TAPICERKA

Naturalne piękno
w różnych rodzajach i kolorach
Meble tapicerowane, w których wykorzystano skóry, mają zwykle bardziej
ekskluzywny charakter od tych pokrytych tkaninami i tak też postrzegane są przez
klientów, którzy gotowi są płacić za nie znacznie wyższe kwoty. Jednak nie tylko
wygląd decyduje o tym, że mimo ceny chętnie znajdują nabywców.

Z racji swoich walorów użytkowych skóry są wykorzystywane w produkcji mebli od tak
dawna, że przemysł skórzany
jest uznawany za jeden z najstarszych znanych człowiekowi. Wśród głównych zalet tego
surowca wymienić należy:
• dużą wytrzymałość mechaniczną – dzięki niej służą użytkownikom, czasem
w niezmienionym stanie,
przez wiele lat,
• niepowtarzalność połączoną z ciekawymi strukturami – naturalne pochodzenie
sprawia, że każda skóra zawsze jest inna od pozostałych, co przenosi się na indywidualny charakter mebla,
• przyjazność dla alergików
– tylko w małym stopniu

mogą być przyczyną możliwych uczuleń,
• dostosowanie do wilgotności powietrza – skóra może
pochłonąć, a następnie oddać wilgoć równą 25% swojej wagi, jest więc to swoisty,
naturalny regulator wilgotności w pomieszczeniu.
Potęgą w produkcji skór
pozostają od dawna Włochy,
które zaspakajają około 5060% światowego zapotrzebowania. Co istotne, ilość przechodzi tu w jakość, nie bez
przyczyny skóry pochodzące
z włoskim garbarni cieszą się
doskonałą renomą. Cały proces produkcyjny jest nakierowany na uzyskanie materiału,
który będzie doskonale wy-

glądał na meblach. W większości ich lico jest korygowane, tworzone są struktury od
bardzo drobnych po przypominające skóry dzikich zwierząt, na przykład aligatora czy
węża i zabezpieczane przed
działaniem czynników zewnętrznych, przede wszystkim zwiększana jest ich odporność mechaniczna.
Hurtownia skór Mabor posiada w standardowej ofercie
5 gatunków skór meblowych:
Madras, Dolaro, Folk, Bycat,
Dubai. Klienci firmy najchęt-
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niej sięgają po mające bardzo
dobrą wytrzymałość skóry z licem korygowanym typu Madras, popularnością cieszą się
zarówno propozycje jednokolorowe, matowe, jak i lakierowane, dwukolorowe.
Nowością w ofercie jest Dubai, produkt drogi, ale bardzo
ciekawy. Ta woskowana skóra wyróżnia się tym, że bardzo szybko, praktycznie przy
pierwszym użytkowaniu, w
miejscach zagięć robi się jaśniejsza. Tworzy się przez to
struktura koloru niepowta-
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rzalna dla każdego mebla, co
dodaje mu indywidualności i
szlachetności. Bartosz Kotecki, dyrektor zarządzający firmy Mabor wskazuje jeszcze
inne ciekawe produkty: „W panujące obecnie trendy idealnie wpisuje się skóra Timeless,
garbowana w chromie, z gruboziarnistą strukturą lica, wykańczana w jednym odcieniu.
Miękkość w dotyku i grubość
sprawiają, że staje się ona odpowiednim surowcem do produkcji nowoczesnych mebli
tapicerowanych. Na uwagę

zasługuje również nowa odnowiona powierzchnia skóry
Antik. Jest ona korygowana,
ale ma inne, delikatnie drobniejsze tłoczenie niż Madras,
a poprzez użycie specjalnych
farb uzyskano efekt nabłyszczenia. Skóra tego typu jest z
założenia dwukolorowa („antykowana”). Tego typu rozwiązania powodują, że producenci mebli tapicerowanych mają
do wyboru skóry o różnych rodzajach i cieniowaniach”.
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