
MoreThanHip eco & fair design tassen  

en accessoires van ecoleer 

Dankjewel voor de aankoop van een MoreThanHip tas of accessoire van ecoleer. 

In deze flyer lees je meer over de achtergrond van dit duurzame lifestyle product 

en hoe je het kunt onderhouden. Wij wensen je er heel lang, heel veel plezier van.  

 

Plantaardig gelooid leer 

Je nieuwe tas of accessoire is gemaakt van 

ecoleer. Dit betekent dat het hoofdzakelijk 

met plantaardige stoffen is gelooid, in 

plaats van met chemicaliën. Daarnaast is 

het gekleurd met verfstoffen op waterbasis 

en - afhankelijk van het type leer - afgewerkt 

met een organische wax of olie. 

 

Niet alleen is dit veel milieuvriendelijker,  

ook de arbeidsomstandigheden zijn bij 

plantaardig looien veel beter. Bovendien is 

het leer van hoge kwaliteit en is het artikel ambachtelijk vervaardigd. Dus ook wat 

dat betreft heel duurzaam. 

 

Eerlijk geproduceerd in India 

Deze collectie van tassen en accessoires wordt geproduceerd door Artisan Well. 

Dit is een non-profit organisatie die sinds 2005 actief is en werk biedt aan ruim 

100 ambachtslieden in Kolkata (Calcutta) in India. Fair Trade-principes staan  

centraal bij Artisan Well, dat lid is van zowel de WFTO (World Fair Trade  

Organization) als het Fair Trade Forum India.  



 

 

 

 
Voor  meer informatie: 

www.morethanhip.nl 
info@morethanhip.nl 

Tips voor verzorging van het leer 

 

1. Impregneren 

Om het leer te beschermen kun je ge-

bruik maken van een impregneerspray.  

Alleen bij het donkerbruine geoliede leer 

is dit niet nodig. 

 

Zorg dat het leer schoon en droog is en 

breng de spray royaal aan op het hele  

oppervlak. Laat goed drogen en wrijf licht  

na met een zachte doek. Voor optimale 

bescherming is het aan te raden om 

deze behandeling regelmatig te herhalen. 

Als je niet zeker bent van het te verwachten resultaat, test de spray dan eerst op 

een kleine, onopvallende plaats. 

 

Wij adviseren een ecologisch onder-

houdsmiddel, zoals Collonil organic 

Protect & Care op basis van olijfolie en 

90% natuurlijke ingrediënten. Het 

werkt impregnerend en verzorgend 

door echte olijfolie en beschermt  

langdurig tegen vuil- en vochtvlekken 

terwijl het leer volledig blijft ademen.  

Zo blijft het leer in optimale conditie.  

 

2. Reiniging 

We adviseren om zoveel mogelijk 

droog te reinigen, omdat dit de zachtste manier van reinigen is. Gebruik hiervoor 

zachte doek of een schoen- of suèdeborstel. 


