Bőr vagy Műbőr
A bőrszékek strapabírók, eleganciát és erőt sugároznak. A széles
színválasztékból mindenki találhat kedvére valót.
A divattervezők is dicsérik a műbőr előnyös tulajdonságait. Könnyebben
kezelhető, mint az eredeti bőr. A minősége is megbízhatóbb, és esztétikai
szempontból sem marad el a bőr mögött.
A mai technológiákkal szinte már olyan műbőröket állítanak elő, melyek
teljes mértékben megközelítik a valódi bőrök tulajdonságait.
Hogy jobb-e a bőr, mint a műbőr?
A kereskedelemben kapható irodaszékek többsége 3 fő kárpitanyagtípusba sorolható: bőrök, műbőrök, textilek. Mindnek megvannak az
előnyei és hátrányai.
Az emberek ezek közül a valódi bőrnek tulajdonítják a legnagyobb értéket.
A gondosan cserzett és szeletelt, szépen festett marhabőr valóban
kényelmes, tartós és elegáns, és ennek megfelelően drága is. Ugyanakkor
nem minden ’valódi bőrként’ hirdetett kárpit ilyen. Például az olcsó kínai
forgószékeken gyakran olyan minőségű sertésbőr található, ami sem
presztízs, sem használati érték, sem tartósság tekintetében nem a legjobb
választás.
A műbőrök között is nagy különbség van. A sima pvc egyszerűbb,
keményebb és olcsóbb, míg a poliuretán (pu) bevonatú műbőr puhább és
többe
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használati értékben és tartósságban egyaránt ’verik’ az olcsóbb
bőröket. Létezik olyan műbőr is, amelynek fedőanyagába a gyártáskor
bizonyos mértékű (20-30%) porrá őrölt bőrt kevernek és úgy részben
természetes anyagú műbőrt (bonded leather) hoznak létre. A természetes
és mesterséges anyagok ilyen ötvözete a természetes bőréhez hasonló
tapintást, puhaságot tesz lehetővé viszonylag alacsonyabb költségszint
mellett.

Bőrápolási tanácsok
Azaz, hogyan hosszabbíthatja meg bőrbútora élettartalmát?

A bőrbútor - mint minden egyéb használati tárgyunk - ápolást igényel.
Megfelelő ápolás mellett a bőrbútor élettartama hosszabb lesz, és
szépségét tovább megőrzi.
A bőrbútorok tisztításához és ápolásához kizárólag erre a célra
kifejlesztett szereket szabad használni! Az általános bútorápolószerek
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oldószer és szilikon tartalmú szereket használni, mert ezek jelentős
károkat okozhatnak!
Néhány jó tanács:
- Védeni kell a bőrt közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől (pl. radiátor),
illetve a szélsőségesen száraz vagy nedves helytől!
- A bőrt puha kefével rendszeresen porszívózza, így a bőr pólusai
megtisztulnak a portól, segítve annak természetes szellőzését!
- A rászáradt port, vagy szilárdabb szennyeződést óvatosan, nedves
ruhával távolítsa el, majd gyapjúkendővel törölje szárazra!
- Folyadékot nedvszívó ruhával lehetőleg azonnal itassa fel! A felszínt
ne dörzsölje!
- Foltokat, pecséteket szappanos, nedves ruhával távolítsa el! Minél
hamarabb kezeli a keletkezett szennyeződést annál jobban el tudja
majd távolítani !
- A bútort évente kétszer "speciális" bőrápolóval kenje át. Ezzel
jelentősen megnöveli annak élettartamát.

