Szarvasmarha-készbőr eladás

A bőr kezelése
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BEVEZETÉS
Gratulálunk az új bőr bútora megvásárlásához, amely az előkelő olasz New Pel Company
cserzőüzem elsőosztályú készbőreiből került legyártásra. A New Pel Company cserzőüzem
1987-ben lett megalapítva a bőrfeldolgozásról ismert északolaszországi Arzignano városában.
A társaság igyekszik világszerte az osztálya legjobb minőségű alapanyagait beszerezni. A fejlett
technológiának köszönhetően képes a legjobb minőségű bőr előállítására és a kínálatában több
mint 200 árnyalat és szín található.
Ezen bőrök behozatalát a Cseh Köztársaságba és Szlovákiába, a társaság kizárólagos képviselője,
Ing. Michal Pavlát biztosítja, aki a nagyobb raktárterületének köszönhetően, cca. 20 000 m2
bőrrel rendelkezik. További információkat a társaságról és a teljes készbőr kínálatáról
a www.leatherpavlat.eu honlapon talál.
A bőr egy természetes, nemes és évtizedek óta használt bevonóanyag. Exkluzív hangulatot hoz és
a luxus, kényelem, valamint az elegancia szinonimája. A jellegzetes természetes
tulajdonságainak köszönhetően, amelyek közé a bőr tipikus illata, puhasága, szilárdsága,
rugalmassága és a változatos, nem homogén felülete tartoznak és amelyet eddig semmivel nem
sikerült pótolni, még mindig nagyon közkedvelt olyan emberek körében, akik ezeket
a tulajdonságokat értékelni tudják.
A bőrből készült bútor, a szoba domináns elemét képezi, amely már első pillantásra vonzza
a tekintetet. Ez nem csak a lakás egy design eleme, hanem egyúttal egy hely, ahol sok időt tölt,
pihen a családdal vagy barátokkal, kikapcsolódik és elmélkedik. Épp ezért nagyon fontos, hogy az
otthonában kialakítson egy harmóniát nyújtó helyet, maximális felhasználói kényelemmel,
amely tükrözi az Ön egyedi életstílusát.
Bízunk benne, hogy a befektetése a bőr bútorokba biztosítja a hosszantartó kényelmet, amelyek
bizonyosan teljesítik az elvárásait és a nyugalom szigetévé, s egyúttal menedékhellyé válnak.
Annak érdekében, hogy az Ön által megvásárolt ülőgarnitúra minél hosszabb ideig
megőrizze a természetes szépségét, ajánljuk a teljes mellékelt prospektus elolvasását,
amely a termékének megfelelő használatával és kezelésével kapcsolatos érdekes
információkat és javaslatokat tartalmaz.

4

1.0 A VALÓDI BŐR
1.1. A bőr eredetének története
A bőr történelme csaknem 6000 évre nyúlik vissza. A bőrcserzés első módszerei akkor lettek
alkalmazva, amikor az ember az elejtett vad bőrét igyekezett szárítás által feldolgozni.
A 19. században felfedezték az első ásványi anyagokat. Napjainkban, a legújabb növényi és vegyi
anyagok fejlődésének köszönhetően, a bőrcserzés jelentős fejlődésen ment át. Kétséget kizárva,
nem létezik más olyan anyag, amely ennyi kedvező tulajdonsággal rendelkezne. A bőr lélegzik,
érintése bársonyos, ill. könnyen tisztítható és kezelhető. Érintése meleg, kellemes, esztétikus és
egyedi illatot áraszt és egy természetes anyag érzését nyújtja. Még egyszer biztosítani szeretnénk
Önöket arról, hogy az általunk kínált kárpitbőr, amely megfelelő technológiával és a legjobb
minőségben kerül előállításra, megfelel az összes érvényes és hatályos jogi előírásnak és
szabványnak. Az előírások betartása nagyon fontos a számunkra és a prioritásaink közé tartozik.
1.2. Nyersbőr vagy készbőr?
Ez valójában nem túl bonyolult kérdés. A nyersbőr egy alapanyag, amelyből feldolgozás (ún.
cserzés) által készbőr, egy további felhasználásra alkalmas anyag jön létre. A cserzés, vagy
régebbi elnevezés szerint a „kikészítés”, egy ﬁzikai-kémiai technológiai folyamat, amely során
a feldolgozatlan nyersbőrből készbőrt hoznak létre. A nyersbőr egy összetett egység
és a készbőrré alakítása ezért egy nagyon bonyolult folyamat. A nyersanyag típusa alapján, tehát
az alapján, hogy a bőr milyen állattól származik, kerül megállapításra a nyersanyag
megfelelősége az adott típusú készbőrhöz.
A készbőr legyártásának a legfőbb nyersanyaga az állatbőr. A mi esetünkben ez a leggyakrabban
a szarvasmarhától, főleg a nehéz súlyosztályú bikáktól származó bőr. Ezen nyersanyag nagyobb
felülettel kerül beszállításra, épp ezért a nagyobb kárpit részek kivágásához sokkal előnyösebb,
mint a kisebb felületű készbőr, pl. borjútól vagy a báránytól származó bőr. A kárpitozásra
használt készbőr általában nagyon puha és hajlékony.
A megfelelő választáshoz, jó megérteni a különbségeket a készbőrök egyes típusai között.
Mindegyikük más követelményeknek és szükségleteknek felelhet meg.
A bútorgyártáshoz, készbőr legelterjedtebb típusa az un. krómcserzett bőr.
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A bútoriparban alkalmazott készbőr, a további feldolgozása alapján, a következőképp
kerül felosztásra:
1.3. A bútoriparban használatos készbőrök felosztása

A

Anilines készbőr - Bonanza

Az anilines készbőrök esetén, a legnagyobb mértékben kerül
megőrzésre a bőr természetes jellege. A bőr színoldala szinte
nem is módosított, a felülete nem egységes, láthatóak rajta
a ráncok, sérülések, rovarcsípések nyomai és hasonlók.
A természetesség és az egyedi jegyek elmesélik az állat
élettörténetét és bizonyítják, hogy valódi bőrről van szó, amely
egy eredeti alkotás. A pórusok nyitottak, így a készbőr jól
l é l e g z i k , ez é r t ké p e s m i n d i g f e l v e n n i a kö r n y ez e t e
hőmérsékletét és összehasonlíthatatlan kényelmet biztosít az
ülésnél. Viszont kissé érzékenyebb a szennyeződésekre. Az anilines készbőrök a puha, ﬁnom és
kellemesen bársonyos érintésüknek köszönhetően nagyon attraktívak és ezek a tulajdonságaik
növelik a kényelmet az ülőgarnitúrák használatánál. Az anilines készbőr gyorsabban reagál
a fénysugarak hatásaira, így idővel a és a használata során egy jellegzetes patinához jut, amely
csak kiemeli a természetes szépségét.

R

Nubuk (csiszolt bőr) - Panama

A Nubuk az anilines készbőrök kategóriájába tartozik.
A különbség a felületi kidolgozásban rejlik, amelynél a Nubuk
színoldala csiszolással van befejezve, ezáltal pedig bársonyos és
puha felületet érnek el, amely érintésekor ﬁnom rajzolatok
jelennek meg. Ez a csiszolás ráadásul javítja a készbőr
ellenállását a mechanikus károsodással szemben, valamint
nedvességfelszívó és nedvességáteresztő képességét is.
A hátránya ellenkezőleg a rendszeres karbantartási igény. Ezen
készbőrök érzékenyebbek a fénysugár általi színárnyalat
változásokra. Idővel, a használatnak kitett helyeken egy természetes patinához jut, amely egy
bársonyos fénybe halad át.

A

Pull-Up

A Pull-Up egy enyhén csiszolt vagy sima anilines típusú készbőr.
Eltérően az általános anilines bőröktől, amelyek csak anilinos
festékanyagot tartalmazó fürdőbe merítés által színezett,
a Pull-Up felületén további zsír-, olaj- vagy viasz- védőbevonat is
alkalmazásra kerüli. Ezáltal elérünk egy ún. Pull-Up hatást,
amely nyújtáskor a felület megvilágosodásában nyilvánul meg.
A Pull-Up készbőr érintésre nagyon természetes és puha.
Megőrzi a bőr minden jellegzetességét, mint pl. a rajzolatok és
a felső oldal színeinek a változatossága. Viszont a használat
során, a kitett felületeken nagyon gyorsan megnyilvánul a patina és az elhasználódás jelei, mint
pl. törések, oxidáció, folyadékok okozta foltok, kinyúlás vagy kopás. Ezen pórusos készbőrök
esetén, nagyon gyakori jelenség a felület idegen tárgy általi a elszíneződése.
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P

Szemianilines készbőr - Ohio, Sauvage, Louvre, Manhattan

A Szemianilines készbőr, hasonlóan mint az anilines bőrök,
festékanyagot tartalmazó fürdőbe merítés által színezett.
A felülete gyenge pigmentréteggel kezelt, amely egységesíti, de
nem változtatja meg a természetes jellegét. A készbőr nem
teljesen egységes, részlegesen megőrzi a természetes jellegét
és a felületén bizonyos egyenlőtlenségek ﬁgyelhetők meg.
A pórusai nem teljesen zártak, így a bőr lélegzik, érintésre
kellemes és az ülésnél növeli a kényelem érzését. Ezen
készbőrök, hasonlóan mint az anilines bőrök, érintésre
a puhaság és kellemes érzés kombinációját nyújtják, viszont az alkalmazott felületi kezelésnek
köszönhetően, a színoldal magasabb védelmének az előnyével.

P

Pigmentált készbőr - Prince, Nevada, Florida, Daytona, Nappa, Dundee, Torro,
Dakota

A p i g m e n t á l t ké s z b ő r ké s z í t é s e , a p i g m e n t f e s t é k
alkalmazásával kerül befejezésre, mégpedig a készbőr csiszolt
külső oldalára, amelynek takaró hatékonysága van és
gyakorlatilag egységesíti a készbőr felületi jellegét. Az ilyen
készbőr felülete kevesebb természetes jelleget mutat, beleértve
a bőr apró sérüléseit. A készbőr felületén alkalmazott pigment
és befejező kezelés, befolyással vannak a bőr puhaságára és
tapintására, a vastagabb bevonatok pedig ezen tulajdonságokra
negatívan hatnak. Más részről viszont ez a felületi kezelés növeli
a készbőr ellenállását a szennyeződésekkel szemben. Épp ezért pigmentált készbőrök
a legnépszerűbbek és a vásárlók számára a legpraktikusabbak is, mivel az ilyen típusú bőr
kezelése és tisztítása a legegyszerűbb. Szintén a legmagasabb az ellenállásuk a fénysugarak által
okozott színelváltozásokkal és a dörzsölődéssel szemben. A nedvességáteresztő-képességük
viszont jelentősen korlátozott. A készbőr ezen típusa nagyon széleskörű felhasználást kínál
minden bútordarab számára, de alacsonyabb kényelmet nyújt, mint az anilines, nubuk vagy
a szemianilines típusú készbőrök.

K

BY-CAST - Bycast

A By-Cast egy rétegelt talpbőr, amely nem elég minőségi
a hasítékbőrként illetve velúrként történő feldolgozáshoz. Ezen
készbőr egy 0,15 mm vastag műanyag fóliával van bevonva,
mégpedig a vastagsága egyharmadáig, amely jelentős
mértékben javítja a termék mechanikai tulajdonságait.
Többnyire a műanyag fólia is egy mesterségesen konzisztens
textúrával nyomott, megjelölt perforációval együtt, amelyek
szőrzet utáni nyílásokra emlékeztetnek. A végtermék
karbantartása, azonos módon mint a műanyag felület esetén,
nagyon egyszerű. Viszont ezen típust nem tekinthetjük egyenértékűnek a valódi bőrrel, mivel
nem rendelkezik a természetes anyag szilárdságával, puhaságával, áteresztőképességével és
tartósságával.
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P

Hasítékbőr

A hasítékbőr a bőr alsó részének a levágott, eredetileg az állat
húsához kapcsolódó rétege. Ebből kerül legyártásra minden
nyomtatott előoldallal, tehát mesterségesen kialakított felületi
rajzolattal rendelkező készbőr. A hasítékbőr minőségi
feldolgozása esetén ugyan szép megjelenés érhető el, viszont
ezen típusú bőr sosem képes elérni a barkásbőr minőségét.
A készbőrök, nagyobb vastagság esetén, vízszintesen
feloszthatók felső, középső bőrrészre és alsó hasítékra.
A jól feldolgozott felső hasítékbőr felhasználható a kárpitozott
bútorok nem funkcionális vagy kevésbé látható részeire, mint például a kárpitorzott termék
karfáinak az oldalára vagy hátoldalára. A hasítékbőr a barkásbőrrel szemben, szilárdabb,
kevésbé rugalmas, nehezebben formázható, valamint kisebb az alakmegőrző képessége.

K

Szintetikus készbőr

A szintetikus bőr – rétegelt textília, egy mesterséges, általában
kétrétegű anyag, amely a valódi bőrt helyettesíti. A felső rétege
egy nem mérgező poliuretán anyagból van legyártva, míg az
alsó rétegeire pamutvásznat alkalmaznak. Tehát az anyagát
tekintve semmi köze a valódi bőrhöz. Ellenben megjelenésre,
szerkezetre és érintésre hűen utánozza azt. Ráadásul bármilyen
színben feldolgozható. A felhasználását mindenekelőtt
a kárpitozásban találja meg, ahol nagyon népszerű a valódi bőr
használata is, viszont a műbőrnek, a valódi bőrtől eltérően jóval
alacsonyabbak a beszerzési költségei, amelyek egy minőségi bevonóanyag szintjén vannak.
A szintetikus anyagok új típusai ugyanis kétoldalú légáteresztést biztosítanak. A szintetikus bőr
szilárdsága az alaptextília szilárdságától függ. A teljes élettartama rövidebb, mint a valódi bőré,
viszont magasabb a kopásállósága és egyszerűbben fenntartható a rugalmassága is.
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1.4. A bőr természetes jegyei
A valódi bőrt az állatokból nyerjük. Minden állat, s ebből adódóan minden cserzett bőr (készbőr)
különböző és az egyediség jegyeit hordozza. A tüskék által okozott karcolások, rovarcsípések,
nyakszirt hajlatok, zsírréteg hajlatok, erek, szemölcsök, szarv bökések nyomai, sérülések és
hegek bizonyítják a bőr eredetiségét. Az állat életének ezen természetes jegyei, egyáltalán nem
csökkentik a késztermék minőségét. Sokféleséget hoz létre a színeltérés is, amely egy-és
ugyanazon a bőrön látható. A bőr feldolgozási folyamata nem távolítja el ezeket az eltéréseket és
különbségeket. Minden bőr garnitúra több állat bőréből van legyártva. Nem létezik két színben és
szerkezetben egyforma bőr, épp ezért a festék bőrbe jutása sem azonos a felületen. Tehát a bőr
színének és szerkezetének a helyi eltérései, minden egyes bőr ülőgarnitúrán a felhasznált anyag
természetes jegyeiből adódnak, amivel bizonyítják a bőr eredetiségét és valódiságát.
A bőr sokszerűsége, semmi esetben sem minősíthető az anyag vagy az adott bútorgarnitúra
hibájaként.

Ráncok

Az állatok bőre alatt élő férgek
által okozott károsodás

Jegyek
Szögesdrót
által okozott
sérülések
Kereskedelmi márka
vagy besütött bélyegző
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Repedés az elülső oldalon, javítóanyaggal
befújva

Nem azonos mintázat a készbőr teljes
felületén

A készbőr hegesedések általi szerkezeti
meghibásodása

Repedés vagy vágás nyoma - késszúrás
a színoldalon javítóanyaggal befújva

Ráncosodás (zsírráncok)

Begyógyult sebek (kerítések vagy bokrok
tüskéitől)

Erek - érlenyomat

Karcolások - vékony begyógyult sebek
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Megjelölés vagy kiégetett jel

Megjelölés vagy kiégetett jel (hátoldal)

Karcolások - ostorcsapás nyomai

Lefújt bőrpor

Kör alakú sebhely szemölcsöktől

Bőrférgek
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1.5. A bőr általános tulajdonságai
Az, aki Önök közül a bőr ülőgarnitúrák megvétele mellett dönt, ezáltal a természet egy részéhez is
hozzájut, annak minden különlegességével és sokszínűségével. Az olyan emberek, mint talán Ön
is, képesek a bőr ezen természetes jellegét, a homogén műbőrrel szemben, megfelelően
értékelni. Azonos módon a készbőr természetes jegyeit, mint a színek és felület lágy eltérései,
amelyekre az állat életmódja, életkörnyezete és a környező világ egyéb hatásai által került sor,
amelyek egyedi jelleget kölcsönöznek az állatnak és garantálják a termék eredetiségét. Épp ezek
a bőr felületén található egyenletlenségek és eltérések, teszik azt egy egyedi darabbá. Ezen
jegyek nem csökkentik az ülőgarnitúra értékét, ellenkezőleg, ezáltal a bőrnek és a bútorának
értékes, egyedi megjelenést kölcsönöznek, a természet egy darabjával együtt.
A bőrön, a használat és a konzerválás során patina alakulhat ki. A bőr használatának látható
nyomai, mint pl. a behajlások, intenzívebb fény az ülőgarnitúra fokozottabban használt helyein,
a szakértők szerint kiemelik a bútor egyedi báját és felélénkítik azt. A bőr megjelenése egy
bútordarab különböző részein eltérő. Így az ülőgarnitúra alaposabb áttekintésénél a bőrön sima
és kevésbé sima helyeket is találhatunk. Ez egy természetes és utánozhatatlan anyag – a bőr jele.
Ahogy már a bevezetőben említettük, a bőr egy olyan termék, amely a természet jegyeit
hordozza. Ezek a jegyek különböző mértékben láthatóak. A rovarcsípés, bélyegzés (jelölés),
karcolások, érés, károsodás a szilárdság vizsgálatakor, hegeket hagyhatnak a szarvasmarhák
bőrén. Ezek a hegek részben láthatóak a kezelt bőrön is. Viszont ebben az esetben
a természetesség egy jegyéről van szó, amely garantálja Önnek a bőr értékét. Természetes, hogy
ezen jegyek nem képezhetik reklamáció tárgyát sem.
Milyen hosszú a bőr élettartama?
A cserzési folyamatnak köszönhetően a bőr eléri az igényelt ﬁzikai-mechanikai, technikai és
használati tulajdonságokat. Az általános felhasználásnál, bármilyen kopásnak ellenáll. A bőr
védve van a baktériumokkal szemben és taszítja a molyokat is.
A bőr bútorok megfelelő eszközök általi tisztítása és kezelése, megvédi a bőr felületét,
ellenállóbbá és tartóssá teszi a bőrt és segít megőrizni az értékét. Természetesen,
általánosságban, a bőr élettartama az igénybevétel gyakoriságától függ.
Javasoljuk az ülőgarnitúrát a gyártó által ajánlott, a készbőr adott típusának megfelelő olyan
tisztítószerrel tisztítani és kezelni, amely károsodás és foltok kialakulása nélkül tisztít, nem
tartalmaz veszélyes vegyi anyagokat és eltávolítja az általános szennyeződést és izzadságot.
A készbőr felületét minden tisztítás után szükséges védőbevonattal kezelni (impregnálás), amely
megőrzi az ülőgarnitúrája puhaságát és attraktív megjelenését. Az kezelő bevonat tartalmazza
a szükséges tápláló- és nedvesítő elemeket. Ha a kezelési útmutató alapján fog eljárni, jelentősen
megnövelheti a bőr élettartamát. A gyorsan felszívódó szennyeződések, mint pl. foltokat hagyó
zsírok, ételmaradék, szájrúzs, nem megfelelő és nem ajánlott agresszív tisztítóeszközök,
felbontják a természetes szálakat, így hatással lehetnek az élettartamra. Ez negatívan nyilvánul
meg a bőr ellenállóképességén.
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Valóban hideg a bőr?
Jelenleg a cserzés a nemesítési folyamatok közé tartozik, mint például a gyémánt csiszolása vagy
az aranyműves munkája. Az első pillanatban a bőrt hidegnek érezhetjük, de a készbőr azonnal
(legalábbis nagyon gyorsan) felveszi a test melegét.
A bőrben levegő található, amely szigetelésre, ill. a sejtek és a szálak közötti hőmérsékletkiegyenlítésre szolgál, épp ezért a bőr felmelegedése egy kicsivel hosszabb, mint más bevonati
anyagok esetén, ez viszont egy minimális időtartam.
Az első érintésnél a bőr átveszi a test melegét és nedvességét, kiegyenlíti a hőt és a párát.
A mai, erős takarással rendelkező valódi bőrnek, jobb légáteresztő és hőkiegyenlítő
tulajdonságai vannak mint a bőrimitációnak, mivel a műbőrhöz (imitációk) a test hőmérséklete
nem alkalmazkodik.
Miért nem mindig egyforma optikailag a bőr bevonat?
A bőr felületén látható hegek és természetes egyenlőtlenségek, olyan természetes jegyek,
amelyek bizonyítják a készbőr eredetiségét és természetes jellegét. Ezek a mindennapi
helyezetek során alakulnak ki, az állat állományban töltött élete során. Szinten minden
szarvasmarha, a legelőn, a kerítésnél vagy az istállóban az élete során megsérül. A bőrön gyakran
láthatóak apróbb sérülések is, amelyek az állomány egy helyen történő felhalmozódása során
alakulnak ki. Ezek viszont nincsenek hatással a bőr minőségére, ezek az élet nyomai. A természet
nem hagyja magát befolyásolni, ezért tekintettek az anyag ilyen apró, szín- vagy szerkezeti
egyenlőtlenségei, a természetes eredetükben szépnek. Épp ez teszi a bőr ülőgarnitúrát egyedivé,
lásd. a bőr természetes jegyeit a 9. oldalon.
Hogyan lehetséges, hogy egy létező a kárpitozott bútordarabhoz, utólag rendelt bevonat,
más színárnyalatú?
Ez azért van, mivel minden bőrnek más a szerkezete és a természetes jegyei sem egyformák.
A bőr egyes részein (hát, far, has, nyak stb.) a színárnyalat is különbözik. Az állatok életkörnyezete
és táplálkozása különböző! Ez befolyásolja a bőr szerkezetét. Utólagos rendelések esetén
(pl. az ülőgarnitúra bővítésekor) számolni kell kisebb mértékű színárnyalati eltérésekkel.
Ezen színárnyalat eltérések viszont szintén nem képezhetik a reklamáció tárgyát.
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1.6. A készbőr lehetséges károsodásai a nem megfelelő felhasználás által
Megtörténhet, hogy az ülőgarnitúrám károsodik a napsugárzás vagy fűtőtest közelsége
által?
Idővel, kismértékben minden készbőr fakul. Alapjában véve, napfény hatására minden készbőr
bútor károsodhat, főleg, ha a bútordarabot közvetlenül az ablakhoz helyezzük, ahol tartósan ki
van téve a napfény sugarainak. Ennek a következménye a készbőr kifakulása. Különösen a fehér
és világos színárnyalatú bőrök esetén, idővel akár be is sárgulhat. Gyakran előfordul, hogy
a takarók, pokrócok, behajtható redőnyök alatt a készbőr színe mégis kifakul. A napfény hatására
minden természetes anyag veszít a színintenzitásából. Például a védelem nélküli természetes
készbőr, egyhavi közvetlen napsugárzástól, láthatóan kifakul.
Miért vannak a készbőrök szárítva?
A cserzés során, a bőrbe olyan anyagok jutnak, amelyek növelik a hővel szembeni ellenállását és
a hidrotermális stabilitását. Viszont gyakran találkozhatunk kiszárított, szinte már
megkeményedett készbőrrel is. Ezen jelenségre leggyakrabban akkor kerül sor, ha a készbőr
hosszú távon nagyon száraz környezetnek van kitéve, ill. különböző vegyi anyagok
használatakor, amelyek kiszárítják a bőrt, ezek közé soroljuk pl. a szappanos vizet is.
A hőforrások közelében álló bútorok nagyobb gondoskodást igényelnek, mivel a bőr gyorsabban
kiszárad és a felület sérülékennyé (törékennyé) válhat.
Miért nyúlik a bőr?
Az ülőgarnitúra rendszeres használata során teljesen természetes, hogy a bőr idővel kinyúlik.
Viszont ezen jelenség nem a kárpitozás meglazulása által okozott, hanem a készbőr bevonat
természetes meglazulásával. Nagyon gyakori, hogy a felhasználó az ülőgarnitúrán egy konkrét
helyet kedvel, ahol gyakran tartózkodik, s ezáltal az un. „kedvenc hely eﬀektusra” kerül sor, ahol
az adott bőrfelület és a bélésanyag megjelenése teljesen eltér az ülőgarnitúra többi részétől.
A hajlatok egyenletes kialakulásához javasolható az ülőgarnitúra minden egységének az
egyenletes használata. A bőr egy természetes anyag, amely bizonyos jellegzetes
tulajdonságokkal rendelkezik. Különböző irányokban (keresztirány és hosszirány) különböző
a nyúlása, épp ezért az ülőgarnitúra teljes felületén nem lehet garantálni az egyenletes kinyúlást.
Ezáltal viszont nem befolyásolt a minőség és használhatóság. Amennyiben a bőr kinyúlik,
ez a természetes tulajdonsága, amely nem képezheti reklamáció tárgyát. A készbőr kinyúlási
mértékére hatással lehet a bélésanyag puhasága is - minél puhább a bélés, tehát kényelmesebb
az ülés, annál nagyobb lehet a készbőr állandó kinyúlásának mértéke.
Miért kerül sor a készbőr felületi rétegeinek a sérülésére (lemaródására) és lehámlására?
Rendszeresen, háromhavonta 1x kezelje az ülőgarnitúrája hajnak, ill. izzadtságnak kitett részeit,
mivel ezeken a helyeken egy bizonyos idő után egy nagyon agresszív testzsír halmozódik fel,
amely a továbbiakban az ammóniával együtt egy zsírfoltot hoz létre a felületen. Ezen agresszív
anyagok a felületi kezelés kimarását, ezáltal pedig a ledörzsölését és lehámlását okozhatják.
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Miért színeződik el a bőr?
Nagyon gyakori jelenség a készbőr, textília vagy újság festékanyag általi elszíneződése.
Ez a károsodás kisebb vagy nagyobb mértékben minden színű bőrnél előfordulhat.
Az elszíneződés viszont főleg a világosabb színű bőröknél érzékelhető.
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A bőr színének az elváltozása a festékvándorlás következménye, mégpedig az ülőgarnitúra
felületével kapcsolatban lévő ruházatról, újságpapírról vagy egyéb tárgyakról. Természetesen,
ez nem jele a bőr minőségi csökkenésének, ezért nem képezheti reklamáció tárgyát sem!
A festékvándorláshoz nagymértékben hozzájárul az emberi izzadság is, mivel sót, zsírt és szerves
savakat vagy lúgokat tartalmaz, amelyek oldják a festéket. Épp ezért sose üljön az ülőgarnitúrán
nedves ruházatban. Javasoljuk, az ülőgarnitúra legnagyobb mértékben igénybevett részeit
rendszeres időközönként, megfelelő védőeszközökkel kezelni, amelyek meggátolják
a festékanyag bőrbe szívódását és ﬁxálják a felületi réteg színét.
Mitől az, amit kerülnünk kell?
Az ételek, folyadékok, édességek, testápoló szerek, kozmetikumok, dohányzás és gyógyszerek
által okozott szennyeződések nem képezhetik a reklamáció tárgyát.
A kárpitozott terméket védelmezni kell a napsugárzás okozta kifakulással és a belső részeinek
a felgyorsult elöregedésével szemben, mégpedig a termék megfelelő elhelyezése, ill. redőnyök,
függönyök stb. alkalmazása által.
A kárpitozott bútor nincs a háziállatok tartózkodására meghatározva. Amennyiben nem tudja
meggátolni a kárpitozott termékek kapcsolatát a háziállatokkal, védje megfelelően a bevonati
anyagot, pl. takarja le egy védőtakaróval.
A foltok és a teljes kárpitozott termék tisztításánál sose használjon erőszakos módszereket
és agresszív tisztítószereket sem. A tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat, érdes keféket,
csiszolópapírt, nem megfelelő segédeszközöket és szerszámokat stb., amelyek
visszafordíthatatlanul károsíthatnák a terméket.
A felhasználás megkezdése előtt, javasoljuk a bőr ülőgarnitúra megfelelő védőeszköz
általi kezelését, a készbőr adott típusa alapján.
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2.0 AZ ÜLŐGARNITÚRA SZÁLLÍTÁSA ÉS KICSOMAGOLÁSA
A bőr kezelése nagyon alacsony hőmérséklet esetén:
Ha a hőmérséklet -10 °C alá esik, a bőr hősokkon esik át, amely átmenetileg a készbőr felületi
kezelésének a megdermedését okozza. Ezt mindenekelőtt bőr csomagolásánál és szállításánál
szükséges ﬁgyelembe venni (minimalizálni a bőr hajtogatását), mivel alacsony hőmérsékleten
végzett manipuláció, veszélyes lehet a bőrre. Legjobb a terméket hidegebb napokon egyáltalán
nem szállítani, mivel a szállítás során, egy kisebb nyomás esetén is berepedezhet a felülete.
Szintén nagyon fontos az ülőgarnitúra megfelelő raktározása is, mivel ha a bőr a szállítás során
megfagy, szükséges további 16 órán keresztül becsomagolva, érintetlenül és meleg helyen
tárolni. Ez vonatkozik a további bőrből készült termékre is (karosszék, kanapé és hasonlók),
amelyeket fagypont alatti szállítás után, a használatbavétel előtt, szintén 16 órán keresztül
szobahőmérsékleten, érintetlenül kell tárolni. Ezen eljárások megszegése esetén,
a következmény a felületi kezelés megrepedezése lehet.
Kezelés a szállítás során:
Szállításkor kerülje az ülőgarnitúra egyes részeinek az egymásra döntését, mivel a súlyuk által
kifejtett nyomás visszafordíthatatlanul károsíthatja a készbőrt és a bélésanyagot. A kezelésekor
kizárólag a berendezés vázának az erősen rögzített részeit fogja, semmi esetre sem a puhább
részeket, mint pl. háttámaszok, kéztámaszok, stb.
Kicsomagolás:
A kicsomagoláshoz ne használjon kést vagy egyéb éles és szúró eszközöket, mivel könnyen
a termék károsodására kerülhetne sor. A károsodások, amelyekre a kicsomagoláskor kerül sor,
nem képezhetik a reklamáció tárgyát. A csomagolóanyag esetleges károsodását, szükséges
megfelelően dokumentálni.

3.0 BŐRBŐL KÉSZÜLT TERMÉKEK HASZNÁLATÁNAK ALAPSZABÁLYAI
A bőr (ill. a készbőr) egy természetes, a természetességében szép állati eredetű anyag, sajátos
tipikus jegyekkel, mint pl. természetes hegek, karcolások, pigmentfoltok, kisebb horzsolások
vagy ráncok. Ez egy nagyon ellenálló anyag, hosszú élettartammal. Ahhoz, hogy minél tovább
megőrizzük a bőr szépségét, természetes megjelenését, szükséges a rendszeres kezelése
és a néhány javasolt alapelv betartása.
Ezen szabályok betartása nem időigényes, viszont az Ön bőrből készült bútorának akár
többszörösére növelheti az élettartamát.
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A kiömlött folyadékot (víz, bor, tea, sör, alkohol stb.) azonnal távolítsa el nedvszívó
törlő segítségével. Ezzel megelőzheti a bőr súlyos, visszafordíthatatlan
károsodásait.
A készbőr kezelésére kizárólag minőségi, az adott bőrtípus számára
meghatározott készítmény használatát javasoljuk. Bármilyen készítmény bőrön
történő alkalmazása előtt, végezzen próbát egy kevésbé látható helyen.
A bőr bútort sose tegye ki közvetlen napsugárzásnak vagy egyéb erős fényforrás
közvetlen hatásainak. Ezzel megelőzheti a bőr színárnyalatának a változásait és
segít megőrizni a rugalmasságát, valamint megakadályozza a bőr repedezését,
töredezését és kifakulását.
A bőr bútort sose helyezze túl közel a radiátorhoz, kandallóhoz vagy más
hőforráshoz. A minimális javasolt távolság a radiátorhoz 40 -50 cm, a kandallóhoz
pedig kb. 100 cm.
A friss foltokat és szennyeződéseket azonnal távolítsa el az adott bőr típushoz
tartozó utasítás alapján. Ha a szennyeződést tisztítószer segítségével nem tudja
eltávolítani, ne dörzsölje túl a bőr felületét, illetve ne használjon egyéb otthoni
tisztítószereket. Azonnal vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel vagy látogassa
meg a www.lederzentrum.cz weboldalt.
Védje a bőrrel kárpitozott bútort a házi kedvencektől. A karmaik, nyáluk és egyéb
testnedveik károsíthatják a bőr felületét.

Kerülje el a bőrfelület érintkezését az éles tárgyakkal, mint pl. az övek fém részei
vagy a nadrág fém díszei. A bőr nagyon ellenálló, viszont nem a váratlan
eseményekkel és károsodásokkal szemben.
Kerülje el a bőr idegen anyagokkal történő érintkezését, amelyeknél nem biztos
abban, hogy nem okozhatják a bőr elszíneződését, pl. újságok, magazinok,
farmernadrág, párnák.
Ülésre kizárólag az arra meghatározott helyet használja. Felváltva használja az
ülőgarnitúra minden ülésre meghatározott helyét, hogy az egyes ülőhelyeken
elkerülje a bőr megjelenésének és keménységének az eltérését. Az ülőgarnitúrán,
az ülőfelületen nem ugrálhatnak gyerekek, illetve nem ülhetnek a kartámaszokon.
Az optimális klimatikus feltételek a bőrbútorok részére: a levegő páratartalma
50 -75 %, a levegő hőmérséklete 10-25° C. Az átlagos bőrbútor nem megfelelő
a nedves környezetbe az úszómedencékhez.
A rendszeres karbantartás nagymértékben növeli a bőr élettartamát! Ezért
javasoljuk heti egy alkalommal nedvesített törlőkendővel letörölni a poros
részeket. Az ülőgarnitúra teljes tisztítását és impregnálását (a használat
gyakorisága alapján) évi 2-4x végezzük el.
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4.0 LEDERZENTRUM CARE
A minőségi bőrbútor elegáns benyomást kelt és egy hosszabb távú beruházott értéket képvisel.
Épp ezért szintén megérdemli megfelelő gondoskodást és kezelést. Az öregedés által
természetesen változnak a bőr tulajdonságai is. A bőr felülete kifakul, megrepedezik, kiszárad és
egyéb más módon deformálódik. Ezért minden jó bőrbútor gyártó és kereskedő igazolja, hogy
a rendszeres karbantartás akár néhányszorosára is növeli a bőr élettartamát. Garantáljuk
Önnek, hogy a bőr kezelése nem olyan bonyolult, mint ahogy azt gondolná.
A Lederzentrum GmbH társaság európai piacvezető a bútoriparban és autóiparban használt
professzionális készítmények, technológiai folyamatok fejlesztésében, valamint a készbőr kárpit
javításában és megújításában. Már több mint 20 éve fejleszti az ügyfelei számára a bőrápolás
komplex programját, amely segít megelőzni vagy megoldani a bőrkárpittal kapcsolatos
problémákat.
A Lederzentrum társaság hosszúéves szoros együttműködésének köszönhetően, az olasz New
Pel Company cserzőüzemmel, jól ismerjük a készbőrtermék kínálatukat, ezért bátran tudjuk
javasolni a COLOURLOCK márkajelzésű, általunk is kipróbált termékeket. Ezen termék alkalmas
a rendszeres karbantartásra, amelyet az intenzitás alapján elegendő évi 2 - 4x alkalommal
elvégezni. Az egyszerű tájékozódás érdekében a készítményeket az elnevezésük és a készbőr
típusa alapján, kategóriákba soroltuk.
Amennyiben a készbőrön olyan foltok vagy más sérülések alakulnak ki, amelyeket nem lehet az
általános készbőrre ajánlott tisztítószerekkel eltávolítani, úgy minél hamarabb kérje ki egy erre
szakosodott társaság tanácsát. A bőr tisztítása nem megfelelő készítményekkel vagy a nem
szakszerű beavatkozások a bőr károsodását még fokozhatják, vagy véglegesen tönkretehetik
a terméket, s ezáltal elveszíti a jótállási jogát.

4.1. A New Pel Company bőr rendszeres karbantartásához javasolt készítményei:

P

Pigmentált készbőr
LEDERPFLEGE-SET - Mild
Megfelelő ezen termékek számára: Prince, Ohio, Nevada, Florida,
Dakota, Dundee, Torro, Sauvage, Louvre, Manhattan
Praktikus tisztító készlet, a pigmentált sima készbőrök rendszeres
karbantartására. A készlet tartalmaz egy Lederreiniger Mild 200 ml
tisztítószert, Leder Versiegelung 150 ml védőbevonatot, törlőkendőt,
tisztító szivacsot és egy mikroszálas nedvszívó törlőkendőt.
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LEDERPFLEGE-SET - Stark
Megfelelő ezen termékek számára: Prince, Ohio, Nevada, Florida, Dakota,
Dundee, Torro, Sauvage, Louvre, Manhattan, Daytona, Nappa

Praktikus tisztító készlet, az erősen szennyezett pigmentált
készbőrök egyszeri tisztítására. A készlet tartalmaz egy Lederreiniger
Stark 200 ml tisztítószert, Leder Versiegelung 150 ml védőbevonatot,
törlőkendőt, tisztító szivacsot, ﬁnom kefét és egy mikroszálas
nedvszívó törlőkendőt.
LEDERPFLEGE-SET - Car Interior
Megfelelő ezen termékek számára: Daytona, Nappa
Praktikus tisztító készlet, gépjárművekben használt pigmentált
készbőrök rendszeres karbantartására. A készlet tartalmaz egy
Lederreiniger Mild 200 ml tisztítószert, Leder Versiegelung 150 ml
védőbevonatot, törlőkendőt, tisztító szivacsot, ﬁnom kefét és egy
mikroszálas nedvszívó törlőkendőt.

A

Anilines készbőr
LEDERPFLEGE-SET - Anilinleder
Megfelelő ezen termékek számára: Bonanza
Praktikus tisztító készlet, anilines készbőrök rendszeres
karbantartására. A készlet tartalmaz egy Aniline Cleaner 200 ml
tisztítószert, Aniline Cream 150 ml védőbevonatot, törlőkendőt,
tisztító szivacsot és egy mikroszálas nedvszívó törlőkendőt.

R

Csiszolt készbőr
LEDERPFLEGE-SET - Rauleder
Megfelelő ezen termékek számára: Panama
Praktikus tisztító készlet, a csiszolt anilines készbőrök rendszeres
karbantartására. A készlet tartalmaz egy Nubuk Radlerer tisztító
gumit, Leder Schleifpad csiszolószivacsot, Aniline Protector 400 ml
kezelő készítményt, Rauleder & Textil Imprägnierung 200 ml
védőbevonatot, ﬁnom kefét és mikroszálas nedvszívó törlőkendőt.
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K

Szintetikus készbőr
LEDERPFLEGE-SET - Kunstleder
Megfelelő ezen termékek számára: By-Cast
Praktikus tisztító készlet szintetikus készbőrök, műbőrök és
a poliuretán felületi kezeléssel rendelkező készbőrök rendszeres
karbantartására. A készlet tartalmaz egy Kunststoﬀ Reiniger Stark
200 ml tisztítószert, Kuntstoﬀ Protector 150 ml védőbevonatot,
törlőkendőt, tisztító szivacsot, mikroszálas nedvszívó törlőkendőt.

A készbőrök karbantartására és megújítására javasolt készítmények teljes kínálatát,
a www.lederzentrum.cz honlapon találhatja meg.
Sérülés vagy más váratlan esemény esetén, kérem hívja a csehországi specializált
Lederzentrum társaságot, Karel Ochman képviseletében, a következő telefonszámon:
+420 724 336 946.

5.0. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
5.1. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
A 24 hónapos jótállás azokra a hibákra vonatkozik, amelyek az adott időtartamban, a megfelelő
elhelyezés, megfelelő használat és kezelés betartása mellet fordultak elő.
A jótállás nem vonatkozik a túlzott elhasználódásra, megfelelő használat általi természetes
elhasználódásra, a nem megfelelő elhelyezésből (pl. a napos helyen - bevonatok kifakulása), nem
megfelelő használatból, nem megfelelő kezelésből és szakszerűtlen karbantartásból adódó
károsodásokra.
A jótállás nem vonatkozik a készbőr bevonatok túlzott elhasználódásra (szakadások,
kidörzsölődések, karcolások, kiégetések, huzat szétmállása, színfoltok stb.), valamint éles vagy
más tárgyakkal okozott elhasználódásra, pl. nadrág kapocs vagy szegecs, állatok karma vagy
foga, égő cigaretta, tűzhelyből kipattanó parázs, kő, körömlakk, körömlakk-lemosó, különféle
festékek, ragasztók és más vegyi anyagok. A jótállás nem vonatkozik a nem megfelelő tárolás,
szállítás, ill. a meghatározottól eltérő környezetben való felhasználás által okozott hibákra. A
jótállás nem vonatkozik a bútor azon hibáira sem, amelyek erőszakos beavatkozás, nem gyári
módosítás, szakszerűtlen felszerelés és szétszerelés, illetve nem megfelelő kezelés által alakultak
ki. A jótállás nem vonatkozik a készbőrön kialakult ﬁnom hullámokra, amely a bevonóanyag
megnyúlása vagy a formázó -és bélésanyagok kitöltës által alakulnak ki, néhány hónapos
felhasználás után
Az esetleges reklamációt érvényesítheti – a legjobb ha haladéktalanul az eladónál (gyártónál),
ahol a kárpitozott termék megvásárlásra került. A reklamáció, az érvényes törvények alapján,
benyújtásától számolt 30 napon belül kerül megítélésre, ha az eladó a fogyasztóval nem
állapodnak meg más határidőben.
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Amennyiben már a termék átvételénél is észlelhető hibák fordulnak elő, érvényesítse
a reklamációt azonnal, bejegyzéssel a szállítólevélben.
5.2. A reklamációs rend
A reklamációs rend két típusú meghibásodást különböztet meg:
Eltávolítható - a meghibásodás eladó, illetve ha szükséges a gyártó szerviztechnikusa általi
megítélése után, aki megállapítja hogy a reklamált meghibásodás javítás által eltávolítható,
az áru ingyenesen kijavításra és visszaszállításra kerül.
Nem eltávolítható - a meghibásodás eladó, illetve ha szükséges a gyártó szerviztechnikusa általi
megítélése után, aki megállapítja hogy a reklamált meghibásodás javítás által nem távolítható el,
a további eljárásra a hatályos Polgár törvénykönyv illetve az 1997 évi CLV. fogyasztóvédelemről
szóló törvény rendelkezései alapján, a későbbi előírások értelmében kerül sor.
A termék reklamációs eljárásba történő felvételének a feltételei:
A reklamációt, a vásárlási bizonylattal együtt, azon kereskedőnél szükséges érvényesíteni,
amelynél a termék megvásárlásra került, esetleg postai úton (e-mail formájában) ugyanazon
a helyen, vagy bármely más üzemegységben, ahol a termék megvásárlásra került, mégpedig
haladéktalanul a hiba megállapítása után, a hiba okának a meghatározása érdekében.

6.0. BEFEJEZÉS
Tisztelt vásárló!
Ezúton is köszönjük a vásárlását. Bízunk benne, hogy a vásárlás folyamatával elégett volt és a
megvásárolt termékek jól fogja szolgálni. A bizalom és a vásárlási elégedettség érdekében,
létrehoztuk ezt az útmutatót, amely bemutatja a szükséges eljárást bizonyos helyzetekben,
amelyekre sor kerülhet. Reméljük, hogy a közölt információkkal a segítségére lehetünk és szintén
örömmel vesszük, ha megosztja velünk a termékeinkkel, cégünkkel vagy ezen prospektussal
kapcsolatos bármilyen észrevételét és véleményét. Szintén örömmel vesszük, ha a jövőben a
termékeinket az ismerőseinek és a barátainak is ajánlani fogja. Örömmel kiszolgáljuk őket is.
Köszönjük a vásárlását és kívánjuk, hogy a termékeink társaságában sok szép pillanatot töltsön
és reméljük, hogy a New Pel Company műhelyeiből származó bőrök jól szolgálják majd és
megfelelnek minden elvárásának.
A technikai kérdések, az akkreditált AZL Otrokovice laboratóriummal kerültek
konzultálásra. Tel. sz.: +420 577 663 404
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Szarvasmarha-készbőr eladás
Szarvasmarha-készb
Ing. Michal Pavlát
a New Pel Company S.r.l. társaság kizárólagos képviselője, a Cseh Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és Magyarország számára
U Sýpky 419
664 61 Rajhradice
Czech Republic
GSM: +420 777 665 740
Tel.: +420 543 215 756
E-mail: objednavky@kuzepavlat.cz
www.leatherpavlat.eu

Karel Ochman - LEDERZENTRUM CZ
a Lederzentrum GmbH társaság kizárólagos képviselője a Cseh Köztársaság számára
9. května 528/11
794 01 Krnov
Czech Republic
Tel./Fax: +420 552 304 048
GSM: +420 724 336 946
E-mail: info@lederzentrum.cz
www.lederzentrum.cz

Ing. Michal Pavlát és a Lederzentrum CZ társaság szlovákiai képviselete:
Stanislav Šipoš
GSM: +421 905 187 311
E-mail: s.sipos@centrum.sk
Bazovského 2351/16
955 01 Topolčany
Slovakia
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