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K?že je skv?lý p?írodní produkt. V?tšina k?že používané v nábytká?ském pr?myslu je z dobyt?í k?ží, i když ov?í k?že a hov?zí k?že jsou také
používány. Tento proces probíhá v koželužnách (opalování = konzervace). To trvá asi 3 týdny aby zachovala, namastila, obarvila a dokon?ila
k?že. K?že jsou pak prodávány výrobc?m a ty jsou poté zpracovány na nejr?zn?jší výrobky, v?etn? nábytku. Není mnoho druh? k?že, ale
existuje spousta odlišných druh? k?že.
Zví?ecí k?že se skládá ze t?í vrstev: epidermis, dermis a podkožní tkán? nebo subdermis. P?i výrob? koženého náybytku jsou odstran?ny k?že
a podkožní tkán?.
Vše, co zbývá, je dermis, který se skládá z papilární vrstvy a retikulární vrstvy.
M?žeme rozlišit tyto "typy k?že" na základ? jejich provedení:
Full anilinové k?že
Semi anilinové k?že
Dokon?ené k?že
Nubuck k?že
Staré Sedlo k?že
Ov?í k?že
Vosk a/nebo olejované k?že
Pull-Up k?že (v?. By-cast)
Piloti k?že
K?že z mikrovlákna

Full anilinové k?že
Jedná se o k?že, které byly barvené ve vat procesu, bez p?idání barvy.
Vyrobeno z nejlepších k?ží, je to nejp?irozen?jší typ k?že, a je proto obzvlášt? atraktivní. Jsou m?kké a hladké, a nesou veškeré p?vodní stopy,
šrámy a odstín variace k?že (pigment v k?ži). Tento typ k?že je velmi citlivý na ne?istoty, mastnotu, vlhkost, pot a mastnotu z vlas? m?la by být
?ádn? chrán?na. Nem?la by být vystavena p?ímému slune?nímu zá?ení, aby se zabránilo zabarvení a dehydrataci kožených vláken.
Rady pro údržbu:

Leather Protection Set
Natural Leather Cleaner

Semi anilinové k?že
Sv?tle pigmentovaný povlak (velmi tenká vrstva laku) je aplikována na tento typ k?že.
Tento ochranný tmel poskytuje ur?itou ochranu proti polití a zne?išt?ní, což je o n?co více praktické. Na k?ži, jsou p?írodní stopy na p?vodní k?ži
stále viditelné. Nem?la by být vystavena p?ímému slune?nímu zá?ení, aby se zabránilo zabarvení a dehydrataci kožených vláken.
Rady pro údržbu:

Leather Protection Set
Leather Plus
Leather Oil
Leather Clean
Leather Strong cleaner

Dokon?ené k?že
Tato k?že je pokryta pigmentu povrchovou úpravou, takže p?irozené skvrny na k?ži jsou mén? nebo v?bec patrné. Tento povlak nabízí extra
ochranu, což ?iní tento typ k?že velmi praktickým. Nem?la by být vystavena p?ímému slune?nímu zá?ení, aby se zabránilo zabarvení a
dehydrataci kožených vláken.
Rady pro údržbu:
Leather Protection Set
Leather Plus
Leather Oil
Leather Clean
Leather Strong cleaner

Nubuck k?že
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Nubuck k?že sdílí stejné vlastnosti jako anilinové k?že (nejp?irozen?jší forma z k?že), ale vn?jší povrch k?že má jemn? broušenou povrchovou
úpravu (vytvo?ení sametového efektu). Tento typ k?že je velmi citlivý na ne?istoty, mastnotu, vlhkost, pot a mastnotu z vlas? m?la by být ?ádn?
chrán?na. Nem?la by být vystavena p?ímému slune?nímu zá?ení, aby se zabránilo zabarvení a dehydrataci kožených vláken.
Rady pro údržbu:
Textile & Leather Protector
Natural Leather Cleaner

Old saddle k?že
Old saddle k?že je patinovaná s tzv. handwish efektem. Je vyroben z nejlepších západoevropských krávských k?ží a má voskovitý povrch.
K?že jsou pe?liv? opálené, malované a impregnované tukem k výrob? typu k?že, který má dobrou stálost rubu. P?esto by tento typ k?že nesm?l
být vystaven p?ímému slune?nímu zá?ení, protože by mohlo dojít k blednutí barev. Postupem ?asu, bude tento typ k?že tvo?it bohatší barvy,
záhyby p?isp?jí k charakteru nábytku. Vzhledem k voskové povrchové úprav?, by nem?la být ošet?ováno vlhkým had?íkem nebo saponátem.
Rady pro údržbu:
Old Saddle Wax (various colours)
Natural Leather Cleaner

Ov?í k?že
Zelenina-vyd?laná k?že (plná anilin) ??bez ochranného povlaku. P?irozen? sušší a tužší opálené skopovice jsou ru?n? lešt?n s nahn?dlý "na
bázi vody skvrna" podle prastaré tradice, a obvykle skon?il s voskem na bázi produktu. To vysv?tluje "cloud" efekt "(light-dark), b?žn? spojené s
beránkem k?že. Náležitý z ?ásti k relativn? malým k?ží a kožešin, které jsou zpracovávány, barevné variace a strukturální rozdíly mezi
jednotlivými ?ástmi nábytku jsou nevyhnutelné. Vzhledem k struktura ov?í k?že, mohou být malé vlasové trhliny se objeví v nábytku, když je
poprvé použit (také volal craquelé efekt). To a starožitných, rustikální vzhled p?íkladem kouzlo ov?í k?že.
Rady pro údržbu:
Old Saddle Wax (various colours)
Natural Leather Cleaner

Voskované / olejované k?že (k?že s voskem a /nebo oleje povrchovou úpravou).
To inklinuje být full grain k?že Typ (ve zkratce: obvykle plná anilinové k?že).
Tato pln? anilinovaná k?že se ošet?uje rostlinnými oleji pro ztmavení povrchu, je impregnovaný p?írodními oleji a obarvené anilinovými
barevami (pigmenty). V dokon?ovací fázi, je horký olej nebo vosk p?evalován p?es strukturu k?že. Postupem ?asu, bude tato k?že (v n?kterých
místech) sv?tlejší. Termín "Pull up" efekt se ?asto používá pro tento typ k?že. Aplikováním tenké vrstvy Natural Leather Wax dvakrát ro?n?, je
možné obnovit k?ži tém?? na p?vodní barvu. P?i aplikaci had?íkem nebo houbou mohou vzniknout skrvny. To je zcela normální, a nem?ly by
být d?vodem k obavám. Aplikace tepla (zejména u voskovaného dokon?eni k?že) m?že maskovat drobné poškození nebo škrábance. Chcete-li
obnovit barvu na jeho skoro p?vodní stav, použijte fén aby se k?že jemn? nah?ála. Protože tento typ k?že byla voskovaný nebo olejovaný,
p?ílišné ?išt?ní se nedoporu?uje (p?i ?išt?ní, pracujte opatrn? a netla?te p?íliš siln? na k?ži).
Rady pro údržbu:
Leather Wax & Oil set
Natural Leather Cleaner

Pull Up K?že
Termín "Pull Up" nemusí být nutn? pro ur?itý typ k?že, ale pro jeho vzhled. "Pull Up" efekt znamená, že barevné variace jsou odhaleny, když je
k?že natažena a vytáhnuta. ?ást, která se natáhne se mírn? zesv?tlí. Pull Up k?že kon?í s polyuretanovou (PU) vrstvou laku nebo filmu a nelze
je jednoduše nazvat "k?že". U n?kterých typ?, jsou pozemní a recyklované kožní vlákna slisovány na plátn? a lepené lepidlem. T?žká polyuretan
(PU) vrstva se pak nanese na horní vrstvu. Tento typ "k?že" je znám jako "Bycast".
K dispozici jsou také kožené typy, kde vrstva fólie s Pull Up efekt je reliéf na pigmentované k?ži (obvykle rozd?lena k?že). A v neposlední ?ad?
je zde také varianta tohoto typu "k?že", které nesmí mít název k?že. To je proto, že je 100% syntetické (PVC) k?že zakon?ené s polyuretanovou
(PU) vrstvou. Pro všechny výše uvedené typy "k?že", m?že použití fénu na vlasy (teplo) minimalizovat dopad drobných slz nebo škrábance.
Tyto "kožené typy" by m?li být lé?eny dvakrát ro?n? s K?že Leather Look Clean & Care. Vždy si p?e?t?te pokyny na obalu.
Rady pro údržbu:
Leatherlook Clean & Care
Leather Strong Cleaner
Natural Leather Cleaner

Piloti k?že
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V podstat? se jedná o hotové polo anilinové k?že, které jsou následn? broušené.
K?že má robustní a pom?rn? drsný/sametový vzhled. K?že je p?irozen? lépe chrán?na než nap?. Nubuck k?že.
Rady pro údržbu:
Textile & Leather Protector (aerosol can)
Natural Leather Cleaner

Microfibre k?že
U tohoto typu materiálu, se had?ík z mikrovláken (polyester) byl p?ilepen na kožený podklad.
A?koli substrát je vyroben z k?že, m?l by být tento materiál považován za textilii (tkanina), když se ?istití.
Rady pro údržbu:
Cleantex, Microfibre cleaner nebo Textile & Leather Protector
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