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Madras, Dolaro, Folk oraz Dubai to 
cztery standardowe rodzaje skór, 
skierowanych do zakładów tapicer-
skich produkujących meble, które 
znajdziemy w ofercie tego przed-
siębiorstwa. Spośród nich klienci, 
niezmiennie, najchętniej sięgają po 
skórę z licem korygowanym Madras. 
Dzieje się tak, ponieważ wyrób ten 

Pewny dostawca  
skór meblowych

Mabor – hurtownia skór ze Swarzędza działająca na rynku całego kraju od wielu lat, dzięki 
zdobytemu bogatemu doświadczeniu w dziedzinie handlu skórami, dostarcza produkty 
sprawdzone, o doskonałej jakości, a także wspiera klientów profesjonalną wiedzą.

charakteryzuje się dobrą wytrzyma-
łością, potwierdzoną testami, połą-
czoną z bardzo korzystną ceną. Ku-
powane są chętnie zarówno wzory 
jednokolorowe, matowe, jak i lakie-
rowane, dwukolorowe (postarzane, 
antykowane, dwutonowe).

Produktem drogim, ale bardzo 
interesującym jest Dubai, wosko-
wana skóra, która szybko, praktycz-
nie przy pierwszym użytkowaniu, 
w miejscach zagięć robi się jaśniej-
sza. Ze względu na tę właściwość 
uzyskuje ona strukturę koloru nie-
powtarzalną dla każdego mebla, 
dzięki czemu staje się on bardziej 
zindwidualizowany i cenny.

Mabor dostarcza też inne, cie-
kawe rodzaje skór, nie znajdujące 
się w podstawowym asortymen-
cie. Bartosz Kotecki, dyrektor za-
rządzający tego przedsiębiorstwa 
mówi:„W panujące obecnie trendy 
idealnie wpisuje się skóra Timeless, 
garbowana w chromie, z grubo-
ziarnistą strukturą lica, wykańcza-

na w jednym odcieniu. Miękkość 
w dotyku i grubość sprawiają, że 
staje się ona odpowiednim surow-
cem 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 dwuko-
lorowa („antykowana”). Tego typu 
rozwiązania powodują, że produ-
cenci mebli tapicerowanych mają do 
wyboru skóry o różnych rodzajach 
i cieniowaniach”.

Dostarczane przez Mabor skóry 
pochodzą głównie z Włoch, świa-
towego potentata w produkcji tych 
wyrobów,a poza tym także z Ar-
gentyny, Chile i Brazylii. Produkty 
dostępne są w szerokiej gamie ko-
lorów. Sprzedaż odbywa się na m2, 
a kawałki sprzedawane są także na 
wagę. Bartosz Kotecki dodaje: “Ofe-

rowane przez nas skóry są bardzo 
dobrej jakości, producenci dbają 
by od samego początku procesu 
produkcyjnego materiał był selek-
cjonowany ze względu na swoje 
właściwości i przeznaczenie. Jej gar-
bowanie odbywa się według zapo-
trzebowania i już od tego momentu 
jest przygotowywana do tego, żeby 
jak najlepiej prezentowała się na me-
blu. Zabiegi, jakim jest poddawana, 
takie jak szlifowanie, szpachlowanie, 
barwienie czy lakierowanie, prowa-
dzą do uzyskania jak najlepszego 
efektu wizualnego oraz odpowied-
niej trwałości. Większość skór jest ko-
rygowana od strony lica, nadawana 
jest im struktura od bardzo drobnej 
aż po przypominającą skórę aligato-
ra lub węża. Produkty wykonywane 
typowo pod produkcję mebli po-
siada lico zabezpieczone od działa-
nia czynników zewnętrznych oraz 
bardziej odporne na uszkodzenia 
mechaniczne.”
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