Informácie o koži, charakteristika kože, jej
údržba a čistiace prostriedky na ňu.
1. Všeobecná charakteristika.
Spoločnosť GKT s.r.o. používa 3 druhy koží: základná PRINCE, príplatková FLORIDA a OHIO.
Koža PRINCE patrí do pigmentových koží, hrúbka je 0,9-1,1mm. Koža je chromočinená, líce je
korigovaný matný dezén. Pôvod suroviny je mimoeurópsky. Stredne hrubý dezén/print zakrýva na
koži jemné defekty, ktorých povrch je upravený veľmi elegantným dezénom. Pôsobí pekným
vzhľadom, povrch je mimoriadne rovnomerný a príjemný na dotyk. Vôňa kože nie je výrazná. Je to
bežný spotrebný druh kože, obľúbený pre nižšiu obstarávaciu cenu.
Koža FLORIDA patrí podobne ako koža Prince do pigmentovaných koží. Je ale hrubšia. Od 1,3 –
1,5mm. Koža Florida je tiež chromočinená. Líce je korigované a dezén matný. Pôvod je európsky.
Rozdiel medzi Prince a Florida je hlavne v hrúbke a hlavne v prvotriednom výbere suroviny, z ktorej
sa potom useň vyrába.
Koža OHIO patrí do semianilinových koží. Je tiež chromočinená. Surovina je pôvodom z Európy.
Hrúbka je 0,9 – 1,0mm. Povrch kože je pololesk. Je to prírodná lícová koža, ktorej povrch a vzhľad
je totožný s anilínovými kožami. Povrch kože je pigmentovaný s pestrejšími farebnými odtieňmi..
Vyznačuje sa tiež príjemnou vôňou a príjemným pocitom pri dotyku.
2. Rozdiely medzi jednotlivými druhmi koží.
Koža PRINCE a OHIO majú hrúbku cca 1mm, tzn. sú vhodnejšie na menšie plochy, pretože sú
oveľa poddajnejšie a lepšie sa s nimi tvarujú detaily. Majú väčšiu elasticitu ako koža FLORIDA,
ktorá sa zaraďuje do veľmi hrubých koží. Na spracovanie kože FLORIDA sú potrebné špeciálne
šijacie stroje a špeciálne stroje na orez kože. Je vhodná na veľké rovné plochy, pretože sa pre svoju
hrúbku takmer vôbec nevyťahuje.
Posledným a najdôležitejším rozdielom medzi týmito tromi druhmi kože je povrchová úprava a
finálna umelá potlač na kožu. Artikle PRINCE a FLORIDA majú úplne rovnaký postup vo výrobe,
majú korigované, matné líce, zaraďujú sa do pigmentovaných koží. U koži PRINCE sa potlač
nazýva Madras, u koži FLORIDY je to Dollaro. Rozdiel je teda v hrúbke a prvotnom výbere suroviny
ale na omak tieto artikle pôsobia rovnako. Tieto potlače sa používajú pri týchto typoch kože hlavne z
tých dôvodov, aby zakryli jemné defekty, ktoré vznikli za života zvieraťa.
Koža OHIO sa zaraďuje do semianilínových koží, tzn. že líce je čiastočne zbrúsené, koža je viac priedušná ako
Prince alebo Florida, kde je na farbu nastriekaný transparentný polyuretán. Na kožu OHIO sa používa
najvyššia kategória suroviny a to hlavne z dôvodu, že na koži OHIO nie je žiadna potlač a tým nemôžu byť
zakryté ani drobné defekty. Preto teda hovoríme, že u tohto typu kože sú jazvy a škrabance vidieť tak, ako
vznikli za života zvieraťa a dodávajú koži punc pravosti. Tento artikel je vhodný pre znalcov a fajnšmekerov,
pretože na omak je vďaka voskovej úprave veľmi príjemný, ale sú na ňom vidieť prirodzené vady.
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3. Výrobný proces spracovávania kože.
Proces činenia bol oddávna používaný ku konzervovaniu a využitiu kože zo zvierat. Koža je
prírodný produkt. Jej mimoriadna kvalita ju robí jedinečnou a nezrovnateľnou s imitáciou kože. Koža
je pevná, odolná proti roztrhnutiu, jednoduchá na údržbu a je obzvlášť vhodná pre osoby s
alergiami. Koža má predovšetkým cenu pre svoj elegantný vzhľad a jemnosť. Tak ako pri každom
prírodnom materiáli, akékoľvek jazvy alebo nedostatky potvrdzujú pravosť produktu. Používame
hovädziu kožu, ktorá je vedľajší produkt potravinárskeho priemyslu. Koža, ktorú používa spoločnosť
GKT na výrobu čalúnených súprav, je vyrobená v Taliansku. Naša koža, používaná na výrobu
nábytku, je testovaná na každodenné používanie. Nesprávne používanie výrobku môže viesť k
vážnemu poškodeniu kože. Akékoľvek reklamácie na jej vyblednutie, alebo poškodenie, ktoré boli
spôsobené nesprávnym používaním výrobku ako napr. jeho vystavenie extrémnym teplotám,
nemôžu byť akceptované. Pred tým, než je výrobok uvedený na trh sú vykonané fyzikálnokvalitatívne testy pre každú várku kože na konci výrobného procesu, ktoré sa riadia veľmi prísnymi
kvalitatívnymi štandardami, ako je napríklad Európske nariadenie EN 13336. Každá koža je
kontrolovaná na svoju stálofarebnosť a mäkkosť. Výrobné procesy nášho dodávateľa koží sú
v súlade s Európskymi štandardmi týkajúcimi sa kvality, otázok životného prostredia a zdravia.
4. Údržba koženej sedacej súpravy.
Koža je veľmi odolný materiál s dlhodobou životnosťou. Napriek tomu však môže niekedy dôjsť
k drobnej nehode, pri ktorej sa kožená súprava poškodí. Škvrny, odreniny, praskliny, prepáleniny,
zafarbenie od riflí a krvi. Toto všetko sú poškodenia, ktoré vplyvom používania môžu nastať.
Väčšinu týchto poškodení môžeme bezpečne odstrániť. V takýchto prípadoch Vám doporučujeme,
aby ste sa obrátili na odborníka, ktorý Vám s daným problémom pomôže.
K údržbe koženého nábytku Vám doporučujeme používať iba kvalitné, nami osvedčené a pre daný
typ kože určené prípravky Colourluck. Použitím nevhodného prostriedku, alebo inej chemikálie
môžete sedaciu súpravu závažne a nenávratne poškodiť! Pred aplikáciou akéhokoľvek prostriedku
na kožu, urobte vždy skúšku na menej viditeľnom mieste.
Pravidelná údržba výrazne predlžuje životnosť kože! Preto Vám doporučujeme raz za týždeň utierať
vlhčenými obrúskami prachové častice. Kompletné čistenie a impregnáciu sedacej súpravy potom
vykonávame (podľa intenzity používania) 2-4x za rok. Náhodne vzniknuté škvrny odstraňujte ihneď
po ich vzniku!
Na kožené čalúnenie nikdy neklaďte noviny, časopisy alebo vlhké prádlo. Textilné a novinové
farbivo môže preniknúť a zafarbiť povrch kože. Na sedenie používajte iba miesta na to určené!
Striedavo používajte všetky miesta sedacej súpravy, aby sa predišlo rozdielom vo vzhľade kože
a tvrdosti jednotlivých sedákov. Nevystavujte kožu priamemu slnečnému žiareniu, alebo inému
silnému zdroju svetla! Predídete tým k zmene odtieňov farby kože. Neumiestňujte kožený nábytok
príliš blízko k radiátoru, alebo inému zdroju tepla. Minimálna doporučená vzdialenosť medzi
tepelným zdrojom a koženým nábytkom je 30cm. Chráňte Váš kožený nábytok pred domácimi
zvieratami. Ich pazúriky, sliny a telesné 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.
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5. Odporúčané čistiace prostriedky značky Colourluck

Čistiaca sada na pravidelnú údržbu prírodnej farbenej kože (Prince,
Ohio, Florida)
Glattleder Pflegeset Mild
•

•

Čistiaca sada určená pre pravidelnú údržbu koženého nábytku
vyrobeného z prírodnej farbenej kože.
• Doporučená údržba koženej sedacej súpravy je 2 – 3 x do roka
podľa intenzity používania.
Jedno balenie čistiacej sady postačí na údržbu koženej sedacej súpravy o veľkosti 5 – 6
sedacích miest.

Čistiaca sada na koženku, by-cast
Synthetic Leather Care Kit
•

•
•

Čistiaca sada určená na pravidelné čistenie a ošetrenie koženého
nábytku vyrobeného z imitácie kože s polyuretánovou povrchovou
úpravou (koženky a kože typu By-cast)
Doporučená údržba koženej sedacej súpravy je 2 – 3 x do roka podľa intenzity používania.
Jedno balenie čistiacej sady stačí na údržbu koženej sedacej úpravy o veľkosti 5 – 6 sedacích
miest.
Čistiaca sada na silno znečistenú prírodnú farbenú kožu (Florida,
Prince, Ohio)
Glattleder Pflegeset Stark
•

•
•

Vysoko účinná čistiaca sada na prírodnú farbenú kožu, ktorá vďaka
svojmu špeciálnemu zloženiu dôkladne a bezpečne očistí i extrémne
znečistený povrch koženého nábytku, alebo interiéru automobilu
Jednorazové použitie na silno znečistený povrch
Sada obsahuje špeciálny kartáčik na kožu s mäkkým vlasom z dutého vlákna

Odstraňovač škvŕn od guličkového pera
Kugelschreiber killer
•
•

Odstraňuje z povrchu korigovaných koží atrament, rúž a škvrny
Možné použiť na väčšinu pigmentovaných a anilínových koží

Odstraňovač škvrn od textilného a novinového farbiva
Entfarber-Stift
•
•

Odstraňuje z povrchu svetlých korigovaných koží škvrny od
textilného a novinového farbiva.
Nepoužívať na kožu s otvorenými pórmi (anilínovej) a kože surovej
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Vlhčené utierky Wet Wipe Pro
•

•

Vlhčené utierky COLOURLOCK Wet Wipe Pro sú ideálnym
riešením pre rýchle a ľahké čistenie všetkých typov koženého
čalúnenia. Vďaka jemným vrúbkom účinne a bezpečne odstraňuje
väčšinu škvŕn a nečistôt.
• Utierky sú napustené v špeciálnej emulzii, ktorá okrem čistenia
kože zároveň i jemne premastí a udržuje ju tak vláčnu a prijemnú na dotyk. Nezanecháva na
povrchu žiadne šmuhy alebo pruhy. Vďaka pohodlnému baleniu môžete dózu kedykoľvek
uzavrieť a zabrániť tak rýchlemu vyschnutiu utierok. Pomocou vlhčených utierok
COLOURLOCK rýchle navrátite koži čistý vzhľad a lesk
120 ks vlhčených utierok 200x135 mm

Intenzívny ochranný prostriedok na svetlé hladké kože
Colour Stop

•

Prostriedok vytvára na povrchu neviditeľný film, ktorý zabraňuje zafarbeniu kože od
textilného a novinového farbiva.

Viac informácií nájdete na stránke http://www.kuzepavlat.cz/cistici-prostredky.html
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