hela ytan.
2:a sortering: Skador och färgskiftningar förekommer.
Lädret säljes i kvadratfot (kvft) 1 kvft = ca 30,5x30,5 cm, 1 m2 = 10,75 kvft.

Oxhud

Natur
Standard kvalité
Tjocklek 1,1 mm
Hel sida 22-25 kvft...art. nr 8414-1289
Halv sida 11-13 kvft...art. nr 8418-1289
Använd till kreditkortshållare, plånböcker,
förkläde, nyckelfodral m.m.

Oxhud
möbelskinn
Kvalité: 2:a sortering
Tjocklek 1,1 - 1,3 mm
Hel sida 22-25 kvft

svart........art. nr 8571-1007
rödbrun...art. nr 8571-1030
Använd till möbler, dynor,
bilsäten m.m.

Oxhud

Natur
Standard kvalité
Tjocklek 1,7 mm
Hel sida 22-25 kvft
art. nr 8415-1289
Halv sida 11-13 kvft
art. nr 8419-1289
Använd till väskor, iPadfodral,
möbler, m.m.

Oxhud

Natur
Standard kvalité
Tjocklek 2,2 -2,4 mm
Hel sida 22-25 kvft...art. nr 8416-1289
Halv sida 11-13 kvft...art. nr 8420-1289
Använd till väskor, bälten, knivfodral, m.m.

Oxhud

Kvalité: 2:a sortering
Tjocklek 2,2 -2,4 mm
Hel sida 20-22 kvft

Oxhud läderspill
bitar i blandade färger
säljes per kilo

natur...art. nr 8417-1289
svart...art. nr 8417-1007
brun...art. nr 8417-1142

1,5-2,5 mm...art. nr 3085-0000
3,0-3,5 mm...art. nr 3108-0000

Använd till väskor, bälten,
knivfodral, m.m.

Använd till glasunderlägg,
fodral, musmatta m.m.
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