Starostlivosť o kožu

OBSAH:
ÚVOD ...................................................................................................................................... 4
1.0 PRAVÁ KOŽA ................................................................................................................... 5
1.1. História kože ........................................................................................................... 5
1.2. Koža alebo useň? .................................................................................................... 5
1.3. Rozdelenie nábytkárskych usní ............................................................................ 6
1.4. Prirodzené znaky kože ........................................................................................... 9
1.5. Všeobecné vlastnosti kože .................................................................................. 12
1.6. Možné poškodenie usne vplyvom nesprávneho používania ......................... 14
2.0 TRANSPORT A VYBALENIE SEDACEJ SÚPRAVY ......................................................... 16
3.0 ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA VÝROBKOV Z KOŽE ......................................... 16
4.0 LEDERZENTRUM CARE ............................................................................................... 18
4.1. Produkty na pravidelnú údržbu kože ............................................................... 18
5.0 ZÁRUČNÉ PODMIENKY ............................................................................................... 20
5.1. Záručné podmienky ............................................................................................ 20
5.2. Reklamačný poriadok ......................................................................................... 21
6.0 ZÁVER ........................................................................................................................... 21
KONTAKTY ........................................................................................................................... 22

ÚVOD
Blahoželáme Vám ku kúpe koženého nábytku zhotoveného z prvotriednych usní poprednej
talianskej garbiarne New Pel Company. Garbiareň New Pel Company vznikla v roku 1987
v známom kožiarskom mestečku Arzignano na severe Talianska. Firma sa snaží nakupovať
najlepšiu surovinu vo svojej triede po celom svete. Vďaka vyspelým technológiám vyprodukuje
kože najvyššej kvality a vo svojom portfóliu má 200 odtieňov a farieb skladom.
Dovoz týchto koží do Českej republiky a na Slovensko zabezpečuje exkluzívny zástupca
Ing. Michal Pavlát, ktorý vďaka veľkým skladovým priestorom disponuje cca 20 000 m² kože.
Viac informácií o ﬁrme a kompletnej ponuke usní nájdete na stránkach www.kuzepavlat.cz.
Koža je prírodný, ušľachtilý a rokmi osvedčený poťahový materiál. Vytvára exkluzívnu atmosféru
a je synonymom luxusu, komfortu a elegancie. Vďaka svojim charakteristickým prírodným
znakom, medzi ktoré patrí typická vôňa, mäkkosť, pevnosť, pružnosť a nehomogénny vzhľad,
ktorý nebol doteraz adekvátne nahradený, je stále vyhľadávaný ľuďmi, ktorí to dokážu oceniť.
Nábytok vyrobený z kože vždy tvorí dominantu izby, ktorá nás upúta na prvý pohľad. Nie je to len
dizajnový prvok domácnosti. Je to zároveň i miesto, v ktorom trávite veľa času, odpočívate
s rodinou i priateľmi, relaxujete, premýšľate. Je preto dôležité, aby Vám doma vytvorila priestor
plný harmónie s maximálnym používateľským pohodlím zodpovedajúci Vášmu osobitému
životnému štýlu.
Veríme, že Vaša investícia do kože Vám zaistí dlhotrvajúci komfort, ktorý dozaista splní Vaše
očakávania, a že sa pre Vás stane upokojujúcim náručím a útočiskom zároveň.
Pre čo najdlhšie zachovanie prirodzenej krásy Vašej sedacej súpravy Vám odporúčame
prečítať si celú priloženú brožúru so zaujímavými informáciami a odporúčaniami, ktoré
sa týkajú správneho používania a ošetrovania Vášho výrobku.
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1.0 PRAVÁ KOŽA
1.1. História kože
Dejiny kože sú staré takmer 6 000 rokov. Prvé metódy činenia boli vynájdené, keď sa človek
pokúsil usušiť kožu uloveného zvieraťa. V 19. storočí boli vynájdené prvé minerálne činidlá.
V dnešnej dobe dosiahlo činenie v dôsledku vývoja rastlinných a chemických činidiel veľké
pokroky. Bezpochyby snáď neexistuje žiaden iný materiál, ktorý má toľko výhodných vlastností.
Koža dýcha, je hebká a ľahko sa čistí a ošetruje. Je na pocit teplá, príjemná, estetická a s
jedinečnou vôňou, ktorá nám dáva pocit, že ide o prírodný materiál. Tým by sme Vás chceli ešte
raz uistiť, že nami predávaná čalúnnická useň, ktorá je vyrábaná náležitou technológiou v
najlepšej kvalite, zodpovedá všetkým platným zákonným predpisom a normám. Dodržiavanie
všetkých predpisov je pre nás veľmi dôležité a je jednou z našich priorít.
1.2. Koža alebo useň?
Vlastne to zase taká zložitá otázka nie je. Koža je surovina, z ktorej spracovaním (tzv. činením)
vzniká materiál – useň na ďalšie použitie. Činenie alebo kedysi „vyrábanie“ koží je fyzikálnochemický technologický proces, počas ktorého sa z neopracovanej surovej kože stáva useň.
Surová koža je zložitý útvar a jej premena na useň je preto technologicky veľmi náročná. Podľa
druhu suroviny, t. j. podľa toho, z akého zvieraťa koža pochádza, sa určuje vhodnosť suroviny na
príslušný druh usní.
Hlavnou surovinou na výrobu usní je koža zo zvieraťa, v našom prípade najčastejšie z hovädzieho
dobytka, sú to hlavne býčiny ťažkej váhovej triedy. Táto surovina býva dodávaná vo veľkých
plochách, a preto je pre výkroje väčších čalúnnických dielcov výhodnejšia než maloplošné usne,
napr. teľaciny alebo škopoviny. Usne na čalúnenie sú obvykle veľmi mäkké a ohybné.
Pre správny výber je dobré pochopiť rozdiely medzi jednotlivými druhmi usní. Každá môže
vyhovovať iným požiadavkám a potrebám.
Najrozšírenejšími druhmi usní pre nábytkárske použitie sú usne chromočinené.
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Nábytkárska useň sa na základe ďalšieho spôsobu spracovania delí nasledovne:
1.3. Rozdelenie nábytkárskych usní

A

Anilínová useň - Bonanza

Pri anilínovej usni je zachovaný jej prírodný charakter v najväčšej
možnej miere. Lícna strana usne takmer nie je korigovaná, jej
vzhľad nie je jednotný, môžu byť viditeľné vrásky, jazvy, stopy po
bodnutí hmyzom, a pod. Prirodzenosť a osobité znamenia
rozprávajú životný príbeh zvieraťa a dokazujú, že ide o kožu
pravú, ktorá je originálnym dielom. Póry sú otvorené, useň
dýcha, preto má stále teplotu okolia a ponúka neporovnateľne
príjemné pohodlie pri sedení. Je ale viac náchylná na
znečistenie. Anilínové usne sú veľmi atraktívne vďaka hebkosti, jemnosti a až zamatovému
povrchu, čo sú vlastnosti, ktoré zvyšujú komfort pri používaní sedacieho nábytku. Nábytok
v anilínovej usni rýchlejšie reaguje na vplyvy svetelného žiarenia a získava časom a používaním
patinu, ktorá podčiarkne jej prirodzenú krásu.

R

Nubuk (brúsená koža) - Panama

Nubuk patrí do kategórie anilínových usní. Rozdiel je
v povrchovej úprave, kedy sa pri nubuku lícna strana dokončuje
brúsením, čím sa docieli zamatovo hebký povrch, ktorý pri
dotyku vytvára jemné mapy. Toto brúsenie navyše zlepšuje
odolnosť usne voči mechanickému poškodeniu a jej schopnosť
pohlcovať či prepúšťať vlhkosť. Nevýhodou je naopak vyššia
náročnosť na pravidelnú údržbu. Tieto usne sú citlivejšie na
zmeny farebného odtieňa vplyvom svetelného žiarenia.
Ich povrch tiež časom dostáva na exponovaných miestach prirodzenú patinu, ktorá prechádza až
do zamatového lesku.

A

Pull-Up

Pull-Up je ľahko brúsená alebo hladká useň anilínového typu.
Na rozdiel od bežných anilínových usní, ktoré sú len zafarbené
ponorením do kúpeľa s anilínovým farbivom, je na povrchu usne
ďalej aplikovaná ochranná tuková, olejová alebo vosková vrstva.
Takto je dosiahnutý tzv. Pull-Up efekt, ktorý sa prejavuje
zosvetlením povrchu pri natiahnutí. Pull-Up useň je veľmi
prirodzená a mäkká na dotyk. Má uchované všetky
charakteristické znaky, ako napr. rôznorodosť kresby
a farebnosti lícnej strany. Používaním sa ale veľmi rýchlo vytvára na exponovaných miestach
patina a stopy opotrebenia, ako sú napr. zalomenie, oxidácia farby, škvrny po tekutinách,
natiahnutie alebo oder. Veľmi častým javom u týchto pórovitých usní je tiež zafarbenie povrchu
cudzím predmetom.
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P

Semianilínová useň - Ohio, Sauvage, Louvre, Manhattan

Semianilínové usne sú prefarbované, podobne ako usne
anilínové, ponorením do kúpeľa s anilínovým farbivom. Ich
povrch je ošetrený slabou vrstvou pigmentu, ktorá ho
zjednocuje a nenarušuje ich prírodný vzhľad. Useň ale nie je
celkom jednotná po celej svojej ploche, zachováva si čiastočne
svoj prírodný charakter a na povrchu môžu byť viditeľné isté
nerovnosti. Póry nie sú celkom uzavreté, takže koža dýcha, je
príjemná na dotyk a zvyšuje sa príjemný pocit a komfort pri
sedení. Tieto usne ponúkajú kombináciu mäkkosti a príjemnosti na dotyk ako u anilínových usní
s výhodami vyššej ochrany lícnej strany vďaka nanášanej povrchovej úprave.

P

Pigmentová useň - Prince, Nevada, Florida, Daytona, Nappa, Dundee, Torro, Dakota

Pigmentové usne sú dokončované aplikáciou pigmentovej farby
na spravidla brúsenú lícnu stranu usne v určitej hrúbke, ktorá
má krycí účinok a prakticky uniﬁkuje charakter povrchu usní.
Povrch takejto usne vykazuje menej prírodných znakov a to
vrátane drobných defektov kože. Pigmentová farba
a dokončovacia úprava nanášaná na povrch usne ovplyvňujú
mäkkosť a ohmat, väčšie nánosy nepriaznivo pôsobia na tieto
vlastnosti. Naopak ale táto úprava povrchu zvyšuje odolnosť
usne proti ušpineniu. Pigmentové usne sú najpoužívanejšie a pre väčšinu zákazníkov
i najpraktickejšie, keďže ich údržba je zo všetkých základných typov najľahšia. Rovnako vykazujú
najvyššiu odolnosť proti zmenám farebného odtieňa vplyvom svetelného žiarenia alebo proti
stieraniu povrchovej úpravy. Naproti tomu schopnosť prepúšťať vlhkosť je u tohto typu usní veľmi
obmedzená. To ponúka veľmi široké použitie prakticky pre všetky druhy nábytku, ale naopak
poskytujú podstatne nižší komfort než usne anilínové, nubukové alebo semianilínové.

K

BY-CAST - Bycast

By-Cast je povrstvená spodková useň, ktorá nie je dostatočne
kvalitná na spracovanie na štiepenku alebo velúr. Táto useň je
potiahnutá plastovou fóliou s hrúbkou 0,15 mm až do jednej
tretiny hrúbky usne, ktorá výrazne zlepšuje aj jej mechanické
vlastnosti. Väčšinou je fólia tiež potlačená umelo konzistentnou
textúrou a v niektorých prípadoch dokonca i naznačenou
perforáciou pripomínajúcou otvory po chlpoch. Výsledný
produkt sa, ako každý plast, veľmi ľahko udržiava. Nemožno ju
však považovať za rovnocennú kožu, pretože nemá pevnosť, mäkkosť, priedušnosť a trvanlivosť
prírodného produktu.
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P

Štiepenková useň

Štiepenka je zrezaná vrstva spodnej časti kože, priliehajúcej
k mäsu zvieraťa. Vyrábajú sa z nej všetky usne s tlačenou lícnou
stranou, teda s umelou kresbou na povrchu. Pri kvalitnom
spracovaní štiepenky je síce dosiahnutý jej pekný vzhľad, ale
kvalitatívne sa lícovej usni nevyrovná. Pri väčších hrúbkach usní
sa môžu ešte ďalej horizontálne deliť na hornú, stredovú časť
kože a spodnú štiepenku. Dobre spracovaná horná štiepenka
môže byť použitá na nefunkčné alebo neviditeľné plochy
čalúneného nábytku, napríklad bočnice podrúčok a chrbát čalúneného výrobku. Oproti usni
lícovej je pevnejšia, menej poddajná, horšie tvarovateľná, menej elastická a s nižšou tvarovou
pamäťou.

K

Syntetická useň

Syntetická koža - povrstvená textília, je to umelý, obvykle
dvojvrstvový materiál nahrádzajúci pravú kožu. Je vyrábaná
z netoxického polyuretánového materiálu vo vrchnej vrstve na
podklade najčastejšie bavlneného plátna. Nemá teda s pravou
kožou po materiálnej stránke nič spoločné. Naproti tomu je
identická z hľadiska vzhľadu a štruktúry, i na dotyk verne
napodobňuje kožu. Navyše je možné spracovať ju v akejkoľvek
farbe. Využitie nachádza predovšetkým v čalúnnictve, kde je tak
často obľúbená koža pravá, avšak na rozdiel od nej je za výrazne nižšiu obstarávaciu cenu, ktorá je
na úrovni veľmi kvalitných poťahových látok. Nové druhy syntetických materiálov poskytujú totiž
obojstrannú priedušnosť. Pevnosť syntetickej kože závisí od pevnosti podkladovej textílie.
Celková životnosť je nižšia ako u kože pravej, je však viacej odolná proti oderu, ľahko sa udržuje
a je elastická.
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1.4. Prirodzené znaky kože
Pravá koža sa získava z kože zvierat. Každé zviera a následne i každá vyčinená koža (useň) je
rozdielna a nesie znaky individuality. Škrabance od tŕňov, uštipnutia hmyzom, záhyby na šiji,
rôzne tukové záhyby, žilky, bradavice, poškriabanie rohom, rany a jazvy potvrdzujú autentickosť
materiálu. Tieto znaky života zvieraťa vôbec neznevažujú konečný výrobok. Rozmanitosť
vytvárajú i farebné odlišnosti, ktoré sú viditeľné na jednej a tej istej koži. Proces spracovania kože
neodstraňuje tieto nerovnosti a rozdiely. Všetky kožené súpravy sú vyrábané z koží viacerých
zvierat. Žiadne dve kože nie sú rovnaké štruktúrou a farbou, preto nie je ani prenikanie farby do
kože na celej ploche dôsledne rovnomerné. Lokálne rozdiely v štruktúre a farbe kože na koženom
sedacom nábytku teda vychádzajú z prírodných vlastností použitého materiálu, čím dokazujú
originalitu a pravosť kože. Rôznorodosť kože v žiadnom prípade nesmie byť považovaná za chybu
materiálu alebo sedacieho nábytku.

Vrásky

Poškodenie od červa, ktorý
žije pod kožou zvierat

Značky
Poškodenie od
ostnatého
drôtu
Obchodná značka
alebo výpalok
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Prasklina na líci zastriekaná úpravou

Nerovnaký dezén na celej ploche usne

Chyba štruktúry usne od zahnojenia

Prasklina alebo rez – bodnutie nožom
na líci zastriekané úpravou

Zvrásnenie (žírne vrásky)

Zahojená jazva (môže byť od ostňov na
kríkoch a plotoch)

Žilnatosť – odtlačok cievy

Škrabance – tenké zahojené jazvy
10

Značka alebo výpalok

Značka alebo výpalok (od rubu)

Škrabance – šľahance bičom

Zastriekaný kožný prach

Jazva kruhovitá po bradaviciach

Červíky
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1.5. Všeobecné vlastnosti kože
Ten z Vás, kto sa rozhodne pri sedacej súprave pre kožu, získa i kus prírody s jej rozmanitosťou
a zvláštnosťami. Takí ľudia, ako možno i Vy, dokážu tento prírodný charakter kože, napríklad
v porovnaní s homogénnou koženkou, náležite oceniť. To znamená i jej prirodzené narušenia,
jemné rozdiely vo farbe i na povrchu, ku ktorým dochádza spôsobom života, životným
prostredím a ostatnými vplyvmi okolitého sveta zvieraťa, ktoré zvieraťu prepožičiavajú svoj
jedinečný charakter a sú garanciou pravosti produktu. Práve tieto nerovnosti a rozdiely robia
z každej kože originálny exemplár. Tieto prírodné charakteristiky nezmenšujú hodnotu sedacej
súpravy, naopak, dávajú koži a tým i Vášmu nábytku cenný, individuálny vzhľad s kusom prírody.
Koža používaním a konzervovaním dostáva tzv. patinu. Viditeľné stopy používania, ako
napr. záhyby a intenzívnejší lesk na miestach viacej používaných, dodávajú sedacej súprave
podľa znalcov jedinečný pôvab a oživenie. Vzhľad kože sa líši v rôznych miestach jedného kusu.
Preto po dôkladnej prehliadke sedacej súpravy nájdeme miesta viac alebo menej hladké.
To je znakom prírodného a neopakovateľného materiálu - kože.
Ako už bolo uvedené v úvode, koža je produkt, ktorý na sebe nesie stopy prírody. Tieto stopy sú
výrazne rozdielne viditeľné. Pichnutie hmyzom, značky vypálenia (výpalky), škrabance, zrenie,
poškodenie pri skúškach pevnosti môžu zanechať na koži dobytka jazvy. Tieto jazvy sú čiastočne
viditeľné aj na upravenej koži. Tu pritom ide o prírodné znamenia, čo je pre Vás zároveň garancia
vysokohodnotnej kože. Samozrejmosťou je, že tieto jazvy nemôžu byť reklamované.
Aká dlhá je životnosť kože?
Vďaka procesu činenia dosiahne koža požadované fyzikálno-mechanické, technické a úžitkové
vlastnosti. Pri bežnom používaní vzdoruje akémukoľvek chátraniu. Koža je chránená proti
napadnutiu baktériami a odpudzuje i mole.
Čistenie a ošetrovanie koženého nábytku vhodnými prostriedkami chráni povrch, robí kožu
odolnejšou, trvanlivejšou a udržuje jej hodnoty. Samozrejme, všeobecne závisí životnosť kože
taktiež od toho, ako často sa používa.
Radíme Vám sedaciu súpravu čistiť vhodnými a výrobcom odporúčanými čistiacimi
prostriedkami pre daný typ usne, ktoré čistia bez poškodenia a vzniku škvŕn, neobsahujú
nebezpečné chemické látky a odstránia bežnú špinu a pot. Po každom čistení je potrebné useň
ošetriť ochranným prostriedkom (impregnáciou), ktorý zachová mäkkosť a atraktívny vzhľad
Vašej sedacej súpravy. Obsahuje potrebné výživné a zvlhčujúce komponenty. Pokiaľ budete
postupovať podľa návodu na obsluhu, tak výrazne zvyšujete trvanlivosť. Rýchlo sa vstrebávajúce
znečistenia, napr. tuky spôsobujúce škvrny, zvyšky jedál, rúžu, nevhodné, neodporúčané
a agresívne čistiace prostriedky, rozložia prírodné vlákna a môžu tak ovplyvniť trvanlivosť.
To sa môže negatívne prejaviť na odolnosti.
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Je koža skutočne studená?
Dnes patrí činenie k metódam zošľachťovania, ako napr. brúsenie diamantov alebo práca
zlatníka.
V prvom okamihu môžeme kožu pociťovať ako studenú, ale useň ihneď (alebo aspoň veľmi
rýchlo) prijíma teplo telesa.
V koži sa nachádza vzduch, ktorý slúži na izoláciu a na vyrovnávanie teploty medzi vláknami
a bunkami, preto trvá oteplenie trochu dlhšie než u poťahových látok, ale ide tu o minimálnu
dobu.
Pri prvom dotyku preberá koža teplotu a vlhkosť tela, vyrovnáva teplotu a paru.
Dnešná pravá koža so silným pokrytím má lepšiu aktivitu pri dýchaní a vyrovnávaní teploty než
imitácia kože, lebo umelá koža (imitácia) sa teplu tela neprispôsobí.
Prečo nie je kožený poťah opticky vždy rovnaký?
Zjavné jazvy a prirodzené nerovnosti na povrchu kože sú prirodzené znaky, ktoré potvrdzujú
pravosť a prírodný charakter Vašej usne. Vychádzajú z každodenných situácií, ktoré sa
odohrávajú v stáde dobytka. Takmer každý kus hovädzieho dobytka sa na pastve, pri plote alebo
v stajni zraní. Často taktiež bývajú vidieť rôzne drobné zranenia, spôsobené nahromadením
stáda na jednom mieste. Tieto znaky však neovplyvňujú životnosť kože, sú to stopy života. Príroda
sa nenechá ovplyvňovať, preto sa pokladajú jemné nezrovnalosti vo farbe a v štruktúre materiálu
na základe ich prirodzeného pôvodu za krásne. Práve to totiž robí každú koženú súpravu
jedinečnou, pozri Prirodzené znaky kože na strane číslo 9.
Prečo je možné, že pri dodatočnej objednávke jedného dielu k existujúcemu čalúnenému
nábytku má poťah iný farebný odtieň?
Je to kvôli tomu, že každá koža má inú štruktúru a jej prirodzené znaky sú iné. Pri jednotlivých
častiach kože (chrbát, zadok, brucho, krk atď.) sa odtieň farby líši. Životné prostredie a výživa
zvierat sú rozdielne! To ovplyvňuje vláknovú štruktúru kože. Pri dodatočných objednávkach
(napr. pri rozšírení Vašej súpravy) sa musí počítať s malými farebnými odchýlkami. Tieto farebné
odchýlky ale rovnako nie sú dôvodom na reklamáciu.
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1.6. Možné poškodenie usne vplyvom nesprávneho používania
Môže sa moja sedacia súprava poškodiť slnečnými lúčmi alebo blízkosťou vykurovacích
telies?
Časom vybledne v menšej miere každá useň. Zo zásady každá nábytkárska useň môže byť
v miestnosti poškodená slnečným žiarením a je to spôsobené umiestnením priamo k oknám, kde
môže byť dlhodobo vystavená slnečným lúčom, čo má za následok vyblednutie usne. Najmä pri
bielych a svetlých kožiach môže časom dôjsť až k zažltnutiu. Často sa stáva, že pod dekami,
prikrývkami, odkladacími roletkami a inými predmetmi dochádza k vyblednutiu. Každý prírodný
materiál stráca pri slnečnom svite svoju farebnú intenzitu. Napríklad nechránená prírodná useň
viditeľne vybledne po mesiaci slnečného svitu.
Prečo sa usne vysušujú?
V priebehu činenia sa do usne dostávajú látky, ktoré zvyšujú jej odolnosť proti teplu a zlepšujú
hydrotermálnu stálosť. Nezriedka sa ale stretávame s vysušenou až stvrdnutou usňou. K tomuto
javu dochádza najmä pri dlhodobom vystavení usne veľmi suchému okoliu, alebo pri použití
rôznych chemikálií, ktoré kožu vysušujú, medzi ne radíme napr. i mydlovú vodu.
Kusy nábytku stojace v blízkosti tepelných zdrojov potrebujú väčšiu starostlivosť, lebo rýchlejšie
vysychajú a povrch sa môže stať krehkým (lámavým).
Prečo sa koža naťahuje?
Pri pravidelnom používaní sedacej súpravy je úplne prirodzené, že koža sa počas používania
naťahuje, avšak tento jav nie je spôsobený uvoľneným čalúnením, ale prirodzeným povolením
poťahovej usne. Veľmi často sa však stáva, že používateľ má v obľube jedno sedacie miesto, na
ktorom veľmi často sedí a dôsledkom toho dochádza k vzniku tzv. efektu obľúbeného miesta, kde
je useň na pohľad i výplň odlišná od zvyšku sedacej súpravy. Na rovnomerné tvorenie záhybov je
možné odporučiť, aby všetky sedacie jednotky boli používané rovnomerne. Koža je prírodný
materiál, ktorý má určité charakteristické vlastnosti. Má v rôznych smeroch (priečne a pozdĺžne)
inú ťažnosť, a preto nie je možné zaručiť rovnomerné natiahnutie kože po celej sedacej súprave,
čím ako kvalita, tak i použiteľnosť nie sú ovplyvnené. Pokiaľ sa koža natiahne, je to jej prirodzená
vlastnosť, nie je teda dôvodom na reklamáciu. Miera natiahnutia usne môže byť ovplyvnená aj
mäkkosťou výplne - čím mäkšia výplň a teda pohodlnejšie sedenie, tým väčšie trvalé natiahnutie
usne.
Prečo tiež dochádza k narušeniu (rozleptaniu) povrchovej úpravy a jej lúpaniu?
Pravidelne 1x za tri mesiace ošetrujte miesta vystavené telovému potu alebo vlasom. V týchto
miestach sa po určitej dobe nahromadí veľmi agresívny telový tuk, ktorý následne na povrchu
vytvorí mastnú škvrnu spoločne s amoniakom. Tieto agresívne látky môžu spôsobiť až
rozleptanie povrchovej úpravy a následne jej stieranie až olupovanie.
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Prečo sa koža zafarbuje?
Veľmi častým javom je zafarbenie kože textilným alebo novinovým farbivom. K tomuto
poškodeniu dochádza viac či menej výrazne u všetkých farieb kože. Predovšetkým u svetlých koží
je zafarbenie veľmi zrejmé. Vo väčšine prípadov je toto spôsobené rôznymi časťami odevov
(džínsové nohavice, bundy, opasky, vankúše a podobné predmety).
Zafarbenie kože v dôsledku migrácie farbiva z odevu, novinového papiera alebo iných výrobkov
prichádzajúcich do kontaktu s povrchom sedačky, samozrejme, nie je znakom zníženia kvality
kože a nie je preto možné na toto poškodenie uplatňovať záruku!
Nemalou mierou napomáha transportu farbiva ľudský pot, ktorý obsahuje soli, tuk a organické
kyseliny alebo zásady, ktoré farbivo rozpúšťajú. Preto nikdy nesadajte na kožený nábytok vo
vlhkom oblečení. Najviac namáhané miesta odporúčame pravidelne impregnovať ochranným
prostriedkom, ktorý zabraňuje preniknutiu farbív do kože a ﬁxuje farbu povrchovej úpravy.
Čoho sa vyvarovať?
Za znečistenie jedlom, kvapalinami, sladkosťami, tekutinami na ošetrenie tela, kozmetickými
prostriedkami, fajčením a liekmi nie je možné prevziať akúkoľvek garanciu.
Čalúnený výrobok sa pred vyblednutím spôsobeným slnečným svetlom a urýchleným starnutím
vnútorných materiálov musí chrániť vhodným umiestnením, žalúziami, závesmi a pod.
Čalúnený nábytok nie je určený na pobyt zvierat. Pokiaľ nemôžete zabrániť kontaktu čalúnených
výrobkov so zvieratami, chráňte poťahový materiál vhodným spôsobom, napr. prekrytím
vhodnou ochrannou pokrývkou.
Na miestne čistenie škvŕn i celkové vyčistenie čalúneného výrobku nikdy nepoužívajte násilné
metódy a prostriedky. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety, hrubú kefu, brúsne papiere a
pod., nevhodné pomôcky a nástroje, ktoré by mohli výrobok nenávratne poškodiť.
Pred začiatkom používania Vám odporúčame koženú sedaciu súpravu ošetriť vhodným
ochranným prostriedkom pre daný druh usne.
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2.0 TRANSPORT A VYBALENIE SEDACEJ SÚPRAVY
Manipulácia s kožou pri vysokých mrazoch:
Pokiaľ teploty klesnú pod -10 °C, koža prekoná termálny šok, ktorý spôsobuje dočasné skrehnutie
povrchovej úpravy. Predovšetkým je potrebné dávať pozor pri balení kože a jej preprave
(minimalizovať sklady na koži), pretože manipulácia pri nízkych teplotách môže byť pre kožu
nebezpečná. Najlepšie je výrobky vôbec v mrazivých dňoch neprepravovať, lebo i obyčajné
preliačenie dielcov pri prenášaní môže mať za následok trhliny povrchovej úpravy. Taktiež
skladovanie je veľmi dôležité, pretože pokiaľ pri preprave koža zmrzne, musí potom zostať
nerozbalená v pokoji a teple ďalších 16 hodín. To isté platí i pre výrobky z kože (kreslá, pohovky
a pod.), ktoré pri preprave zostanú na mraze, musia sa potom nechať v pokoji pri izbovej teplote
aspoň 16 hodín, než môžu byť používané. Pokiaľ nebudú dodržané tieto postupy, tak dôsledkom
môže byť popraskanie povrchovej úpravy.
Manipulácia pri preprave:
Pri preprave sa vyvarujte vzájomného preklápania jednotlivých dielov sedacej súpravy do seba,
prílišný tlak by mohol spôsobiť nezvratné poškodenie kože a výplní. Pri manipulácii uchopte
elementy za pevnú časť korpusu, v žiadnom prípade nie za mäkké časti, ako sú napr. operadlá
alebo podrúčky.
Vybalenie:
Nepoužívajte pri vybaľovaní nôž alebo iný ostrý či bodný nástroj, pretože môže dôjsť
k poškodeniu výrobku. Poškodenia, ktoré vzniknú pri vybaľovaní, nie je možné reklamovať.
Pri prípadnom poškodení obalového materiálu je potrebné ho zdokumentovať.

3.0 ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA VÝROBKOV Z KOŽE
Koža (resp. useň) je prírodný, prirodzene krásny materiál zvieracieho pôvodu so svojimi
typickými znakmi, ako sú napr. prírodné jazvy a škrabance, pigmentové škvrny, drobné odreniny
alebo vrásky. Je to veľmi odolný materiál s dlhou životnosťou. Aby sa jej krása a prirodzený vzhľad
uchovali čo najdlhšie, je potrebné pravidelne sa o ňu starať a dodržiavať niekoľko odporúčaných
zásad používania.
Dodržiavanie týchto pravidiel Vám nezaberie veľa času a až niekoľkonásobne Vám predĺži
životnosť Vášho koženého nábytku!
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Vyliate tekutiny (voda, víno, čaj, pivo, alkohol, a pod.) ihneď odstráňte s pomocou
pijavej handričky. Zabránite tým závažnému a nenávratnému poškodeniu kože.

Na údržbu koženého nábytku Vám odporúčame používať iba kvalitné a pre daný
typ kože určené prípravky. Pred aplikáciou akéhokoľvek prostriedku na kožu
urobte vždy skúšku na menej viditeľnom mieste.
Nevystavujte kožu priamemu slnečnému žiareniu alebo inému silnému zdroju
svetla. Predídete tým zmene odtieňov farby kože, pomôžete tým udržať kožu
vláčnu a zamedzíte jej praskaniu, lámaniu a vyblednutiu.
Neumiestňujte kožený nábytok príliš blízko k radiátoru, krbu alebo inému zdroju
tepla. Minimálna odporúčaná vzdialenosť medzi radiátorom a koženým nábytkom
je 40-50 cm a medzi krbom cca 100 cm.
Čerstvé škvrny a znečistenie odstraňujte ihneď podľa pokynov pre daný druh kože.
Pokiaľ nemôžete odstrániť znečistenie pomocou čistiaceho prípravku, tak kožu
nadmerne neodierajte a nepoužívajte iné domáce čističe. Ihneď kontaktujte
odborníka alebo navštívte webovú stránku www.lederzentrum.cz
Chráňte Váš kožený nábytok pred domácimi miláčikmi. Ich pazúriky, sliny a telové
výlučky môžu povrch kože poškodiť.

Vyvarujte sa kontaktu kože s ostrými predmetmi, ako sú napríklad opasky alebo
kovové doplnky nohavíc. Koža je veľmi odolná, ale nie proti nečakaným udalostiam
a poškodeniu.
Zabráňte kontaktu kože s cudzími predmetmi, pri ktorých si nie ste istí, že nemôžu
spôsobiť zafarbenie povrchu, ako sú napr. noviny, časopisy, džínsy a vankúše.

Na sedenie používajte iba miesta na to určené! Striedavo využívajte všetky miesta
sedacej súpravy, aby sa predišlo rozdielom vo vzhľade kože a tvrdosti jednotlivých
sedákov. Na sedacej súprave nesmú skákať deti po sedacej ploche a operadlách,
ani na operadlách sedieť.
Optimálne klimatické podmienky pre kožený nábytok sú: vlhkosť vzduchu 50-75%
a teplota vzduchu 10-25°C. Bežný kožený nábytok nie je vhodný do vlhkého
prostredia k bazénom.
Pravidelná údržba výrazne predlžuje životnosť kože! Preto Vám odporúčame
1-krát týždenne utierať vlhčenými obrúskami prachové častice. Kompletné
čistenie a impregnáciu sedacej súpravy potom vykonávame (podľa intenzity
používania) 2-4x za rok.
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4.0 LEDERZENTRUM CARE
Kvalitný kožený nábytok pôsobí elegantne a predstavuje hodnotu investovanú na dlhšiu dobu.
Preto si zaslúži, aby mu tiež bola venovaná patričná starostlivosť. S pribúdajúcim starnutím sa
prirodzene menia i vlastnosti kože. Povrch kože bledne, praská, vysychá a inak sa deformuje.
Preto všetci dobrí výrobcovia a predajcovia koženého nábytku iste potvrdia, že pravidelná údržba
je nutná a dokáže až niekoľkonásobne predĺžiť životnosť kože. Garantujeme Vám, že starostlivosť
o kožu nie je taká zložitá, ako ste si možno mysleli.
Firma Lederzentrum GmbH je európskym lídrom vo vývoji profesionálnych prostriedkov
a technologických postupov na údržbu, opravy a renováciu čalúnnických usní v nábytkárskom
a automobilovom priemysle. Už viac ako 20 rokov vyvíja pre svojich klientov komplexný program
starostlivosti o kožu, ktorý zákazníkom pomáha predchádzať problémom s koženým čalúnením
či riešiť ich.
Vďaka dlhoročnej úzkej spolupráci ﬁrmy Lederzentrum a talianskej garbiarne New Pel Company
poznáme dôkladne ich sortiment čalúnnických usní a môžeme Vám vrelo odporučiť preverené
a odskúšané prípravky značky COLOURLOCK®, ktoré sú vhodné na pravidelnú údržbu, ktorú je
potrebné vykonávať podľa intenzity používania 2-4x za rok. Pre zjednodušenie orientácie sme
prípravky rozdelili do kategórií podľa názvu a typu usne.
Pokiaľ sa na usni objavili škvrny alebo iné poškodenia, ktoré sa nedajú odstrániť bežnými
prostriedkami na ošetrenie usne, požiadajte čo najskôr o radu odbornú ﬁrmu. Nesprávne pokusy
o čistenie nevhodnými prostriedkami alebo neodborné zásahy môžu poškodenie zhoršiť alebo
useň trvalo poškodiť a môže tým dôjsť až k strate práva na záruku.

4.1. Produkty na pravidelnú údržbu koží New Pel Company:

P

Pigmentovaná useň
LEDERPFLEGE-SET - Mild
Vhodné pre tieto artikle: Prince, Ohio, Nevada, Florida, Dakota, Dundee,
Torro, Sauvage, Louvre, Manhattan
Praktická čistiaca súprava určená na pravidelnú údržbu
pigmentovanej hladkej usne. Táto súprava obsahuje čistiaci
prípravok Lederreiniger Mild 200 ml, ochranný prípravok Leder
Versiegelung 150 ml, aplikačnú handričku, čistiacu hubku a pijavú
utierku z mikrovlákna.
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LEDERPFLEGE-SET - Stark
Vhodné pre tieto artikle: Prince, Ohio, Nevada, Florida, Dakota, Dundee,
Torro, Sauvage, Louvre, Manhattan, Daytona, Nappa
Praktická čistiaca súprava určená na jednorazovú údržbu silno
znečistenej pigmentovanej usne. Táto súprava obsahuje čistiaci
prípravok Lederreiniger Stark 200 ml, ochranný prípravok Leder
Versiegelung 150 ml, aplikačnú handričku, čistiacu hubku, jemnú
kefku a pijavú utierku z mikrovlákna.
LEDERPFLEGE-SET - Car Interior
Vhodné pre tieto artikle: Daytona, Nappa
Praktická čistiaca súprava určená na pravidelnú údržbu
automobilovej pigmentovanej usne. Táto súprava obsahuje čistiaci
prípravok Lederreiniger Mild 200 ml, ochranný prípravok Leder
Versiegelung 150 ml, aplikačnú handričku, čistiacu hubku, jemnú
kefku a pijavú utierku z mikrovlákna.

A

Anilínová useň
LEDERPFLEGE-SET - Anilinleder
Vhodné pre tieto artikle: Bonanza
Praktická čistiaca súprava určená na pravidelnú údržbu hladkej
anilínovej usne. Táto súprava obsahuje čistiaci prípravok Aniline
Cleaner 200 ml, ochranný prípravok Aniline Cream 150 ml, aplikačnú
handričku, čistiacu hubku a pijavú utierku z mikrovlákna.

R

Brúsená useň
LEDERPFLEGE-SET - Rauleder
Vhodné pre tieto artikle: Panama
Praktická čistiaca súprava určená na pravidelnú údržbu brúsenej
anilínovej usne. Táto súprava obsahuje čistiacu gumu Nubuk
Radierer, brúsnu hubku Leder Schleifpad, ošetrujúci prípravok
Aniline Protector 400 ml, ochranný prípravok Rauleder & Textil
Imprägnierung 200 ml, jemnú kefku a pijavú utierku z mikrovlákna.
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K

Syntetická useň
LEDERPFLEGE-SET - Kunstleder
Vhodné pre tieto artikle: By-Cast
Praktická čistiaca súprava určená na pravidelnú údržbu syntetickej
usne, koženky a prírodnej usne s polyuretánovou povrchovou
úpravou. Táto súprava obsahuje čistiaci prípravok Kunststoﬀ
Reiniger Stark 200 ml, ochranný prípravok Kunststoﬀ Protector
150 ml, aplikačnú handričku, čistiacu hubku a pijavú utierku
z mikrovlákna.

Kompletnú ponuku produktov na údržbu a renováciu kože nájdete na stránkach
www.lederzentrum.cz.
V prípade nehody alebo neočakávanej udalosti volajte špecializovanú ﬁrmu
Lederzentrum ČR v zastúpení Karla Ochmana, telefónne číslo +420 724 336 946.

5.0. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
5.1. Záručné podmienky
Záručná doba 24 mesiacov sa vzťahuje na chyby, ktoré sa v uvedenej dobe môžu i pri vhodnom
umiestnení, bežnom používaní a dodržiavaní správnej údržby vyskytnúť.
Záruka sa nevzťahuje na nadmerné opotrebenie, na prirodzené opotrebenie bežným
používaním, ani na poškodenia vzniknuté v dôsledku nesprávneho umiestnenia (napr. na
slnečnom mieste - vyblednutie poťahov), nesprávneho používania a zlej a násilnej manipulácie,
nevhodnou údržbou.
Záruka sa nevzťahuje na nadmerné opotrebenie (zátrhy, odrenie, poškriabanie, prepálenie,
rozpustenie poťahu, zafarbenie a pod.) poťahových usní ostrými predmetmi, napr. prackami
a cvokmi na nohaviciach, pazúrikmi a zubami zvierat, zapálenou cigaretou, uhlíkom z krbu,
kameňom, lakom na nechty, odlakovačom, rôznymi farbami, nátermi, lepidlami, inými
chemikáliami a pod. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nevhodným skladovaním
a dopravou alebo používaním v inom prostredí a za iných než určených podmienok. Záruka sa
nevzťahuje na chyby vzniknuté násilnými zásahmi, nevýrobnou úpravou, nesprávnou montážou
a demontážou, zlou údržbou. Záruka sa nevzťahuje na mierne zvlnenie poťahu usne vzniknuté
v dôsledku natiahnutia poťahového materiálu alebo poklesom tvarovacích a výplňových
materiálov po niekoľkomesačnom používaní.
Prípadné reklamácie uplatnite, najlepšie bezodkladne, u predajcu (výrobcu), u ktorého bol
čalúnený výrobok kúpený. Reklamácie budú posudzované a riešené podľa platných zákonov do
30 dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej
lehote.
Ak sa vyskytnú zrejmé chyby viditeľné pri preberaní výrobku, uplatnite reklamáciu ihneď
písomným zápisom na dodacom liste.
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5.2. Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok rozlišuje dva druhy závad:
Odstraniteľné - po posúdení závady predajcom a ak je potrebné i servisným technikom výrobcu,
ktorý skonštatuje, že reklamovaná závada je odstraniteľná opravou, bude Vám tovar bezplatne
opravený a vrátený.
Neodstraniteľné - po posúdení závady predajcom a ak je potrebné i servsiným technikom
výrobcu, ktorý skonštatuje, že závadu nie je možné odstrániť ani opravou, bude sa postupovať
podľa platného Občianskeho zákonníka SR a Zákona na ochranu spotrebiteľa (č.250/2007 Z.z.)
v znení neskorších predpisov.
Podmienky pre prijatie tovaru do reklamačného konania:
Reklamáciu je potrebné uplatniť s priloženým dokladom o kúpe priamo v predajni, kde bol tovar
zakúpený, prípadne poštou (e-mailom) na tom istom mieste, alebo v ktorejkoľvek inej prevádzke,
v ktorej bol tovar zakúpený, a to neodkladne po zistení chyby, aby bolo možné určiť jej príčinu.

6.0. ZÁVER
Vážený zákazník,
týmto Vám ďakujeme za Váš nákup. Veríme, že ste boli s priebehom nákupu spokojný(á) a že Vám
bude tovar dobre slúžiť. Aby sme prehĺbili Vašu dôveru a spokojnosť s nákupom, priniesli sme
Vám tento návod, ako postupovať v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať. Dúfame, že sme Vám
našimi informáciami pomohli a budeme rovnako radi akýmkoľvek Vašim poznatkom a názorom
týkajúcim sa našich výrobkov, ﬁrmy, alebo tejto brožúry. Budeme radi, pokiaľ nás odporučíte
Vašim známym a priateľom. S radosťou obslúžime aj ich.
Ďakujeme a prajeme Vám veľa krásnych chvíľ strávených v spoločnosti našich výrobkov a nech
Vám koža z dielne New Pel Company dobre slúži a splní Vaše očakávania.

Technické záležitosti konzultované s akreditovaným laboratóriom AZL Otrokovice,
tel.: +420 577 663 404
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Ing. Michal Pavlát
exkluzívny zástupca spoločnosti New Pel Company S.r.l. pre Českú republiku, Slovenskú republiku a Maďarsko
U Sýpky 419
664 61 Rajhradice
Czech Republic
GSM: +420 777 665 740
Tel.: +420 543 215 756
E-mail: objednavky@kuzepavlat.cz
www.kuzepavlat.cz

Karel Ochman - LEDERZENTRUM CZ
exkluzívne zastúpenie pre Českú republiku spoločnosti Lederzentrum GmbH
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

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