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Wytworny charakter i idąca w parze 
z jakością wysoka cena wymownie 
pokazują różnice pomiędzy 
meblami skórzanymi a obitymi 
tkaniną. Zarówno producenci 
mebli tapicerowanych, jak i klienci 
finalni szczególną uwagę zwracają 
na wytrzymałość i ciekawe 
struktury skór meblowych. 

ElEgancja 
bliska naturzE

W ykorzystywa-
nie skór do 
produkcji me-
bli ma tak dłu-
gą tradycję, że 
przemysł skó-

rzany uznaje się za jeden z najstarszych 
znanych człowiekowi. Wyjątkowe walo-
ry użytkowe czynią z nich pożądany ma-
teriał tapicerski. Niewątpliwą zaletą skór 
jest ich niepowtarzalny  charakter. Naj-
lepsze skóry meblowe pochodzą z  wło-
skich garbarni. Włosi zaspokajają około 
50-60% światowego zapotrzebowania na 
ten surowiec. Oprócz wspomnianej już 
niepowtarzalności, ze względu na natu-
ralne pochodzenie – każda skóra jest bo-
wiem inna – za najważniejszą jej zaletę 

uznaje się przyjazność dla osób z alergia-
mi. Atutem jest także dostosowywanie 
wilgotności. Skóry potrafią pochłonąć, 
a następnie oddać wilgoć do 25% swojej 
wagi, co czyni je swoistym regulatorem 
wilgotności w pomieszczeniu.

PotWierdZona WytrZymałość
Skórę od samego początku przygoto-

wuje się tak, by elegancko prezentowała 
się na przykład na sofie. Większość skór 
jest korygowana. Powstają struktury od 
bardzo drobnych, aż po przypominające 
skóry aligatora lub węża. Te, które wyko-
nywane są typowo pod produkcję me-
bli posiadają lico zabezpieczone przed 
działaniem czynników zewnętrznych, 
odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Hurtownia skór Mabor  w swoich prób-
nikach ma sześć gatunków skór meblo-
wych poczynając od najbardziej popular-
nego „Madras”, poprzez „Dolaro”, „Folk”, 
„Bycast”, „Congo”, aż do najdroższego „Du-
bai”. Najnowszym artykułem jest właśnie 
„Dubai”. Ta ciekawa skóra woskowana, 
nabiera szlachetności już przy pierwszym 
użyciu mebla, gdyż w  miejscach zagięcia 
robi się jaśniejsza. W  ten sposób tworzy 
się inna dla każdego mebla struktura kolo-
ru. W opinii przedstawicieli firmy Mabor 
najchętniej kupowana przez producentów 
mebli jest skóra z  licem korygowanym 
typu „Madras”, zarówno jednokolorowa 
matowa, jak i  lakierowana dwukolorowa 
(postarzana, antykowana, dwutonowa). 
Ma ona bardzo dobrą wytrzymałość, po-
twierdzoną wynikami testów. 

W  panujące obecnie trendy idealnie 
wpisuje się skóra „California”, której dys-
trybutorem jest firma Interpak. Garbo-
waną w chromie, z gruboziarnistą struk-
turą lica skórę, wykańcza się w  jednym 
odcieniu. Miękkość w  dotyku i  grubość 
sprawia, że staje się ona odpowiednim 
surowcem do produkcji nowoczesnych 
mebli tapicerowanych. 

Na uwagę zasługuje również skóra 
„Antic” z oferty firmy Duma Poland. Jest 
ona korygowana, ale ma inne, drobniejsze 
tłoczenie niż „Madras”. Dzięki użyciu spe-
cjalnych farb uzyskuje się efekt nabłysz-
czenia. Skóra tego typu jest z  założenia 
dwukolorowa („anykowana”). Tego typu 
rozwiązania powodują, że producenci me-
bli tapicerowanych mają do wyboru skóry 
o różnych rodzajach i cieniowaniach. d

A n n a  A n d r e j c z u k

drobne tłoczenie i modne 
kolory skóry „tornado”, ofe-

rowanej przez firmę interpak, 
powodują, że idealnie pasuje 

ona zarówno do nowocze-
snych, jak i klasycznych mebli 

tapicerowanych. Ciekawy 
efekt jej zastosowania można 

obserwować na łóżkach „apol-
lo relax” firmy Stolwit.

Skóry semianilinowe są farbowane na 
wskroś bez wierzchniej warstwy pigmen-
tu. mają więc wpół otwarte pory, powoli 
chłoną wilgoć, która powoduje ciemnienie. 
Skóra „Folk” dystrybuowana przez firmę 
mabor, jest nie tylko przyjemna w dotyku, 
wyróżnia się również piękną strukturą.

Z opinii klientów firmy mabor wynika, że 
skóra typu „madras”, jest najpopularniej-
sza wśród tapicerów mebli oraz tapicerów 
usługowych.




