
Skóra naturalna prawid∏owo wygar-
bowana i zabarwiona – jako jedyny

materia∏ obiciowy przyjmuje wilgoç
cz∏owieka do 30% i oddaje t´ wilgot-
noÊç do atmosfery, dzi´ki czemu „nie
przyklejamy si´ do mebla”; nie pocimy
si´. Wykluczone sà te˝ odparzenia. Ta-
picerka z naturalnej skóry, dzi´ki zawar-
tym w sobie kolagenom, dopasowuje
si´ do anatomicznych kszta∏tów cz∏o-
wieka, jest wygodniejsza od tapicerki
wykonanej ze sztucznej tzw. eko-skóry
(czyli sztucznego materia∏u). 

Materia∏ naturalny
Skóra naturalna jest trwalsza, odpor-

niejsza na niskie temperatury. W przeci-
wieƒstwie do sztucznych materia∏ów nie
p´ka i nie kruszy si´. Mogà wystàpiç na
niej jedynie zagi´cia czy nieznaczne roz-
ciàgni´cia na du˝ych p∏aszczyznach wy-
nikajàce z jej u˝ytkowania. Skóra natural-
na jest te˝ bardziej presti˝owa, eleganc-
ka ponadczasowa. W dzisiejszych cza-
sach jednak coraz trudniej odró˝niç jà od
sztucznych materia∏ów, które swoim
wyglàdem coraz lepiej jà imitujà. Mimo
wszystko nie uda∏o si´ jeszcze wyprodu-
kowaç eko-skóry, która dorówna∏aby
skórze naturalnej.

Najpopularniejszymi rodzajami skór
wykorzystywanymi przez polskich pro-
ducentów mebli sà skóry powierzchnio-
wo zamkni´te typu: Madras, Dwubarw-
na-Antyk, Semianilina a tak˝e skóra By-
kast tzw. dwoina pokryta folià poliureta-
nowà. PopularnoÊç swojà zawdzi´czajà
cenie, wyglàdowi, jak równie˝ modzie.
Skóry te charakteryzujà si´ ∏atwoÊcià
utrzymania w czystoÊci i konserwacji.

Do produkcji mebli w Êladowych ilo-
Êciach wykorzystywane sà skóry typu:
Buffalo, Welur, Anilina, Dekatyzowana
(postarzana), Nubuk. Sà to skóry dro˝-

sze, co ma bezpoÊredni wp∏yw na cen´
finalnego produktu, trudniej jest je rów-
nie˝ utrzymaç w czystoÊci. Skóry te sà
otwarte powierzchniowo i ch∏onà wil-
goç z otoczenia, dlatego stosunkowo
∏atwo jest je zabrudziç. 

Komponenty imitujàce
Polscy producenci mebli najcz´Êciej

wykorzystujà materia∏y imitujàce skóry
naturalne tzw. eko-skóry. Jest to alterna-
tywne rozwiàzanie w stosunku do skór
naturalnych, które sà bardzo drogim su-
rowcem. Dodatkowo eko-skóra wyglà-
dem bardzo przypomina naturalnà skó-
r´, co powoduje, i˝ klienci cz´sto nie sà
w stanie odró˝niç skóry naturalnej od
wiernej jej imitacji. 

Eko-skóra jest surowcem sztucz-
nym, najcz´Êciej jest to kompozycja po-
liuretanu i PCV, gdzie poliuretan nadaje
mi´kkoÊç i dobry chwyt, natomiast PCV
podnosi wytrzyma∏oÊç. Produkujàc me-
ble z eko-skóry trzeba pami´taç, ˝e
oprócz walorów estetycznych i kolory-
styki niezwykle wa˝ne sà równie˝ para-
metry techniczne materia∏u, z którego
sà wykonane. 

Na polskim rynku dost´pne sà ró˝nej
jakoÊci skóry ekologiczne, które jednak
nie zawsze spe∏niajà oczekiwania klien-
tów. Odbiorcy sà coraz bardziej Êwiado-
mi i cz´sto poszukujà wysokiej jakoÊci
produktów, nie koniecznie najtaƒszych. 

Kierujàc si´ doborem surowca do
produkcji mebli, jakim jest eko-skóra,
nale˝y uwzgl´dniç przede wszystkim
parametry techniczne materia∏u spe∏-
niajàce wymogi polskich norm w za-
kresie bezpieczeƒstwa, wytrzyma∏oÊci
i jakoÊci wyrobu. Najlepsze wyroby ze
skóry ekologicznej posiadajà certyfikaty
i atesty dotyczàce jakoÊci materia∏u
u˝ytego do ich produkcji. Skóra zanim

Skóry naturalne 
i materia∏y je imitujàce

Skóra, jako naturalny materia∏ s∏u˝y∏a cz∏owiekowi od zawsze i do dzisiaj ma szerokie zastosowanie: do produkcji
odzie˝y, obuwia, mebli oraz aran˝acji wn´trz.
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SADALINO JEST SKÓRÑ TYPU SEMIANILIN POWSTA¸Ñ W LABORATORIACH GARBARNI SADA. POKRYTA JEST SPECJALNÑ POW¸OKÑ OCHRONNÑ,

KTÓRA ZAPEWNIA WYSOKÑ JAKOÂå ORAZ W¸AÂCIWOÂCI. PRODUKT TEN MIMO DU˚EJ ODPORNOÂCI NA ZU˚YCIE I WYCIERANIE ZACHOWUJE

W TRAKCIE U˚YTKOWANIA SWÓJ PIERWOTNY KOLOR ORAZ  WYJÑTKOWÑ MI¢KKOÂå W DOTYKU. TAKIM MATERIA¸OM NALE˚Y DOSTARCZAå

SPORO T¸USZCZY SYNTETYCZNYCH.

MATERIA¸Y IMITUJÑCE SKÓR¢ DAJÑ WIELE MO˚LIWOÂCI WZORNICZYCH. NA RYNEK TRAFIAJÑ ZARÓWNO TKANINY, KTÓRYCH STRUKTURA NADA-

JE IM W¸AÂCIWOÂCI PODOBNE DO SKÓR. NAJWI¢CEJ MO˚LIWOÂCI DAJÑ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DRUKOWANIA. NA ZDJ¢CIU NOWY

MATERIA¸ MARKI SKAI (FIRMA HORNSCHUCH) PREZENTOWANY NA TARGACH „DECOSIT 2007”. NAJWI¢KSZYM ZAGRO˚ENIEM DLA TEGO TYPU

MATERIA¸ÓW JEST WILGOå.
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trafi na mebel powinna przejÊç test na
zapalnoÊç, test na obecnoÊç amin aro-
matycznych. Analizy te wykonuje si´ w
laboratoriach organizacji, które prze-
prowadzajà certyfikacj´. Certyfikat po-
twierdzajàcy wysokie standardy jakoÊci
oznacza równie˝, ˝e produkt jest przy-
jazny dla alergików. Znakami jakoÊci
mogà byç oznaczane wyroby, których
proces wytwarzania jest zgodny z obo-
wiàzujàcymi przepisami prawnymi w
zakresie ochrony Êrodowiska i norma-
tywów higienicznych dla Êrodowiska
pracy. Przy ocenie produktu poddawa-
nego testom ocenia si´ m.in.: poziom
zawartoÊci substancji szkodliwych, w∏a-
ÊciwoÊci fizykochemiczne wyrobu, pra-
wid∏owoÊç oznakowania. W przeci-
wieƒstwie do skóry naturalnej, eko-sk-
óra o wysokich parametrach technicz-
nych jest idealna dla alergików, co w
dzisiejszych czasach jest bardzo istotne,
a dodatkowo mo˝e byç atutem zwi´k-
szajàcym sprzeda˝ produktów final-
nych. Meble medyczne, kosmetyczne,
˝eglarskie, samochodowe majà du˝à
grup´ odbiorców ze wzgl´du na spe-

cjalistyczne zastosowanie i parametry
techniczne.

Piel´gnacja skór i eko-skór
Najtaƒszym i najskuteczniejszym

sposobem na d∏ugi czas u˝ytkowania
mebli ze skóry, jak i eko-skóry jest od-
powiednie uÊwiadomienie klienta, by
dba∏ o tapicerk´ w sposób dla niej naj-
korzystniejszy przy u˝yciu Êrodków
przeznaczonych dla danego rodzaju
pokrycia. Jeszcze do niedawna, w
niektórych firmach, koszty zwiàzane
z reklamacjami by∏y wpisywane do
kosztów zwiàzanych z produkcjà meb-
li. Obecnie oddziela si´ te dwa koszty
i próbuje si´ je ograniczyç. Wydatki
zwiàzane z naprawami gwarancyjnymi
mebli mo˝na wyraênie zmniejszyç sto-
sujàc odpowiednie Êrodki piel´gnujàce
i szkolàc pracowników. Najnowsze
technologie pozwalajà naprawiç skór´
na meblu, bez koniecznoÊci „rozbiera-
nia” pokrycia i jego wymiany na nowà.
Naprawiane elementy nie ró˝nià si´
kolorem od reszty mebla, bowiem
ka˝dorazowo barwa dobierana jest

indywidualnie pod konkretny kolor
tapicerki. Nie zachodzi równie˝ ryzyko
wymiany pokrowca na ca∏ym meblu
lub, w skrajnych przypadkach, ca∏ego
kompletu. 

Nowoczesne Êrodki do czyszczenia
i piel´gnacji mebli ze skór i eko-skór
sà dopasowane do danego rodzaju tapi-
cerki. Dawniej, gdy skóra by∏a grubsza
i wyprawiano jà kilka miesi´cy a prepara-
ty do garbowania i barwienia by∏y pocho-
dzenia roÊlinnego, Êrodki takie jak szare
myd∏o czy p∏atki mydlane mog∏y byç sku-
teczne. Póêniej nasta∏ czas jednego Êrod-
ka do wszystkich rodzajów skór, niestety
teraz mo˝na zrobiç tym wi´cej szkody
ni˝ po˝ytku. Obecnie produkowane skó-
ry obiciowe sà cieƒsze, garbowane i bar-
wione w przeciàgu kilkudziesi´ciu godzin.
Do wyrobu takich skór musia∏y ewolu-
owaç te˝ Êrodki czyszczàce i piel´gnujà-
ce. W obecnym czasie nie wystarczy od-
dzielenie p∏ynu czyszczàcego od Êrodka
do piel´gnujàcego. Muszà byç preparaty
dobrane bardzo dok∏adnie do rodzaju
i gatunku skóry, w ka˝dej skórze dba si´
o coÊ innego. 

W skórach Dwubarwnych-Antyk:
Êrodek musi byç na tyle dobrze dobrany
by nie rozpuszcza∏ ani impregnatu ani
drugiej warstwy farby. Po zastosowaniu
Êrodka do czyszczenia, skóra powinna
byç wyczyszczona i przygotowana do
na∏o˝enia preparatu impregnujàcego. Z
uwagi na sposób produkcji bardzo cz´-
sto zdarza si´, ˝e skóry te êle reagujà na
t∏uszcz i trzeba nanieÊç dodatkowe za-
bezpieczenie, aby farba nie Êciera∏a si´
przedwczeÊnie. Po zastosowaniu odpo-
wiednich preparatów, skóra powinna
dostaç po∏ysku, g∏´bi koloru, powinien
si´ zmieniç dotyk i zapach. 

Skórom typy Madras i Semianilino-
wym powinno si´ dostarczyç odpo-
wiednià iloÊç t∏uszczy syntetycznych,
które w znacznym stopniu wyd∏u˝à ich
˝ywotnoÊç i poprawià natychmiast wy-
glàd i dotyk (skóra nabierze tzw. t´gie-
go chwytu). Podanie odpowiedniej ilo-
Êci tych syntetycznych t∏uszczy zapobie-
gnie wysuszeniu skóry i p´kni´ciom na
jej powierzchni. Skóra nabierze wyrazi-
stych barw, prelung (wzór na skórze)
b´dzie widoczny i czysty, skóra musi
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byç Êwie˝a i elastyczna. Zestaw powi-
nien mieç impregnat z silikonowymi
t∏uszczami i Êrodkiem czyszczàcym nie
wysuszajàcym powierzchni skóry.

Co do skór typu Bykast, to stosuje si´
preparaty takie same jak w przypadku
eko-skór. Musimy zadbaç nie tyle o skó-
r´ czy farb´, tutaj dbamy o foli´ polipro-
pylenowà. Warto usunàç niewielkie rysy
by nie powsta∏a droga dla wilgoci do
spodniej strony skóry lub eko-skóry.
Wilgoç rozluênia klej mi´dzy folià a skó-
rà lub bawe∏nà, albo innym pod∏o˝em
(w eko-skórze). Konsekwencjà jest od-
dzielenie si´ dwóch materia∏ów od sie-
bie i efekt „p∏ywajàcych pól”. 

Uszkodzenia mechaniczne
Kolejnym bardzo wa˝nym proble-

mem uszkodzeƒ na meblach skórza-
nych sà te powsta∏e w wyniku nieprawi-
d∏owego transportu, przechowywania
w magazynach czy te˝ przy nieuwadze
na produkcji (rysy, przetarcia, zabru-
dzenia, plamy, Êlady po d∏ugopisach,
pieczàtkach itp.). Problem ten mo˝na
w ∏atwy i szybki sposób rozwiàzaç po-
przez odpowiednie przeszkolenie pra-
cowników, jak równie˝ wyposa˝enie
ich w odpowiednie Êrodki maskujàce
niewielkie uszkodzenia. 

Na przyk∏ad przygotowanie zesta-
wów naprawczych dla ka˝dego partnera
firmy Lederzentrum Polska odbywa si´
po przekazaniu próbek skór i wykonaniu
badaƒ laboratoryjnych. Na podstawie
wyników dobierane sà sk∏ady chemiczne
poszczególnych Êrodków. Z uwagi na
ró˝ne rodzaje skór i ich jakoÊç, procedu-

ra indywidualnego podejÊcia do doboru
preparatów jest najwa˝niejsza by zacho-
waç jak najwy˝szà jakoÊç produktu final-
nego, jakim jest mebel. 

Od jakiegoÊ czasu na rynku polskim
pojawi∏y si´ meble importowane m.in.
z Dalekiego Wschodu. Bardzo cz´sto
zdarza si´, ˝e po otwarciu kontenera
importer zastaje meble w stanie nadajà-
cym si´ tylko do wymiany tapicerki. Na
skórze pojawiajà si´ wykwity pleÊni,

przebarwienia, skóra skrzypi, wypraso-
wujà si´ wzory na skórze itp. Takie wa-
dy mo˝na usunàç i doprowadziç mebel
do stanu sprzed za∏adunku. 

Klient bardziej Êwiadomy
Coraz cz´Êciej zauwa˝alny jest wzrost

ÊwiadomoÊci ludzi, jeÊli chodzi o piel´-
gnacj´ mebli skórzanych. Pojawiajà si´
zapytania ze strony producentów mebli,
sklepów jak i indywidualnych nabywców.
Mebel skórzany sta∏ si´ bardziej dost´pny
i mo˝na spotkaç go, nie tak jak kiedyÊ
w hotelach i rezydencjach, czy domkach
jednorodzinnych, ale niemal˝e w ka˝dym
mieszkaniu w bloku. Z regu∏y mieszkania
takie sà mniejsze i cz´sto ∏àczà kuchnie,
jadalnie i salon w jednym pomieszczeniu.
Pojawi∏o si´ nowe zjawisko, a mianowi-
cie degradacja skóry na skutek oparów
oleju, wody, kontaktu z po˝ywieniem
(mas∏em, mlekiem, itd.) – czyli tego
wszystkiego, co znajduje si´ w ka˝dej
kuchni i jadalni. Skóry i eko-skóry powin-
ny byç doskonale i systematycznie zabez-
pieczane przed t∏uszczami, gdy˝ przy
bezpoÊrednim kontakcie t∏uszczu ze skó-
rà w przeciàgu kilku godzin przekszta∏ca

si´ on w kwas niszczàcy w mgnieniu oka
impregnat, farb´ jak i samà skór´. Dlate-
go te˝ producenci oraz firmy sprzedajàce
meble skórzane i z eko-skóry, powinny
szkoliç swój personel, by móg∏ on prze-
kazywaç rzetelnà wiedz´ indywidualnym
klientom. Niedoinformowany klient
szkodzi skórze jak i wizerunkowi produ-
centa, obarczajàc go reklamacjami. Infor-
macje powinny byç ogólnie i ∏atwo do-
st´pne, nawet osobiÊcie wr´czane ka˝-
demu kupujàcemu meble do r´ki. Jednak
zdarza si´ jeszcze niestety bardzo cz´sto,
˝e informacje przekazywane przez oso-
by sprzedajàce meble lub zawarte w kar-
cie gwarancyjnej stanowià powa˝ne za-
gro˝enie dla kondycji skóry. Trzeba nam
pami´taç, ˝e niektóre nowoczesne skóry
barwione sà farbami wodnymi i stosowa-
nie do czyszczenia ich roztworu wody
z myd∏em lub jeszcze gorzej alkoholu,
mo˝e w powa˝nym stopniu naruszyç lub
zmyç warstw´ impregnatu z farby, a to
ju˝ tylko krok do starcia farby z po-
wierzchni skóry. 
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EFEKTY USUNI¢CIA ZAAWANSOWANEJ PLEÂNI NA SKÓRZANEJ TAPICERCE.

ZASTOSOWANIE P¸YNNEJ SKÓRY I PRZENIESIENIE WZORU W DOROBIONE MIEJSCE. PO DOBARWIENIU MIEJSCE USZKODZENIA STAJE SI¢ NIEWIDOCZNE.

ÂRODKI DO RENOWACJI MEBLI SKÓRZANYCH POZWALAJÑ NA ODBUDOWANIE MATERIA¸U NAWET PO ZADRAPANIACH KOTA. 


