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KŮŽE – AKSAMITE 

 

KůžeVINTAGE - A 

VINTAGE čalounická kůže- tloušťka 1,3-1,5mm 

Anilinová kůže 

Původ: Kůže z exotických vodních buvolů 

Úprava: Činění pomocí chromové soli, rostlinných 

přísad, následné dobarvení a opravy. 

Specifického povrchu je dosaženo konečným 

ošetřením parafínem nebo olejem a anilínem. 

 

TESTY: 

Rubbing test – test oděru (stírání) za sucha > 50 Šedá stupnice 

za mokra > 20 Šedá stupnice 

Odolnost v ohybu  >20000 
 

 

Stálobarevnost 
 

 >3 Modrá stupnice 

Kůže splňuje požadavky pro PCP a užití AZO barev 
 

 

Kůže VINTAGE má otevřenou strukturu a patří tedy k jemným, choulostivým typům kůže. Neplatí pro ni 

běžné vlastnosti upravovaných (pigmentových) kůží. S ohledem na test oděru (za sucha i mokra) a 

odolnosti k odbarvení, je srovnatelná s požadavky uznanými pro anilinové (full-grain) kůže. 

V závislosti na struktuře (vláken)těchto kůží mohou v průběhu výrobního procesu nastat změny vhledu 

kůže (možné odchylky v barvě a struktuře).  

Na kůži zůstávají v určitém rozsahu viditelné rány, škrábance, hmyzí kousnutí, a další, což dává této kůži 

specifický charakter. O těchto specifikách je nutné informovat obchodní partnery, aby mohli vlastnosti 

této kůže dále vysvětlit koncovým zákazníkům.  

Ošetřování: Koncový zákazník může kůži střídavě otírat suchou tkaninou (utěrkou). Kůže nesmí být 

v žádném případě ošetřena mýdlem či jinými saponáty. 

 

Shodná charakteristika platí také pro kůže KENIA,liší se pouze konečnou úpravou 

povrchu.Kenia je v konečné fázi ručně broušena. 
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KůžeKENIA - A 

Absorpce barviv při výrobě této kůže je rozdílná jak u jednotlivých usní, tak i jejich částí. Vzorky tedy stěží 

poskytují označení barvy a barevnost čalounických kůží se může lišit. 

U kůže KENIA může docházet vlivem slunečního záření a denního světla ke změnám barvy. Proto 

doporučujeme, vyhýbat se v maximální možné míře přímému slunečnímu záření. 

Vzhledem k tomu, že povrch kůže je v konečné fázi ručně broušený, kůže má otevřenou a vláknitou 

strukturu, díky které je méně odolná vůči skvrnám. Ty se postupně do kůže „vpíjejí“ a blednou, kožený 

povrch tak dostává opotřebený vzhled. 

Některé části se stávají hrubšími, a tím poněkud světlejšími, zatímco ostatní části jsou ploché, mastnější a 

tmavší. Kůže tak dostává opotřebený charakter a luxusní vzhled. 

Na kůži zůstávají v určitém rozsahu viditelné rány, škrábance, hmyzí kousnutí, ad…., což dává této kůži 

specifický charakter. O těchto specifikách je nutné informovat obchodní partnery, aby mohli vlastnosti 

této kůže dále vysvětlit koncovým zákazníkům.  

Ošetřování: Koncový zákazník může kůži střídavě otírat suchou tkaninou (utěrkou). Kůže nesmí být 

v žádném případě ošetřena mýdlem či jinými saponáty. 

Odstranění skvrn: Nechat zaschnout, pak kůži opět mírně „zdrsnit“ pomocí nubuk hadříku nebo 

kartáče. 

 

Kůže RANCHO - A 

Artikl RANCHO – čalounická kůže o tloušťce 1,2-1,4 mm 

 

POPIS Kůže z exotických usní krav a býků, vyčiněna chromem, poté rostlinnými složkami, barvená a 
broušená. Specifického povrchu je dosaženo konečnou úpravou parafínem nebo olejem a 
anilinem. 

 

PROTOKOL O ZKOUŠCE  

Test oděru podle I.U.F. 450 za sucha50 (> = 3 šedá stupnice) 

 za mokra 20 (> = 3 šedá stupnice) 

Ohyby (flexometer) I.U.P./20 20000 

Stálobarevnost na modré stupnici > = 3 (modrá stupnice) 

 

Kůže splňuje požadavky pro PCP a užití AZO barev. 

 

Kůže RANCHO má otevřenou strukturu a patří tedy k jemným, choulostivým typům kůže. Neplatí pro ni 

běžné vlastnosti upravovaných (pigmentových) kůží. S ohledem na test oděru (za sucha i mokra) a 

odolnosti k odbarvení je srovnatelná s požadavky platnými pro anilinové (full-grain) kůže. 

V závislosti na struktuře (vláken) těchto kůží mohou v průběhu výrobního procesu nastat změny vhledu 

kůže tak, že mohou být přítomny odchylky v barvě a struktuře.  
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Na kůži zůstávají v určitém rozsahu viditelné rány, škrábance, hmyzí kousnutí, atd…., což dává této kůži 

specifický charakter. O těchto specifikách je nutné informovat obchodní partnery, aby mohli vlastnosti 

této kůže dále vysvětlit koncovým zákazníkům.  

Ošetřování: Koncový zákazník může kůži střídavě otírat suchou tkaninou (utěrkou). Kůže nesmí být 

v žádném případě ošetřena mýdlem či jinými saponáty. 

Kůže PRESTIGE - A 

KŮŽE Prestige, tloušťka 1,4/1,6 mm 

Anilinová kůže 

POPIS: Kůže menších brazilských býků 

Zpracování: vyčinění kůže pomocí chromu, dobarvena, jemně upravena, dokončena anilinem 

 

Test oděru za sucha > 500 

za mokra > 100 

Přilnavost > 2,5N/cm2 

Test vlhkosti (mlžení) Nebyl vyžadován 

Test ohybu > 30 000 

Stálobarevnost > 4/5 

 

Kůže GRANADA - SA 

KŮŽE Granada, tloušťka 1,2/1,4 mm 

Semianilinová kůže 

POPIS: Kůže menších brazilských býků 

Zpracování: vyčinění kůže pomocí chromu, dobarvena, jemně upravena, dokončena semianilinem, 

dvoutónový efekt 

 

Test oděru za sucha > 500 

za mokra > 250 

Přilnavost > 3,5N/cm2 

Test vlhkosti (mlžení) Nebyl vyžadován 

Test ohybu > 30 000 

Stálobarevnost > 4/5 
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Kůže MASSIF - SA 

KŮŽE MASSIF, tloušťka 1,3/1,4 mm 

Semianilinová kůže 

POPIS: Kůže exotických krav, býků 

Zpracování: vyčinění kůže pomocí chromu, jemně upravena, dokončena semianilínem, dobarvena 

 

Test oděru za sucha > 500 

za mokra > 20 

Přilnavost > 3,5N/cm2 

Test vlhkosti (mlžení) Nebyl vyžadován 

Test ohybu > 30 000 

Stálobarevnost > 4/5 

 

Kůže HERMES - P 

KŮŽE HERMES, tloušťka 0,9/1,1 mm 

Pigmentová kůže 

POPIS: Kůže exotických krav, býků 

Zpracování: dobarvena, upravena, tištěna a kryta 

 

Test oděru za sucha > 1000 

za mokra > 200 

Přilnavost > 5N/cm2 

Test vlhkosti (mlžení) Nebyl vyžadován 

Test ohybu > 30 000 

Stálobarevnost > 5 

 

Kůže TOLEDO -  P  

Surový materiál, ze kterého se kůže TOLEDO vyrábí, je hovězí skot pocházející z Brazílie. Dosahuje 

průměrné velikosti 5,2+ m2.  

Kůže je určena pro čalounění, je vyčiněná chromem, barvená v barelech, má upravenou strukturu 

(zrnitost), je tištěna (Dollaro) a finalizována v jedné barvě. V hotové podobě má kůže tloušťku 1,3 / 1,5 mm. 

P 

SA

A
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 Pro tento výrobek jsou použity předem vybrané usně tak, aby se dosáhly (vytěžily) 3 až 4 panely o rozměru 

65x65cm.  

Pro kůži Toledo je typický přirozený vzhled i charakteristické vlastnosti kůže, jako jsou viditelná bodnutí 

hmyzem, jizvy a další drobné nedokonalosti. Technická zpráva platí pro všechny barvy výrobku. 

 

KŮŽE TOLEDO, tloušťka 1,3/1,5 mm 

Pigmentová kůže 

POPIS: Kůže exotických krav, býků 

Zpracování: vyčiněna chromem, dobarvena, upravena, tištěna a kryta 

 

Test oděru za sucha > 1000 

za mokra > 200 

Přilnavost > 5N/cm2 

Test vlhkosti (mlžení) Nebyl vyžadován 

Test ohybu > 30 000 

Stálobarevnost > 5 

 

Kůže NEVADA - P 

KŮŽE NEVADA, tloušťka 1,3/1,5 mm 

Pigmentová kůže 

POPIS: Kůže brazilských krav 

Zpracování: vyčinění lícová kůže, dobarvená, Vintage povrch odolný proti poškrábání 

 

Test oděru za sucha > 500 

za mokra > 200 

Přilnavost > 2N/cm2 

Test vlhkosti (mlžení) Nebyl vyžadován 

Test ohybu > 30 000 

Stálobarevnost > 4/5 

 

 

 

P 
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Kůže ALHAMBRA - A 

KŮŽE Alhambra, tloušťka 1,2/1,4 mm 

Anilinová kůže 

POPIS: Kůže brazilských krav 

Zpracování: Anilínová kůže, jemně upravena parafínem, olejem a anilínovými barvivy. 

 

Test oděru za sucha > 250 

za mokra > 100 

Přilnavost > 2,5N/cm2 

Test vlhkosti (mlžení) Nebyl vyžadován 

Test ohybu > 20 000 

Stálobarevnost > 4/5 

 

Kůže ELEGANCE - A 

KŮŽE Elegance, tloušťka 1,4/1,6 mm 

Anilinová kůže 

POPIS: Kůže exotických býků 

Zpracování: Anilínová kůže, jemně upravena přírodní vzhled s anilinovou dvoutónovou úpravou. 

 

Test oděru za sucha > 500 

za mokra > 120 

Přilnavost > 2,5N/cm2 

Test vlhkosti (mlžení) Nebyl vyžadován 

Test ohybu > 30 000 

Stálobarevnost > 4/5 
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CELKOVÝ PŘEHLED: 

Název kůže Typ Původ Početbarev Tloušťka Velikost usní Poznámka 

VINTAGE   A vodní buvol 5 barev 
1,3-

1,5mm     
3,6-4,0m2 

Sedáky u Amáta X 
budou vzhledem 
k velikosti kůží 

prošité. 

KENIA A vodní buvol 6 barev 
1,3-

1,5mm     
3,6-4,0m2 

Sedáky u Amáta X 
budou vzhledem 
k velikosti kůží 

prošité. 

PRESTIGE A skot 6 barev 
1,4-

1,6mm     
4,5m2 

Sedáky u Amáta X 
budou vzhledem 
k velikosti kůží 

prošité. 

RANCHO   A skot 7 barev 
1,3-

1,5mm     
5-5,5m2   

ALHAMBRA A skot 6 barev 
1,2-

1,4mm     
5m2   

ELEGANCE A 
brazilský 

skot 
5 barev 

1,4-
1,6mm     

4,5m2   

GRANADA SA 
brazilský 

skot 
15 barev 

1,2-
1,4mm     

5m2   

MASSIF   SA skot 20 barev 
1,2-

1,4mm     
5-5,5m2   

HERMES P skot 27 barev 
0,9-

1,1mm     
5m2   

TOLEDO P skot 47 barev 
1,3-

1,5mm     
5-5,5m2   

NEVADA P skot 4 barvy 
1,3-

1,5mm  
5m2   

 

 

 


