För beredning och färgning
från 2017-09-01 och tv.

Alla priser exkl. moms. Vi reserverar oss för statliga pålagor och valutaförändringar.

Beredning av får- och lammskinn
TVÄTTBAR
PÄLS 18MM

TVÄTTBAR
PLÄD 35 MM

MATTSKINN
(OKLIPPT)

EKO-PLÄD 35 MM

SPECIAL MATT
TVÄTTBAR,
OKLIPPT

101-300 st
320:355:360:385:51-100
st
335:370:370:400:20-50
st
350:390:395:420:10-19
st
380:405:420:435:1-9
st
395:425:440:455:ID-märkning 10:- För slipning av mattskinn tillkommer 95:- per skinn. Särmärkning 5:Separat klippning av hårlängd 50:- Priserna gäller per inlämningstillfälle.

445:460:470:485:505:-

Färgningspriser gäller per skinn, beredda hos Tranås Skinnberedning
ULLFÄRGNING
(PER FÄRG)

5110-50
1-9

st
st
st

MOCKAFÄRGNING
(PER FÄRG)

130:175:275:-

110:135:170:-

TOFFELFÄRGNING
(PER FÄRG)

NAPPATERING

VAXNING

155:175:210:-

95:115:150:-

90:100:110:-

Övriga skinnslag, beredning per/st
Nöthud stor
Kalv, ko mellan
Kalv, späd

2250:- Häst
1695:- Långhårig nöthud sto
1095:- Långhårig kalv

3000:2975:2475:-

Ange alltid noga vid leverans till slakterier att skinnen ska beredas på AB Tranås Skinnberedning och hur
de ska behandlas. Färska skinn måste alltid saltas rikligt med grovt stensalt max 2 timmar efter slakt och förvaras
svalt. Skador p.g.a. släpp mellan läderskikten, s.k. narvsläpp, ersätts ej av oss.

Rätt saltade skinn är en förutsättning för ett gott resultat

Så här bereds dina skinn
PÄLSBEREDNING TVÄTTBARA SKINN

ULLFÄRGNING

Klippning av hårlängden till 18 mm och med slipad lädersida.

Hårsidan på skinnen färgas i bad. Lädersidan får därvid
en svag ton i samma nyans.

PLÄDBEREDNING TVÄTTBARA SKINN
Specialberedning med 35 mm hårlängd och slipad lädersida.

MOCKAFÄRGNING ELLER SPRUTFÄRGNING

MATTBEREDING

Lädersidan eftergarvas (=får ett kromtillskott) och sprutfärgas
Ullsidan har kvar sin ursprungliga färg

Full hårlängd och oslipad lädersida.

TOFFELFÄRGNING

EKOPLÄD
Mix av veg- och synt. garvvärme. Slipad lädersida

Lädersidan sprutfärgas utan eftergarvning. Ullsidan har kvar sin
ursprungliga färg.

SPECIALMATT

NAPPATERING OCH VAXNING

Endast på av oss godkända skinn. Tvättbara med slipad lädersida

En speciell vaxblandning pressas på det mockafärgade skinnet (kan
också läggas på ett ofärgat skinn.)
Lädersidan får då en blank, vattenavstötande yta. Ett (vaxning) eller två
(nappatering) skikt enligt prislistan.

AB Tranås Skinnberedning, Box 1005, 573 28 TRANÅS
Besöksadress: Kanalgatan 4, 573 31 TRANÅS
Telefon:0140-100 50 Fax: 0140-186 10
Innehar F-skattesedel
Org.nr: 556403-9237

