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Produkcja i transport
mebli skórzanych

t a p i c e r o w a n e

Najcz´stsze uszkodzenia skóry
Cz´Êç uszkodzeƒ
mebli gotowych pojawia si´ jeszcze
w fabryce podczas
transportu mebli

Meble skórzane
sà ekskluzywnym wyrobem
z uwagi na materia∏, z jakiego
sà wykonywane, skomplikowany proces
produkcji mebli
i cen´ finalnà
gotowego
produktu.

Produkcja mebli skórzanych zaczyna si´ w mo-

z du˝à iloÊcià skaz. Skazy te (najcz´Êciej: Êlady

z tapicerni do ma-

mencie przyj´cia skóry na magazyn. Przy od-

po skaleczeniach zwierz´cia, larwach owadów

gazynów. Najcz´-

biorze towaru nale˝y zwróciç szczególnà uwag´

i po znakowaniu zwierzàt) bardzo cz´sto nie sà

Êciej spotykane

na ka˝dy b∏am skóry, iloÊç skaz wyst´pujàcych

widoczne na powierzchni, z uwagi na proces

uszkodzenia to:

na skórze, ró˝nice w kolorze danej partii skór,

garbowania. Garbarze niwelujà wszelkie niedo-

jak równie˝ odpornoÊç na Êcieranie „na sucho

skona∏oÊci skóry poprzez jej szpachlowanie, ko-

i na mokro”. W Polsce aktualnie mo˝na ju˝ ku-

rekt´ i barwienie. Wi´kszoÊç skaz widoczna jest

piç urzàdzenia pozwalajàce na samodzielne te-

jednak na lewej stronie skóry, wystarczy czasami

sty stwierdzajàce parametry wytrzyma∏oÊciowe

odwróciç b∏am skóry i sprawdziç rozmieszczenie

na Êcieranie skóry. Testy „na sucho” odpowied-

skaz i ich wielkoÊç. Jest to o tyle istotne, ˝e pod-

nio wynoszà 500 razy, a „na mokro” 80 razy.

czas u˝ytkowania wi´kszoÊç skaz stanie si´ wi-

Gdy nie ma mo˝liwoÊci skorzystania z tego

doczna, co powoduje defekt na skórze. Konse-

urzàdzenia, to we w∏asnym interesie producent

kwencjà êle dobranej skóry, b´dzie reklamacja

powinien z ka˝dej partii skóry dostarczyç próbk´

zakupionego mebla przez klienta.

do odpowiedniego laboratorium celem przepro-

Nast´pnym bardzo wa˝nym, o ile nie najwa˝-

wadzenia specjalistycznego badania. Ka˝da

niejszym, krokiem jest dobór odpowiedniego

próbka jednak musi byç pobrana zgodnie z pro-

kawa∏ka skóry do konkretnego elementu mebla.

cedurami zwiàzanymi z tego typu czynnoÊciami.

Zdarza si´ bowiem, ˝e na siedziskach lub opar-

Po otrzymaniu pozytywnej ekspertyzy o przydat-

ciach pojawia si´ skóra typu „dwoina”, która ma

lepszego materia∏u do produkcji mebli. Dwoina

Kolejnym etapem w produkcji mebli jest odpowied-

drugim, co zabezpieczy je przed odciskaniem.

noÊci skóry do produkcji mebli mo˝na przystà-

niewielkà wytrzyma∏oÊç na Êcieranie i niejedno-

to tak˝e skóra, ale o gorszych w∏aÊciwoÊciach fi-

nie wyposa˝enie fabryki w tzw. „zaplecze maszyno-

Na meble powinny byç na∏o˝one pokrowce, któ-

piç do przygotowania produkcji mebli.

krotnie po nied∏ugim czasie u˝ytkowania tapi-

zycznych, jest bardziej podatna na rozciàgania

we”, odpowiednio ustawione i dobrane pod rodzaj

re jednoczeÊnie zabezpieczà je przed zabru-

cerka ulega rozerwaniu.

ni˝ skóra licowa. Dwoin´ wykorzystuje si´ do

skóry. Cz´stym problemem jest, przy niedoÊwiad-

dzeniem czy zakurzeniem, jak równie˝ b´dà po-

Dobór skór i ich produkcja

Dwoina powstaje w wyniku odpowiedniego roz-

uzupe∏niania elementów mebli nie nara˝onych na

czonych pracownikach i êle ustawionej maszynie,

zwala∏y na „oddychanie” skóry, zabezpieczajàc

Cz´sto zdarza si´, ˝e producenci mebli, z uwagi

ci´cia skóry licowej, jest pozosta∏oÊcià po od-

bezpoÊrednie u˝ytkowanie czy na napr´˝enia

˝e transport maszyny podczas szycia rozciàga pra-

przed zaparzeniem i zapleÊnieniem. Magazyny

na nieumiej´tny dobór materia∏u, u˝ywajà skór

dzieleniu lica skóry wraz z kolagenami, czyli naj-

(g∏ównie uzupe∏nia si´ nià ty∏y mebli oraz boczki).

wid∏owo wykrojony element, w efekcie czego po-

powinny byç przestronne, suche i przewiewne,

Wykorzystanie dwoiny w tych miejscach mo˝e

krowiec mo˝e byç nierówno uszyty. Dla zachowania

a meble nie mogà staç w pobli˝u êród∏a ciep∏a

znaczàco obni˝yç koszt produkcji mebli nawet

prawid∏owego kszta∏tu szytej tapicerki, wymagane

(kaloryfery, dmuchawy itp.), nie powinny byç

o kilkadziesiàt procent, dwoina jest bowiem taƒ-

jest wyprucie nieprawid∏owo uszytego elementu

równie˝ przechowywane w temperaturze poni˝ej

sza ni˝ skóra licowa. Dwoin´ barwi si´ tym sa-

i ponowne jego zszycie. CzynnoÊç ta pozostawia

10ºC. Niewskazane jest te˝, by bezpoÊrednio

mym kolorem co skóry licowe, nanosi si´ rów-

Êlady po igle, istnieje jednak mo˝liwoÊç maskowa-

na meble pada∏y promienie s∏oneczne.

nie˝ taki sam wzór, tak by nie by∏o ró˝nic w wy-

nia dziur pozostawionych przez ig∏´, przy pomocy

Du˝ym u∏atwieniem w procesie magazynowania

glàdzie i kolorze.

p∏ynnych skór lub elastycznych szpachli.

mebli jest odpowiednie ich oznakowanie i opi-

Dwoina znajduje równie˝ szerokie zastosowanie

Nast´pnà czynnoÊcià jest ubieranie mebla

sanie. Skraca to czas potrzebny do znalezienia

przy produkcji skór typu „bycast”. Jednak˝e

w uszyty pokrowiec. Przy tej czynnoÊci niestety

w∏aÊciwego mebla i przygotowanie zamówione-

w tym przypadku dla jej wzmocnienia w proce-

cz´sto zdarzajà si´ usterki zwiàzane z tzw. czynni-

go towaru do transportu.

sie obróbki skóry nakleja si´ na jej powierzchni´

kiem ludzkim: niedbalstwo, poÊpiech, zbyt ma∏o

foli´ poliuretanowà, która zwi´ksza wytrzyma-

miejsca, niedostateczne przeszkolenie pracowni-

Transport mebli

∏oÊç na rozciàganie i rozdzieranie.

ków itp. Wyst´pujàce uszkodzenia z tym zwiàzane

Przed wydaniem mebli z magazynu, wskazane

Szalenie istotnà rol´ w procesie doboru skór do

to m.in. Êlady po zszywkach i êle opi´te meble.

jest odpowiednie ich zabezpieczenie specjali-

A otarcia
F zabrudzenia
F rozdarcia

Najcz´Êciej korygowane skazy na skórach
D Âlady po skaleczeniach zwierz´cia, widoczne dopiero po naciàgni´ciu, na meblu.

mebli odgrywajà pracownicy wykrawajàcy

D Liczne Êlady po larwach owadów. Na prawej
stronie zamaskowane
przez garbarza. Âlady wysz∏y po krótkim u˝ytkowaniu mebla.
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A Âlad po znakowaniu
zwierz´cia (metodà wypalania).

stycznymi Êrodkami, celem wzmocnienia wy-

z szablonów kszta∏ty tapicerki meblowej. Odpo-

Magazynowanie mebli

trzyma∏oÊci farby na tapicerce meblowej. Po wy-

wiednie rozmieszczenie szablonów gwarantuje

Du˝a iloÊç uszkodzeƒ mebli gotowych pojawia

konaniu tej czynnoÊci, ca∏y mebel nale˝y odpo-

niewielki odpad skóry, jak i dobrà jakoÊç tapi-

si´ jeszcze w fabryce podczas przenoszenia

wiednio zapakowaç, zwracajàc szczególnà

cerki. Stanowiska pracy zatem powinny byç wy-

mebli z tapicerni do magazynów. Mebel przed

uwag´ na naro˝niki i inne elementy nara˝one na

posa˝one w odpowiednie nat´˝enie Êwiat∏a, po-

przeniesieniem powinien byç dobrze zabezpie-

ewentualne uszkodzenia.

winny byç te˝ wystarczajàco du˝e, a pracowni-

czony i poruszaç si´ drogami specjalnie do te-

Podczas transportu meble powinny byç u∏o˝one

cy odpowiednio przygotowani do tego typu

go wytyczonymi. Nagminne uszkodzenia to

w taki sposób, by wyeliminowaç ich przemiesz-

czynnoÊci. Trzeba pami´taç równie˝ o tym, i˝

otarcia, rozdarcia i zabrudzenia.

czanie si´ i ocieranie. Najcz´stszym rodzajem

skóra powinna byç wykrajana z pojedynczych

Magazyn powinien byç wyposa˝ony w odpo-

uszkodzeƒ podczas przewo˝enia mebli z maga-

b∏amów, a nie warstwowo.

wiednie rega∏y, tak by meble nie le˝a∏y jeden na

zynów do salonów meblowych sà otarcia, od-
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gniecenia oraz zanik wzoru na skórze (rozpro-

Osobnym zagadnieniem, ale szalenie istotnym

dzeƒ jest skomplikowana, wymaga du˝ego do-

w tematyce piel´gnacji mebli. Sprzedawcy me-

stowanie).

w ostatnim okresie, jest transport mebli drogà

Êwiadczenia, wiedzy i szerokiej znajomoÊci sa-

bli skórzanych powinni mieç ÊwiadomoÊç i wie-

JeÊli chodzi o otarcia, to wi´kszoÊç z tych

morskà. Wzrost importu mebli skórzanych z kra-

mego zagadnienia, jakim jest skóra.

dz´ w zakresie prawid∏owej piel´gnacji skóry,

uszkodzeƒ jest do usuni´cia przy pomocy farb

jów Dalekiego Wschodu powoduje, i˝ odbiorcy

Meble przeznaczone do transportu drogà mor-

po to, by zapobiec lub z znacznym stopniu

tonujàcych. Do przeprowadzenia takiej napra-

napotykajà na coraz to nowe problemy zwiàzane

skà, w zamkni´tych kontenerach, ju˝ w samym

ograniczyç liczb´ reklamacji. Takie podejÊcie

wy nie jest wymagane du˝e doÊwiadczenie ani

z przewozem mebli. Kontenery, w których przewo-

procesie tworzenia powinny byç do tego przy-

producentów mebli skórzanych pozwoli na ob-

specjalistyczne szkolenie, wystarczy krótki in-

˝one sà meble, sà szczelnie zamykane bez dost´-

gotowane. Do szkieletu mebla, powinny byç

ni˝enie kosztów zwiàzanych z reklamacjami,

strukta˝.

pu Êwie˝ego powietrza, w wyniku, czego mebel

przytwierdzone woreczki ze Êrodkiem higrosko-

a co za tym idzie wzrost zyskownoÊci.

Odgniecenia, z uwagi na stosunkowo krótki czas

zaparza si´ i powstaje niepo˝àdana wilgoç prowa-

pijnym, absorbujàcym wod´ z otoczenia. Do te-

Dla obni˝enia kosztów zwiàzanych z reklama-

przewo˝enia, najcz´Êciej cofajà si´ po odstaniu

dzàca do degradacji skóry na meblu. Do najcz´-

go sama tapicerka skórzana, przed zapakowa-

cjami mebli nowoczesne technologie pozwalajà

kilku dni w salonie meblowym. W przypadkach,

Êciej wyst´pujàcych zniszczeƒ na meblu mo˝na

niem, powinna byç przetarta specjalistycznym

na usuni´cie wi´kszoÊci usterek na meblu bez

gdy skóra jest „zbyt oporna” mo˝na zastosowaç

zaliczyç pleÊƒ, nieprzyjemny zapach st´chlizny,

Êrodkiem zabezpieczajàcym farb´ oraz impre-

koniecznoÊci jego „rozbierania” i wymiany ele-

nagrzewanie zagniecionych miejsc, jednak wy-

utrat´ koloru i wypaczenie stolarki meblowej.

gnat znajdujàcy si´ na niej. W kontenerze powi-

mentów lub ca∏ej tapicerki. Takie rozwiàzanie

magana jest do tego wprawa i doÊwiadczenie.

Cz´Êç z tych uszkodzeƒ mo˝liwa jest do napra-

nien znajdowaç si´ specyfik poch∏aniajàcy wil-

pozwala na wyeliminowanie problemu zwiàza-

Nieumiej´tny zabieg mo˝e si´ skoƒczyç trwa∏ym

wienia, zahamowania szybko post´pujàcej de-

goç, z pewnoÊcià tego typu dzia∏anie znaczàco

nego z ró˝nicami kolorów skór przy wymianie

uszkodzeniem skóry.

gradacji skóry czy zamaskowania powsta∏ych

obni˝y liczb´ uszkodzonych mebli.

uszkodzonych elementów, jakie zawsze wyst´-

Z kolei zanik wzoru na skórze, jest uszkodzeniem

zniszczeƒ. Jednak proces ich naprawy mo˝liwy

trwa∏ym i jedynie wymiana uszkodzonego ele-

jest do przeprowadzenia wy∏àcznie w specjali-

Gwarancje, reklamacje

czas usuwania usterki w nowoczesnej technolo-

mentu jest sposobem na naprawienie mebla.

stycznym zak∏adzie. Naprawa tego typu uszko-

Na opakowaniu mebla zawsze powinna znajdo-

gii, nie wyst´puje problem z doborem koloru

waç si´ czytelna i zrozumia∏a instrukcja dla

farby na skórze, serwisant usuwa konkretne

klienta, w jaki sposób mo˝na rozpakowaç me-

uszkodzenie, a nie ca∏y element tapicerki, tak

bel i czego powinno si´ unikaç podczas wyko-

˝e po uszkodzeniu zazwyczaj nie ma Êladu ja-

nywania tej czynnoÊci. Zdarzajà si´ przypadki,

kiegokolwiek uszkodzenia.

Zniszczenia podczas transportu morskiego

t a p i c e r o w a n e

Czyszczenie skóry
S Ró˝nego rodzaju
Êrodki domowego u˝ycia mogà zniszczyç
skór´

pujà przy ró˝nych partiach dostawy skór. Pod-

Do najcz´Êciej wy-

i˝ klienci do rozpakowania mebli u˝ywajà

st´pujàcych znisz-

ostrych narz´dzi, a szkodzenia powsta∏e w ten

czeƒ na meblu

sposób uszkodzenia sà bardzo trudne do na-

(oprócz pojawienia

prawy bez wymiany elementu skórzanego na

si´ nieprzyjemnego

meblu. Usuni´cie ich mo˝liwe jest wy∏àcznie

zapachu st´chlizny)

przez fachowca.

podczas d∏ugiego

Karta gwarancyjna powinna zawieraç szczegó-

transportu morskie-

∏owe informacje dotyczàce typu mebla (liczba

go mo˝na zaliczyç:

mebli, nazwa zestawu, rodzaj tapicerki), daty

Krzysztof Tryba

A Mebel po regeneracji, odtworzona pierwotna barwa.

Autor jest przedstawicielem firmy
KKT Renowacja Skór.
Fot. archiwum

sprzeda˝y, okresu gwarancji, sposobu czyszczenia i konserwacji mebli, cz´stotliwoÊci konserwacji oraz warunków gwarancji (co obejmuje, a czego nie obejmuje).
D zmiany w symetrii
mebla po wypaczeniu
si´ stolarki

Nale˝y pami´taç, i˝ obecne technologie obróbki
skór nie pozwalajà na to, by – jak niegdyÊ – do
czyszczenia i konserwacji stosowaç ró˝nego rodzaju Êrodki domowego u˝ycia. Chodzi tu
przede wszystkim o wod´ z myd∏em, p∏atki mydlane, oliwk´ dzieci´cà, oliw´ jadalnà, p∏yny do
naczyƒ czy alkoholu.
Wszystkie zabiegi wy˝ej wymienionymi produktami, niestety, prowadzà do zniszczenia tapicerki. Ârodki te os∏abiajà, a nawet Êcierajà impregnat zabezpieczajàcy farb´, jak i samà skór´,
co prowadzi do skrócenia „˝ywotnoÊci” tapicerki skórzanej.
Niezwykle istotny jest zatem dobór odpowiednich Êrodków piel´gnujàcych tapicerk´ skórzanà. Nowoczesne technologie obróbki skór pozwalajà na piel´gnacj´ mebli ze wzgl´du na rodzaj skóry.
Ogromne znaczenie dla zapobiegania powsta-

A pleÊƒ

wania reklamacji jest prawid∏owe przeszkolenie
F utrat´ koloru
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pracowników salonów i ludzi majàcych bezpoÊredni kontakt z klientem w zakresie doradztwa
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