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Specjalizacja –  
skóry meblowe

Hurtownia skór Mabor jest wyspecjalizowanym dostawcą skór meblowych.  
W jej ofercie znajduje się sześć gatunków skór przeznaczonych dla zakładów tapicerskich 
produkujących meble, zaczynając od najbardziej popularnego Madras, poprzez Dolaro, 
Folk, Bycast, Congo, aż do najdroższego – Dubai.

Dubai to wprowadzona do sprzedaży nie-
dawno skóra woskowana o ciekawej struk-
turze, która nabiera szlachetności już przy 
pierwszym użyciu, gdyż w miejscach zagięcia 
robi się jaśniejsza i tworzy się wyjątkowa dla 
każdego mebla, inna struktura koloru.

Najchętniej kupowana przez producen-
tów mebli, a także tapicerów usługowych, 
jest skóra z licem korygowanym typu Ma-
dras, zarówno jednokolorowa matowa, jak 
i lakierowana dwukolorowa (postarzana, 
antykowana, dwutonowa). Produkt ten ma 
bardzo dobrą wytrzymałość, potwierdzoną 
testami, co w połączeniu z bardzo korzystną 
ceną zadecydowało o jego popularności.

Mabor oferuje także skóry samocho-
dowe. W tej grupie firma proponuje dwa 

Skóry meblowe dzieli się, biorąc pod uwagę trzy kryteria: 

 wygląd lica (korygowane, niekorygowane), 

 miękkość, 

 grubość. 
Te, które już trafią na stół krojczego, przechodzą wcześniej długą drogę, zanim staną 
się surowcem tapicerskim.

Najlepsze skóry meblowe pochodzą z włoskich garbarni, które zaopatrują około 50-60%  
światowego zapotrzebowania na ten surowiec. Stosowane przez nie technologie 
garbowania i wykańczania skór są niedoścignione. Surowiec do produkcji skór w większości 
pochodzi z Ameryki Południowej, aktualnie najwięcej wytwarza ich Brazylia i Argentyna.

Od samego początku procesu produkcyjnego skóra jest selekcjonowana ze 
względu na swoje właściwości i przeznaczenie. Jej garbowanie odbywa się według 
zapotrzebowania i już od tego momentu jest przygotowywana do tego, żeby jak 
najlepiej prezentowała się na meblu. Zabiegi, jakim jest poddawana, takie jak 
szlifowanie, szpachlowanie, barwienie czy lakierowanie, prowadzą do uzyskania 
jak najlepszego efektu wizualnego oraz odpowiedniej trwałości. Większość skór 
jest korygowana od strony lica, nadawana jest im struktura od bardzo drobnej aż 
po przypominającą skórę aligatora lub węża. Produkty wykonywane typowo pod 
produkcję mebli posiada lico zabezpieczone od działania czynników zewnętrznych 
oraz bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.

podstawowe gatunki tych wyrobów: z płytą 
parigi oraz nappa. Klienci najczęściej wybie-
rają ten z płytą parigi. Jego powierzchnia, 
zarówno perforowana, jak i nieperforowana, 
jest matowa. Grubość waha się od 0,9 do 1,1 
mm, a średnia wielkość błamu wynosi 4 m2. 
Wielu klientów decydując się na założenie 
skóry w samochodzie wybiera skórę perfo-
rowaną na środki siedzeń i oparć ze względu 
chociażby na lepsze przewodzenie ciepła  
z ogrzewanych foteli oraz ciekawy design.

Poza skórami hurtownia Mabor posiada 
w ciągłej sprzedaży również stelaże tapi-
cerskie.
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