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O FIRMIE 
 
 

Firma Furniture Clinic powstała z myślą o stworzeniu produktów do pielęgnacji i renowacji tapicerki 

skórzanej w oparciu o najnowsze technologie.   

Firma została założona w 2004 r., a siedziba mieści się w północno-wschodniej Anglii. Właśnie tam 

została stworzona unikatowa seria do czyszczenia, pielęgnacji i renowacji tapicerki skórzanej, która 

wykorzystywana jest w przemyśle motoryzacyjnym, meblowym i odzieżowym. 

Furniture Clinic opiera się na bogatej wiedzy i ponad dwudziestoletnim doświadczeniu w przemyśle 

skórzanym P. Keith Staerck. 

 

Innowacje i rozwój 
 

Wszystkie produkty wyprodukowane przez Furniture Clinic są zgodne z obowiązującymi normami 

branżowymi i zostały sprawdzone przez technologów Furniture Clinic przed wprowadzeniem ich 

na rynek. 

Produkty Furniture Clinic to specjalistyczne mieszanki substancji chemicznych, barwników, które 

są efektywne i przede wszystkim bezpieczne w użyciu. 

Główny zakład produkcyjny o powierzchni 6000 stóp kwadratowych mieści się w Wielkiej 

Brytanii i jest w stanie wyprodukować 1000 butelek na godzinę. 

Furniture Clinic produkuje nie tylko środki do przeprowadzania specjalistycznych napraw 

tapicerki skórzanej, ale również produkty detaliczne do dalszej odsprzedaży. 

Są to między innymi produkty do czyszczenia i pielęgnacji skóry, tkanin i mebli drewnianych. 

Dzięki temu asortyment firmy jest w stanie zaspokoić potrzeby w/w rynków. 

 
 
       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy powierzchnia skóry jest miękka w dotyku. 
Delikatnie potrzyj palcem skórę, powinieneś 

zaobserwować zmianę (cień) 
TAK NIE 

Delikatnie zadrap paznokciem w 
niewidocznym miejscu.  

Czy pozostaje ślad? 

Wylej kroplę wody na powierzchnię 
skóry i rozetrzyj palcem. Jeśli skóra 

absorbuje wodę i ciemnieje masz 
 Zamsz lub Nubuk 

TAK NIE 

Wylej kilka kropli wody i rozetrzyj 
palcem. Czy woda wsiąka w skórę? 
 

Wylej kilka kropli wody i rozetrzyj 
palcem. Czy woda wsiąka w skórę? 

NIE TAK 

NIE 

Czy skóra jest bardzo błyszcząca i 
wygląda sztucznie? 

TAK NIE 

To będzie zabezpieczona skóra 
Anilinowa z bardzo cienka  
warstwą zabezpieczającą 

Zegnij skórę w niewidocznym 
miejscu. Czy zagięcie jest 

jaśniejszego koloru? 

TAK NIE 

Skóra Pull Up Skóra Anilinowa 

Skóra ByCast Skóra Barwiona 

 O SKÓRZE 

TAK 

Identyfikacja skóry 

Dzięki identyfikacji typu skóry jesteśmy w stanie zapewnić klientowi profesjonalną obsługę 

niezależnie od tego czy chodzi o sprzedaż produktów wykonanych ze skóry czy naprawę tapicerki 

skórzanej. Istnieje wiele rodzajów skóry, każda ma inny wygląd oraz jest niepowtarzalna w dotyku. 

Dzięki poniższemu wykresowi będziemy w stanie szybko określić rodzaj skóry z którym mamy do 

czynienia. 
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O SKÓRZE 

 
 

Rodzaje  skóry 

Skóra stworzona jest z pofałdowanych warstw, następnie przekształcana jest na skórę – 
długotrwały materiał. Istnieje wiele różnych rodzajów skór, procesów wytwórczych, 
zastosowań oraz sposobów dbania o skórę. 
 
 

Skóra Anilinowa 

Najbardziej naturalnym i dostępnym rodzajem skóry  jest skóra 
anilinowa. Jest bardzo miękka i delikatna w dotyku, na której 
widać wszystkie naturalne znaczenia. Umożliwia to 
zatrzymanie ciepła w zimie, oraz powoduje wentylację w lecie. 
 
Ponieważ skóra nie zawiera żadnych powłok ochronnych jest bardzo chłonna  oraz jest podatna na 
zabrudzenia i blaknięcie. 
Plusy: Miękka i delikatna w dotyku. Umożliwia zatrzymanie ciepła w zimie, powoduję wentylację 
w lecie. 
Minusy: Nie zawiera żadnego wykończenia – skłonna do zadrapań i rozdarć, bardzo chłonna i 
podatna na zabrudzenia. 
 
 
Skóra Pół-anilinowa 

Ten rodzaj skóry jest podobny do aniliny, ale z dodatkową 
zaletą - cienką warstwą ochronną, która chroni przed plamami. 
Niektóre naturalne oznaczenia mogą być nadal widoczne, ale  
nie aż do tego stopnia. 
 
Plusy: Łatwa do czyszczenia i konserwacji. Ma ładne miękkie, naturalne znaki, które są  widoczne. 
Minusy: Skóra jest bardzo delikatna 
 

Nubuk 

Wyprawiona miękka skóra wykończona od strony lica po jego 
uprzednim oszlifowaniu polerującym. Jest ona najczęściej 
pochodzenia bydlęcego, cielęcego lub świńskiego. 

 

Plusy: Nubuk jest bardzo naturalny, piękny i delikatny w dotyku.  
Minusy: Jest bardzo trudna do czyszczenia i konserwacji, ponieważ nie ma powłoki ochronnej. 
Odporność na światło nie jest najlepsza, w związku z czym możliwe są przebarwienia.  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skóra Barwiona 

Ten rodzaj skóry jest pokryty pigmentową mgiełką, która 
daje skórze pokrycie kolorem oraz nie powoduje zmian np. 
przebarwień. Czasem skóra licowa jest zmieniana, dzieje 
się tak wtedy, gdy tłoczony jest sztuczny wzór ziarna skóry. 
Barwiona skóra posiada grubszą powłokę na powierzchni 
skóry. 
 
Plusy: Skóra bardzo odporna na czynniki zewnętrzne, łatwa w użytkowaniu. 
Minusy: Poprzez pokrycie kolorem naturalne znaczenia na skórze są mało widoczne. Wygląda 
mało naturalnie. 
 
 
 
Skóra ByCast 

Ten rodzaj skóry jest pokryty folią poliuretanową na 
powierzchni, tworząc bardzo wytrzymałą i łatwą do 
czyszczenia skórę.  

 

Plusy: Bardzo łatwa do czyszczenia i konserwacji, jednolity kolor oraz odporna na światło.  
Minusy: Nie ma naturalnego lica, w związku z czym jest to bardzo nienaturalna.  
 

 
 
Skóra Pull Up 

Bardzo naturalny rodzaj skóry, który może w przyszłości 
budzić niepokój podczas dłuższego użytkowania, ponieważ 
kolor jaśnieje i skóra jest skłonna do zarysowań.  

 

Plusy: Ma bardzo naturalny wygląd. Jest miękka i delikatna w dotyku  
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O SKÓRZE 

 
 

Naturalne oznaczenia  

Skóra jest naturalnym produktem, w związku z tym posiada wszystkie cechy jego pochodzenia. 

Unikalne i indywidualne oznaki mogą pojawić się tylko na jedynym kawałku materiału i nie 

powinny być traktowane jako wady. Nadają one skórze niepowtarzalną tożsamość, co podnosi jej 

naturalne właściwości kosmetyczne. 

 

   
Małe dziurki Znaczenia po rogach Znaki szczególne  

   
Brodawki Blizny  Otarcia  

 

  

Żyłki   
 
 
 
Poprawianie struktury skóry 
 
Poprawna struktura skóry -  powierzchnia skóry może zostać skorygowana w celu usunięcia  
naturalnych oznaczeń. Można zrobić to wtedy, gdy jest mnóstwo znaków, które powodują ukrycie 
uszkodzenia skóry lub brzydkie znaki. Wszystkie znaki są usuwalne. 
 
Proces, podczas którego odbywa się usuwanie znaków zawsze jest inny, ze względu na  oznaczenia, 
znamiona skóry. Gdy zadrapania i rysy nie są zbyt mocne, można je ukryć za pomocą 
wypolerowania skóry (najpierw należy wyczyścić skórę, a następnie na powierzchnię nałożyć 
pigment). Oczyszczenie skóry zmniejsza naturalne wady skóry, a następnie pigment pokrywa 
powierzchnię. Gdy rysy są głębokie muszą zostać wypełnione, zanim będzie można je ukryć. 
Odbywa się to poprzez zastosowanie szpachli do skóry (Heavy Filler), którą możemy zastosować 
na powierzchni skóry, a następnie wykonać proces szlifowania powierzchni. Po tej czynności 
należy nałożyć farbę do skóry na gotową do pokrycia kolorem skórę.  
 
UWAGA: Ponieważ powierzchnia jest wypolerowana skóra traci swój naturalny wzór ziarna, 
powstają sztuczne wzory skóry. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pielęgnacja skóry  
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Krople wody 

Leather Protection Cream 

       Skóra 

  Skóra 

Wchłonięta woda 

EFEKT 

EFEKT 

 

Skóra to delikatny, naturalny materiał który odpowiednio pielęgnowany przez długie lata 

zachowa swoje właściwości. 

Kluczowym elementem utrzymania skóry w nienagannym stanie jest stosowanie 

odpowiednich środków do czyszczenia oraz konserwacji skóry. Nie konserwowana skóra , 

narażona na czynniki atmosferyczne, kontakt z ludzkim ciałem jak również wysuszenie 

poprzez ciepło wytwarzane przez kominki, kaloryfery z czasem traci swoje właściwości, ulega 

wyblaknięciu, zaczyna pękać.  

Aby temu zapobiec należy 3-4 razy do roku dokładnie wyczyścić skórę za pomocą Leather 

Ultra Clean oraz zakonserwować środkiem Leather Protection Cream który stworzy na 

powierzchni skóry niewidzialną barierę ochronną oraz nawilży skórę. 

W naszej ofercie posiadamy środki do pielęgnacji skóry jak również profesjonalne środki 

czyszczące oraz naprawcze do różnych typów skóry. 

 

Na poniższym obrazku możemy zaobserwować wchłanianie wody przez niezabezpieczoną 

skórę oraz skórę zabezpieczoną środkiem Leather Protection Cream który zatrzymuje wodę na 

powierzchni. 



 

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA 

 

 

Leather Ultra Clean 

Bezpieczny w użyciu i bardzo skuteczny środek do 

czyszczenia skóry. 

Nadaje się do wszelkich rodzajów skór anilinowych, semi-anilinowych, pull up, 

woskowanych, pigmentowanych oprócz zamszu i nubuku. Może być stosowany do 

wszystkich kolorów.  

Nie zawiera rozpuszczalników oraz materiałów ściernych które mogą powodować 

uszkodzenia skóry jednocześnie doskonale usuwa głęboko zakorzeniony brud i 

zabija bakterie. Leather Ultra Clean doskonale nadaje się do czyszczenia jasnych 

tapicerek skórzanych. 

Produkt dostępny w opakowaniach 250 ml, 1000 ml, 5000ml 

 

 

Leather Protection Cream                                                                                                                                                                      

Odżywia i konserwuje skórę nadając jej przyjemny zapach. 

Leather Protection Cream to kombinacja naturalnych olei i wosków, która 

doskonale nawilża skórę i chroni przed wysychaniem, pękaniem oraz utratą koloru. 

Krem ochronny nadaje skórze połysk ale także ochrania ją przed wnikaniem wody 

oraz innych substancji chemicznych. Ponadto warstwa ochronna wytwarzana przez 

Leather Protection chroni skórę przed słońcem oraz złuszczaniem spowodowanym 

przez czynniki zewnętrzne. Warstwa ochronna kremu tworzy barierę między skórą 

a źródłami ciepła takimi jak grzejnik czy kominek zapobiegając wysuszaniu i 

blaknięciu skóry. 

Leather Protection jest doskonały do wszystkich rodzajów skóry oprócz zamszu 

oraz nubuk. Jest doskonały do pielęgnacji i zabezpieczania skóry w samochodzie. 

Chroni skórę przed słońcem oraz zabezpiecza ją przed czynnikami zewnętrznymi 

takimi jak wnikanie płynów oraz ścieranie czy łuszczenie. Leather Furniture Cream 

nadaje skórze dodatkową warstwę ochronną, która chroni ją przed różnego rodzaju 

plamami oraz uszkodzeniami zewnętrznymi. Aby uzyskać pożądany rezultat 

należy używać kremu ochronnego co 3 miesiące przez cały rok. Zmniejsza tarcie 

przez co wydłuża żywotność skóry szczególnie w fotelach samochodowych. 

Produkt dostępny w opakowaniach 250 ml, 1000 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leather Care Kit 

Zestaw do pielęgnacji skóry 

zawiera wszystkie produkty  

niezbędne do utrzymania  

skóry w nienagannym stanie. 

 

Zawartość opakowania:  

250ml Leather Ultra Clean  

250ml Leather Protection Cream  

1 Gąbka  

1 Szmatka  

1 Rozpylacz 

 

 

Ultimate Leather Care Kit 

Ekskluzywny zestaw do pielęgnacji skóry 

zawiera wszystkie produkty niezbędne do 

utrzymania skóry w nienagannym stanie. 

 

 Zawartość opakowania: 

500ml Leather Ultra Clean 

250ml Leather Protection Cream 

4 specjalne chusteczki do czyszczenia skóry 

2 bawełniane szmatki 

1 rozpylacz, 2 gąbki 
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CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA 

 

 

Leather Handbag Care Kit 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leather  Re-Colouring Balm 

Przywraca naturalny kolor skórom wyblakniętym i 

podrapanym. 

Leather Re-Colouring Balm doskonale odnawia kolor na skórach 

nowych jak i starych. Produkt dostępny jest w 21 kolorach. Leather Re- 

Colouring Balm doskonale nadaje się do ponownego koloryzowania 

obszarów, które zostały narażone na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych lub wysokich temperatur. Produkt doskonale sprawdza się 

przy naprawie tapicerki skórzanej, która została uszkodzona przez kota. 

Balsam doskonale się wchłania w skórę nie zostawiając śladów na 

ubraniach. 

Opakowanie 250 ml 

 

Poduszka po prawej stronie została odrestaurowana do 

połowy przy użyciu Leather Re-Colouring Balm w 

kolorze – ciemny brąz. 

Balsam koloryzujący przywraca kolor na pękniętych, 

podrapanych i jaśniejszych obszarach skóry. 
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Czyszczenie i pielęgnacja luksusowych przedmiotów 

wykonanych ze skóry 

Leather Handbag Care Kit został zaprojektowany do czyszczenia i 

pielęgnacji skór delikatnych stosowanych na luksusowej odzieży 

skórzanej, obuwiu i torebkach. Zestaw zawiera specjalnie 

opracowane produkty które były testowane przez lata podczas 

czyszczenia i pielęgnacji torebek i pozostałych wyrobów 

skórzanych dla wiodących światowych producentów. 

Zestaw zawiera: 

100 ml środka czyszczącego 

100 ml kremu ochronnego 

Szmatkę, gąbkę 

Suede & NuBuck Handbag Care Kit 

Czyszczenie i pielęgnacja wszystkich przedmiotów 

wykonanych z zamszu i nubuku. 

Suede & Nubuck Care Kit został zaprojektowany do czyszczenia i 

pielęgnacji wszystkich elementów z zamszu i nubuku takich jak 

odzież, obuwie i meble. 

Zestaw zawiera: 

100 ml środka czyszczącego 

100 ml kremu ochronnego 

Szczoteczkę do zamszu i nubuku 

Szmatkę 



 

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA 

 

 

Leather Handbag Care Kit 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leather Touch Up Kit 

Do naprawy na małych powierzchniach wyblaknięć, zadrapań, przetarć 

Produkt przeznaczony do naprawy skór wykończonych na niewielkich obszarach. Leather Touch 

Up Kit  został zaprojektowany jako zestaw naprawczy, w którym znajduje się kolor bazowy i 

kilka odcieni kolorów. 

Na przykład do naprawy skóry ciemnobrązowej w zestawie znajduje się kolor ciemnobrązowy 

oraz różne odcienie kolorów, które obejmują całe spektrum kolorów ciemnego brązu. Pozwala to 

na dokładne dopasowanie koloru do naprawianej powierzchni. Po idealnym dopasowaniu koloru 

uszkodzenie może zostać naprawione. 

Zadrapania i rysy: Przetrzyj delikatnie powierzchnię papierkiem ściernym w celu wygładzenia 

powierzchni, następnie nanieś kolor za pomocą patyczka do uszu lub gąbki. 

Plamy i wycieki: Zmywacz do paznokci lub inne silne rozpuszczalniki mogą czasami usunąć 

kolor ze skóry, pozostawiając paskudne i trudne do usunięcia plamy. 

Produkt dostępny jest w 12 standardowych kolorach 

Każdy zestaw zawiera: Kolor bazowy - 50ml, 50ml odcień biały + 3 x 15ml innych kolorowych 

barwników, 15 ml Alcohol Cleaner, 15ml Lakier Mat i 15ml Lakier Połysk, gąbkę, waciki, 

kubeczek z podziałką i mieszadło. 
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Specjalna ściereczka nasączona środkiem 

czyszczącym. 

Poręczna ściereczka do szybkiego czyszczenia plam 

powstałych podczas codziennego użytkowania.  

Skutecznie czyści plamy z napojów, słodyczy oraz 

plamy pozostawione przez brudne dłonie. 

Ściereczki są idealne do czyszczenia wnętrza 

samochodów, mebli skórzanych, galanterii oraz odzieży. 

Regularnie czyszczenie i konserwacja pozwoli utrzymać 

element skórzany w nienagannym stanie. 

Leather Mousse 

Pianka czyszcząca do naturalnej i delikatnej skóry. 

Leather Mouse to delikatna pianka czyszcząca, która 

wykorzystywana jest do czyszczenia naturalnych i delikatnych 

skór. 

Produkt dozowany jest przez specjalnie zaprojektowaną butelkę, 

która wydobywa płyn z jej wnętrza zamieniając go w delikatną 

piankę czyszczącą. 

Pianka jest dużo lepsza do kontroli, dzięki czemu doskonale 

nadaje się do czyszczenia delikatnych i naturalnych skór takich 

jak skóry Anilinowe i Pull Up. 

Mousse sprawia, że czyszczenie tych typów skóry jest łatwiejsze, 

bez ryzyka przebarwień. 

Opakowanie 150 ml 



 

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA 

 

 

Leather Ink Remover Kit 

Usuwa plamy z długopisu, tuszu i atramentu 

 

Produkt zaprojektowany do usuwania plam z atramentu, tuszu zarówno 

świeżych jak i tych starych uporczywych plam.  

Zestaw  może być użyty również do usuwania odbarwień na skórze które 

powstały po kontakcie z różnego typu ubraniami. 

 

Zawartość: 10ml Ink Remover Solution, 10ml Leather Protection Cream,  

Bawełniane patyczki, Gąbkę , Szmatkę oraz Instrukcję.  

 

 

Leather Stain Remover 

Usuwa wszystkie plamy z powierzchni skóry takie jak  

farby, lakier do paznokci, ślady po jeansach i jedzeniu  

 

Doskonały produkt do  usuwania plam z powierzchni skóry bez 

powodowania uszkodzeń  powłoki. Preparatu nie należy stosować do 

zamszu i nubuku oraz należy zachować ostrożność przy skórach 

dwubarwnych. Produkt jest mieszaniną łagodnych rozpuszczalników 

dzięki czemu produkt nie jest zbyt agresywny. 

Produkt dostępny w opakowaniach 250 ml, 1000 ml 

 

No More Odours Urine Remover 

Produkt czyści i usuwa zapach i palmy z moczu spowodowane 

przez dzieci i zwierzęta 

 

Ten zaawansowany preparat neutralizuje i usuwa plamy i zapach moczu 

oraz zapobiega przebarwieniom. Może być używany na wszystkich 

rodzajach skóry, tapicerce materiałowej oraz drewnie. 

Opakowanie 500 ml 

Fabric Cleaner & Spotter 

Wszechstronny środek do czyszczenia tapicerki materiałowej oraz 

dywanów z plam i zabrudzeń 

Produkt bezpieczny dla środowiska w skład którego wchodzą substancje 

pochodzenia roślinnego. Produkt działa na zasadzie ''poluzowania'' brudu 

pomiędzy poszczególnymi włóknami. Po zastosowaniu środka bród można 

bardzo łatwo usunąć za pomocą bawełnianego ręcznika. 

Taka procedura jest całkowicie bezpieczna dla czyszczonej powierzchni, nie 

powoduje żadnych uszkodzeń powierzchni. Produkt jest idealny do czyszczenia 

tłustych obszarów, takich jak podłokietniki, zagłówki i innych powierzchni 

materiałowych.  Ponadto Fabric Cleaner & Spotter doskonale sprawdza się przy 

usuwaniu plam powstałych na powierzchni materiału w gospodarstwie 

domowym takich jak czerwone wino, kawa, herbata, soki owocowe i curry. 

Środek nie zawiera rozpuszczalników, materiałów ściernych, wybielaczy, 

dzięki czemu jest bardzo skuteczny i w pełni bezpieczny w użyciu. 

Opakowanie 250 ml 

 

 
Fabric Protector 

Zapobiega wchłanianiu się cieczy w tapicerkę materiałową oraz w 

dywany 

Substancje takie jak brud, tłuszcz, kurz i oleje wchłonięte przez włókna stają się 

bardzo trudne do usunięcia. Nie usunięte stają się plamą lub przebarwieniem – 

najczęściej możemy je zaobserwować na dywanach, podłokietnikach i 

zagłówkach. Dzięki zastosowaniu Fabric Protector, każde włókno jest pokryte 

powłoką oddychającą i niewidzialną, która ogranicza do maksimum wchłanianie 

brudu i tłuszczy w głąb tkaniny.  

W rzeczywistości, zabezpieczona powierzchnia staje się odporna na wchłanianie 

brudu i kurzu, który może zostać łatwo starty z powierzchni materiału. Dzięki 

zastosowaniu produktu  plamy nie wnikają w głąb tapicerki materiałowej. 

Produkt bezpieczny w użyciu do zastosowania na każdym rodzaju tapicerki 

materiałowej. 

Opakowanie 250 ml 
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CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA 

 

 

Carpet & Upholstery Care Kit 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remove It! Paint, Oil, Dye & Pen Stain 

Remover 

Szybki, bezpieczny i skuteczny odplamiacz do 

farby, oleju i atramentu. 

Profesjonalny produkt do wywabiania plam z 

farby, oleju i atramentu z dywanów, ubrań i 

tapicerki.  

Produkt na bazie rozpuszczalnika przeznaczony do 

usuwania plam. 

Działa przez emulgowanie plamy, więc należy aplikować 

go wraz z bawełnianym ręcznikiem. Jest całkowicie 

bezpieczny  w użyciu również na delikatnych tkaninach 

takich jak jedwab i bawełna. 

Opakowanie 100 ml 
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Zestaw przeznaczony do czyszczenia i ochrony 

wszystkich tkanin 

Zawartość opakowania:  

250ml Fabric Cleaner & Spotter  

250ml Fabric Protector 

Szmatka  

Rozpylacz 

Ultimate Sofa Care Kit 

Zestaw do czyszczenia, konserwacji oraz wywabiania 

uciążliwych plam z tapicerki materiałowej. 

Dzięki odpowiednio skomponowanym preparatom oraz 

szczegółowej instrukcji doskonale sprawdza się przy 

wywabianiu różnego rodzaju plam z każdego typu 

materiału. 

Zawartość opakowania:  

500 ml płynu czyszczącego 

250 ml płynu zabezpieczającego materiał 

100 ml płynu do usuwania plam po winie, curry i napojach 

100 ml płynu do usuwania plam po farbie, oleju, 

barwnikach i atramencie. 

30 ml preparatu do usuwania plam po kawie i herbacie 

4 miękkie szmatki  

Szczegółowa instrukcja 

 

Remove It! Red Wine, Curry & Drinks 

Stain Remover 

Doskonale usuwa plamy po czerwonym winie, curry 

i napojach. 

Profesjonalny produkt przeznaczony do usuwania plam 

powstałych po czerwonym winie, curry, napojach 

gazowanych, sokach owocowych z dywanów, ubrań i 

tapicerek materiałowych. Produkt bezpieczny również dla 

delikatnych tkanin. 

Opakowanie 100 ml 



 

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA 

 

 

Fabric Handbag Care Kit 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wood Wax Care kit 

Czyści i chroni nowe i stare powierzchnie 

drewniane. 

Zawartość opakowania:  

250ml  Wood Cleaner 

150 ml Beeswax Polish 

Szmatka  
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Czyszczenie i pielęgnacja wszystkich przedmiotów 

wykonanych z ekskluzywnych i delikatnych tkanin. 

Fabric Handbag Care Kit został zaprojektowany do czyszczenia i 

pielęgnacji wszystkich elementów wykonanych z delikatnych i 

ekskluzywnych tkanin takich jak : torebki, odzież czy obuwie. 

Zestaw może być stosowany na wszystkich tkaninach. 

Zawartość opakowania: 

100 ml środka czyszczącego 

100 ml płynu zabezpieczającego materiał, 

Szmatka do czyszczenia 

 

Remove It Tea & Coffe Stain Remover 

Usuwa plamy po kawie i herbacie ze wszystkich 

powierzchni materiałowych.  

Specjalistyczny produkt do usuwania uciążliwych plam 

powstałych po kawie czy herbacie. 

Nie jest agresywny i może być stosowany na wszystkich 

rodzajach tkanin nawet bardzo delikatnych. 

Opakowanie 250 ml 

 

Wood Oil 

Ochrona surowego jak i zabezpieczonego drewna 

Wood Oil to profesjonalny olej do drewna. Nadaje się do 

użytku  na wszystkich powierzchniach wewnętrznych i 

zewnętrznych.  

Produkt został stworzony do uszczelniania i ochrony 

surowego drewna, jak również drewna zabezpieczonego.   

Wzmacnia drewno i ułatwia użytkowanie. Wood Oil może 

być stosowany na wszystkich powierzchniach nadając im 

satynowe wykończenie. 

Opakowanie 250 ml 

 



 

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA 

 

 

Wood Oil Care Kit 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeswax Polish 

Chroni , zabezpiecza , zwiększa połysk na powierzchniach 

drewnianych  

Produkt ochronny i zwiększający połysk na wszystkich powierzchniach 

drewnianych naturalnych jak również wykończonych. 

Naturalny wosk może być stosowany do powierzchni drewnianych 

takich jak sosna, dąb, buk i mahoń. 

Wosk pszczeli działa jako bariera ochronna na powierzchnie 

wykończone jak również nie wykończone przedłużając ich żywotność. 

Zastosowanie produktu przyczyni się do znacznego zmniejszenia 

wszystkich powyższych objawów utrzymując meble drewniane w 

wyśmienitej kondycji przez długie lata. 

Opakowanie 150 ml 
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Zestaw do czyszczenia i zabezpieczenia surowego i 

wykończonego drewna. 

Zawartość opakowania:  

250ml Wood Cleaner  

250ml Wood Oil 

Szmatka 

 

 

Wood Cleaner 

Bezpieczny w użyciu i bardzo skuteczny środek do 

czyszczenia powierzchni drewnianych. 

Wood Cleaner jest produktem na bazie wody więc jest 

całkowicie bezpieczny w użyciu na wszystkich rodzajach 

powierzchni drewnianych, nowoczesnych i starych. 

Produkt doskonale nadaje się do czyszczenia 

powierzchownego jak i głęboko zakorzenionego brudu. 

Idealnie sprawdza się przy usuwaniu uciążliwych czarnych 

śladów po obuwiu z drewnianych podłóg. 

 Opakowanie 250 ml 

 

Wood Reviver 

Czyści i przywraca blask powierzchniom drewnianym 

Wood Reviver- jest to oryginalny francuski produkt do polerowania i 

restauracji mebli. Produkt ten oparty jest na 100 letniej tradycyjnej 

miksturze , która została zmodyfikowana i unowocześniona aby 

sprostać oczekiwaniom klientów.  

Jest bezpieczny w użyciu na wszelkich drewnianych powierzchniach, 

przywraca starym zniszczonym meblom ich dawny blask. Nie zawiera 

rozpuszczalniku oraz silikonów. 

Wood Reviver usuwa brud i tłuszcz ze wszystkich powierzchni 

drewnianych. Jest doskonały do użycia na blatach kuchennych.  

• usuwa zapach nikotyny i dymu 

• usuwa bakterie i grzyby 

• usuwa plamy pozostawione przez wodę 

 Opakowanie 250 ml 

 



 

ZESTAWY NAPRAWCZE 

 
 

 

 

 

 

Leather Cleaning Kit 

Zestaw przeznaczony do profesjonalnego czyszczenia i pielęgnacji skóry 

Jest to idealny zestaw startowy do zaoferowania kompleksowej usługi czyszczenia  

wszystkich wyrobów skórzanych. 

Zawartość :  

Czyszczenie i pielęgnacja                Odplamiacze                                 Akcesoria 

5 Litrów Leather Ultra Clean                  500 ml Leather Stain Remover            5 kg Bawełnianych ręczników 

+ 1 litr gratis                                            250 ml Mould Remover                       1 kg Szmatek 

150 ml Leather Mousse                           250 ml Spew Remover                         20 Patyczków bawełnianych 

1 Szczoteczka do czyszczenia                                                                              20 Gąbek 

5 litrów Protection Cream 

+500 ml gratis 

500 ml Leather Revive 

 

PRODUKTY PROFESJONALNE 

 

- Pełna gama specjalistycznych produktów do czyszczenia , naprawy  

   i renowacji wszystkich typów skóry 

- Stałe badania i rozwój zapewniają wysoką jakość produktów 

  i przyczyniają się do opracowywania nowych innowacyjnych rozwiązań. 
  

Produkty Furniture Clinic zostały opisane 

i zarekomendowane w wielu branżowych 

pismach motoryzacyjnych jak również z 

branży meblarskiej. Są używane przez 

znanych i szanowanych producentów dóbr 

luksusowych na całym świecie. 
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250ml Matt Finish 

250ml Satin Finish 

250ml Gloss Finish 

14 x 100ml Leather Colourant 

• Black 

• Blue LC 

• Yellow LC 

• Red LC 

• Green 

• Yellow 

• Blue HC 

• Yellow Oxide 

• Orange 

• Red HC 

• Red Oxide 

• Violet 

• Magenta 

• White 

 

ZESTAWY NAPRAWCZE 

 
 

Mini Repair Kit 

Zestaw zaprojektowany do usuwania drobnych uszkodzeń 

Zestaw Mini Repair Kit zawiera wszystkie niezbędne produkty oraz narzędzia  

do naprawy drobnych uszkodzeń takich jak zarysowania, rozdarcia lub przypalenia. 

Zawartość :  

Czyszczenie i odtłuszczanie                Narzędzia i  Akcesoria                     Farby i Lakiery 

250 ml Leather Prep                                     

250 ml Alcohol Cleaner                               

1 Szczoteczka do czyszczenia                      

150 ml Leather Mousse                                

250 ml Stain Remover                                  

                                                                      

Naprawa                                                                                                      

50 ml Heavy Filler                                       

50 ml Leather Glue                                      

                                                                     

                                                                    

          

                                                                     

                                                                     

               

                           

   

Pro Repair Kit  

Profesjonalny zestaw do naprawy skóry 

Zaawansowany zestaw naprawczy do usuwania wszystkich uszkodzeń na skórze. 

Zawartość :  

Czyszczenie i odtłuszczanie              Narzędzia i  Akcesoria             Farby i Lakiery 

1 Litr Leather Ultra Clean                               

1 Litr Leather Prep                                         

500 ml Alcohol Cleaner                               

1 Szczoteczka do czyszczenia                      

150 ml Leather Mousse                                

250 ml Stain Remover                                  

250 ml Leather Degreaser 

                                                                      

Naprawa                                            
                                                            
50 ml Heavy Filler                                        

50 ml Leather Glue  

500 ml Leather Binder 

Grain Copier (kpl) 

                           

250ml Matting Agent 

500ml Matt Finish 

500ml Gloss Finish 

1 Litr Leather Protection 

Cream 

14 x 250ml Leather Colourant 

• Black 

• Blue LC 

• Yellow LC 

• Red LC 

• Green 

• Yellow 

• Blue HC 

• Yellow Oxide 

• Orange 

• Red HC 

• Red Oxide 

• Violet 

• Magenta 

• White 

Pad szlifujący 

Skalpel 

Pinceta 

3 Duże gąbki 

3 Małe gąbki 

Rękawice ochronne 

Aerograf 

400ml Sprężonego powietrza 

Szpatułka 

Papier ścierny 320 

Papier ścierny 1200 

Nożyczki 

50 Kubeczków z miarką 

100 Mieszadełek 

Opakowanie wacików 

3 Szmatki 

3 Bawełniane ręczniki 

Poradnik 

25 Kubeczków z miarką 

50 Mieszadełek 

20 Małych gąbek 

Opakowanie wacików 

Pad szlifujący 

Skalpel 

Nożyczki 

Pinceta 

Szpatułka 

Papier ścierny 320 

Papier ścierny 1200 

Aerograf 

400 ml Sprężonego powietrza 

Opakowanie patyczków 

koktailowych 

Poradnik 
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ZESTAWY NAPRAWCZE 

 
 

Leather Renovation Kit 

Przeznaczony do renowacji starej i zniszczonej skóry 

Jest to kompletny zestaw jeśli chodzi o czyszczenie, naprawy i konserwacje skóry. Zestaw ten zawiera wszystkie 

produkty niezbędne do całkowitej naprawy zniszczonej, uszkodzonej i odbarwionej skóry 

 

  Czyszczenie i odtłuszczanie                Narzędzia i  Akcesoria                 Farby 

 

 

1 Litr Leather Ultra Clean 

150ml Leather Mousse 

1 Litr Leather Prep 

500ml Alcohol Cleaner 

250ml Leather Degreaser 

250ml Mould Remover 

250ml Spew Remover 

Szczoteczka do czyszczenia 

 

Naprawa 

 
500ml Leather Binder 

250ml Flexifill 

50ml Heavy Filler 

50ml Leather Glue 

Grain Copier (kpl) 

1 Litr Adhesion Promoter 

500ml Leather Revive 

10 Padów szlifujących 

Aerograf 

400ml Sprężonego powietrza 

Szpatułka 

Skalpel 

Nożyczki 

Pinceta 

50  Kubeczków z miarką 

100 Mieszadełek 

20 Gąbek 

Rękawice ochronne 

1kg Bawełnianych ręczników 

1kg Szmatek 

Poradnik 

 

Lakiery i Utrwalacze 
 

2 x 250ml Cross Linker X 

2 x 1 Litr Gloss Finish 

2 x 1 Litr Matt Finish 

14 x 250ml Leather 

Colourant 

• Black HC 

• Blue LC 

• Yellow LC 

• Red LC 

• Green 

• Yellow 

• Blue HC 

• Yellow Oxide 

• Orange 

• Red HC 

• Red Oxide 

• Violet 

• Magenta 

• White 

10 x 250ml Custom Colours: 

• Medium Brown BR4 

• Dark Brown BR7 

• Tan - BR3 

• Navy Blue BL8 

• Forest Green GRN8 

• Cream CR12 

• Ivory CR1 

• Beige B2 

• Light Grey GRY2 

• Dark Grey GRY8 

 

 

 
Leather Dye Kit 

Zestaw przeznaczony do renowacji skóry anilinowej 

Zestaw przeznaczony głównie do renowacji skór anilinowych i Pull Up. Zawiera pełną paletę balsamów 

oraz barwników.  

Czyszczenie i odtłuszczanie          

1 Litre Leather Ultra Clean 

1 Litre Leather Prep 

500ml Leather Revive 

500ml Alcohol Cleaner 

250ml Acid Wipe 

1 Litre Leather Protection Cream 

250ml Leather Degreaser 

Szczoteczka do czyszczenia 

 

Narzędzia i  Akcesoria     
              
10 Gąbek 

1 kg Szmatek 

1 kg Bawełnianych ręczników 

400 ml sprężonego powietrza 

Opakowanie rękawic ochronnych 

Poradnik 

Farby i lakiery 

1 Litre Dye Fixative 

500ml Leather Finish Matt 

500ml Leather Finish Gloss 

 

11 x 250ml Leather Dyes 
 

• Black NT 

• Brown G 

• Brown NR 

• Dark Blue 

• Dark Green N 

• Olive Green N 

• Orange 

• Red 2B 

• Scarlet R 

• Turquoise Blue GBT 

• Yellow R 

21 x 250ml 

Recolouring Balms 

• Beige 

• Black 

• Light Blue 

• Navy Blue 

• Dark Brown 

• Medium Brown 

• Bordeaux 

• Camel 

• Cream 

• Pale Green 

• Pine Green 

• Dark Grey 

• Light Grey 

• Ivory 

• Lilac 

• Maroon 

• Pink 

• Red 

• Tan 

• White 

• Yellow 

26          |          tel : 666-100-322                                                                                                                                                                                                                                                                            www.klinikaskory.pl          |          27               



 

 OCZYSZCZANIE I NAPRAWA SKÓRY 

 
 

 

 Alcohol Cleaner 

 Usuwa zanieczyszczenia ze skóry przed ponownym zabarwieniem 

 Alcohol Cleaner stosowany jest głównie do usuwania zanieczyszczeń z 

powierzchni skóry przed ponownym zabarwieniem. Usuwa wszelkie 

zanieczyszczenia powierzchni skórzanych takie jak brud, tłuszcz, woski i 

silikony które nie usunięte mogą powodować problemy z przyczepnością 

barwnika. 

Produkt może być wymieszany w stosunku 50/50 ze środkiem czyszczącym 

Leather Ultra Clean w celu zwiększenia skuteczności przy czyszczeniu mocno 

zabrudzonych powierzchni. 

Produkt dostępny w opakowaniach 50 ml, 250 ml, 1000 ml 

 

Leather Prep 

Silny rozpuszczalnik do usuwania starych wykończeń na skórze 

Produkt stosowany do usuwania starych wykończeń, powinien być używany 

wyłacznie przed zamiarem ponownego barwienia skóry. 

Produkt doskonały do stosowania na starych meblach oraz tapicerce 

samochodowej gdzie z upływem czasu i pod wpływem eksploatacji tapicerka 

wymaga odswieżenia. 75 % pęknięć na skórze są to pęknięcia powłoki 

lakierniczej a nie samej skóry. W tym przypadki Leather Prep usunie te 

pękniecia i skóra będzie znów miękka i miła w dotyku po ponownym 

zafarbowaniu. 

Produkt dostępny w opakowaniach 50 ml, 250 ml, 1000 ml 

 

         Przed                               Usunięte stare                         Po renowacji 
                                                   wykończenie 

Leather Degreaser 

Usuwa wszystkie rodzaje tłustych i oleistych plam ze skóry 

Leather Degreaser to gęsta pasta służąca do usuwania oleistych 

plam z głębi skóry. 

Częstym problemem, jest wchłanianie przez skórę tłuszczy 

pochodzenia naturalnego(naturalne olejki, które wydziela każdy 

człowiek), które sprawiają, że tapicerka skórzana staje się lepka, a 

kolor przebarwia się w tych miejscach.  

Leather  Degreaser wywabi tłuszcz, olej i pot z problematycznych 

miejsc na skórze. 

Produkt może być stosowany na skórach wykończonych jak i nie 

wykończonych. 

Produkt może być stosowany do wywabienia barwnika 

migrującego na skóry anilinowe. 

Nie wolno stosować produktu na zamszu i nubucku. 

Degreaser czasami musi być stosowany częściej niż raz aby 

dokładnie usunąć plamy. 

Produkt dostępny w opakowaniach 250 ml, 1000 ml 

 

Przed                                                            Po  
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OCZYSZCZANIE I NAPRAWA SKÓRY 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mould Remover 

Zabija bakterie i eliminuje brzydki zapach spowodowany przez 

pleśń. 

Mould Remover został zaprojektowany do usuwania pleśni oraz brzydkich 

zapachów ze skóry spowodowanych przez pleśń. Produkt usuwa również 

brzydkie zapachy pochodzenia organicznego. 

 Mould Remover może usunąć pleśń z powierzchni, a także zabić zarodniki 

pleśni. Nie można jednak zagwarantować, że plamy pleśni, które 

spowodowały czarny znak zostaną usunięte. 

Opakowanie 250 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leather Revive 

Odżywka na bazie oleju do zmiękczania starych, suchych i 

twardych skór. 

Leather Revive jest to produkt na bazie wody i specjalnych olejków. 

Produkt wnika głęboko w głąb skóry uzupełniając naturalne olejki w 

poszczególnych włóknach skóry, dzięki czemu powierzchnia skóry staje się 

miękka i elastyczna. 

Leather Revive może być używany niezależnie lub w trakcie procesu 

renowacji skóry przed zastosowaniem barwnika. 

Czasami po wykonaniu renowacji stare skóry mogą pękać narażając tym 

samym pracę na porażkę. 

Stosując Leather Revive można zmiękczyć skóry wystarczająco aby uniknąć 

w/w problemów w przyszłości. 

Leather Revive zwiększa żywotność naprawy i poprawia komfort 

użytkowania skóry.  

Produkt dostępny w opakowaniach  250 ml, 1000 ml 

 

 

 

Leather Binder 

Produkt łączący poszczególne włókna skóry. 

Leather Binder to produkt używany do wzmocnienia starych i 

osłabionych skór. 

Produkt wsiąka głęboko w głąb skóry łącząc poszczególne włókna ze 

sobą, tworząc silne wiązania między nimi. 

Po zastosowaniu skóra staje się dużo bardziej wytrzymała na 

rozciąganie, elastyczna, dzięki czemu efekty końcowe renowacji są 

dużo lepsze. 

Produkt przedłuża żywotność naprawy skóry, jak również może 

zostać wykorzystany do przeprowadzenia drobnych napraw takich jak 

np. zarysowania czy zadrapania po kocie.   

Produkt dostępny w opakowaniach 250 ml, 1000 ml 

 

 

 

Heavy Filler 

Profesjonalna pasta do wypełniania rys i dziur w skórze. 

Heavy Filler (Szpachla do skóry) to bardzo elastyczny wypełniacz do 

usuwania zarysowań i dziur w skórze. Produkt stosuje się na miejsca o 

wysokim zużyciu jak np. poduszki, czy oparcia na których doszło do 

rozerwania skóry. 

Szpachla doskonale nadaje się do wypełniania ubytków i naprawy 

wypalonych dziur na powierzchni skórzanej. 

Dostępna w kolorach : biały, czarny, czerwony, szary, brązowy, 

zielony, niebieski  

Produkt dostępny w opakowaniach 50 ml, 250 ml  
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OCZYSZCZANIE I NAPRAWA SKÓRY 

 
 

 

 

 

 

Flexifil 

Bardzo elastyczny wypełniacz przeznaczony do miejsc 

intensywnie eksploatowanych  

Produkt zaprojektowany do wypełniania rys i pęknięć na miejscach 

o wysokiej eksploatacji. Po zastosowaniu wypełniacza żywotność 

naprawianego miejsca zostaje przedłużona do maksimum.  

Płynna skóra jest bardzo elastyczna i nigdy nie pęka. 

Produkt dostępny w opakowaniach 15 ml, 50 ml , 250 ml 

 

Leather Glue 

Elastyczny klej przeznaczony do skóry. Po wyschnięciu nie 

pęka. 

Leather Glue to klej na bazie rozpuszczalnika, dzięki czemu szybko 

wysycha. 

Produkt umożliwia sprawną naprawę dziur, rozdarć. 

Po zaaplikowaniu kleju na skórę pozostaje on miękki i elastyczny 

dzięki czemu można precyzyjnie podkleić łatkę w celu stworzenia 

mocnej, wytrzymałej naprawy. Klej można stosować zarówno na 

dużych jak i małych powierzchniach. Doskonały do stosowania na 

każdy typ skóry. 

Opakowanie 50 ml 

 

 

 

Grain Copier 

Zestaw do kopiowania struktury ziarna skóry 

lub plastiku. 

Zestaw składa się z dwóch części : 

Bazy i Utrwardzacza 

Po zmieszaniu dwóch produktów razem i wylaniu na 

kopiowaną powierzchnię otrzymamy elastyczny pad 

wraz z odbitą strukturą 

wlać 15 ml bazy do pojemniczka           dodać 5 ml utwardzacza                            dokładnie wymieszać 

po 3 minutach wylać na skórę            po wyschnięciu oderwać 
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OCZYSZCZANIE I NAPRAWA SKÓRY 

 
 

 

 

 

 

Leather & Vinyl Weld 

Do przeprowadzania szybkich i niewidocznych napraw. 

Leather & Vinyl Weld jest produktem stosowanym do wypełniania dziur 

w skórze przy bardzo szybkich naprawach.  Utwardzanie produktu 

następuje w ciągu 40 sekund przy użyciu ciepła opalarki. Dzięki 

zastosowaniu Grain Copier Pad, można również odcisnąć doskonały 

wzór ziarna (strukturę skóry). Produkt nie jest doskonale elastyczny, więc 

w miejscach o wysokiej eksploatacji zalecamy użycie Heavy Filler. 

Leather & Vinyl Weld działa dobrze na plecy i boki mebli i wszędzie 

tam, gdzie skóra nie jest eksploatowana, jego działanie sprawdza się 

również bardzo dobrze na plastykowych powierzchniach takich jak 

samochodowe deski rozdzielcze obudowy drzwi itp. 
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         dziura w skórze                                otwór wypełniony w 50%                 suszymy opalarką w temp.200° C 

wypełniamy na równi                       za pomocą pada i żelazka                  produkt powinien stać się  

 z powierzchnią                                odciskamy strukturę skóry                 przezroczysty po utwardzeniu 

następnie nanieś powłokę wykończeniową( farbę) 

oraz lakier wykończeniowy o odpowiadającym 

stopniu błyszczenia. 

 

Adhesion Promoter 

Poprawia przyczepność barwnika do skóry i vinylu. 

Adhesion Promoter jest produktem o właściwościach poliuretanowych, 

który posiada niezwykłe właściwości zwiększające przyczepność 

barwnika do powierzchni skóry lub vinylu. Adhesion Promoter stosuje 

się krok przed nałożeniem barwnika na skórę lub vinyl, dzięki czemu 

wytworzy sie elastyczna powłoka wiążąca barwnik. Farba wiąże się wraz 

z Adhesion Promotor a nie skórą czy vinylem.  

Przyczepność Adhesion Promoter jest znacznie większa niż barwnika. 

Dlatego przy wymagających powierzchniach będzie on doskonale 

przylegał do skóry lub vinylu tworząc jednocześnie bardzo dobrą 

przyczepność dla farby.   

 

 

Barwnik 

Adhesion Promoter 

Skóra 

Adhesion Promoter idealnie nadaje się do 

wszelkiego rodzaju prac związanych z koloryzacją 

powierzchni skóry lub vinylu. W przypadku skóry 

doskonale wypełnia wszelkiego rodzaju mikro 

załamania skórne, wnika do wewnątrz nich 

tworząc idealne wiązanie dla barwnika. 

Obraz przedstawia jak promotor przyczepności (na 
czerwono) tworzy wiązanie z powłoką skóry. 
Zastosowanie barwnika (na czarno) sprawia, że 
dużo lepiej przylega on do powierzchni skóry. 

Adhesion Promoter powinien być również wykorzystywany na skórach problematycznych, takich 

które wcześniej zostały poddane procesom ciężkiego wywabiania plam lub odtłuszczania. Produkt 

stworzy doskonałą bazę pod barwnik na tych niewątpliwie trudnych miejscach. Zastosowanie 

Promotora przyczepności na tych obszarach zwiększy żywotność  naprawy, odporność na ścieranie 

na miejscach o wysokiej eksploatacji np. poduszki, siedziska etc. 

Dodatek 10 % Cross Linker X do Adhesion Promoter uruchamia reakcję chemiczną która zwiększa 

i poprawia ogólną wydajność produktu.  

Produkt dostępny w opakowaniach 250 ml, 1000 ml  

 



 

KOLORYZACJA SKÓRY 

 
 

 

 

 

 

Leather Colourant 

Do naprawy, przywrócenia lub zmiany koloru skóry. 

Profesjonalna farba do skóry na bazie wody z powłoką poliuretanową 

przeznaczona do koloryzacji wszystkich typów skóry. 

Farba idealnie nadaje się do zmiany koloru skóry jak również 

przeprowadzania drobnych napraw (zaprawki). Produkt jest bardzo 

elastyczny i nie pęka.  

Farba jest nieszkodliwa dzięki czemu może zostać wykorzystana w 

różnorodnych środowiskach: profesjonalne zakłady renowacji skór, domy, 

szpitale, magazyny. 

Produkt o wysokim stężeniu barwników dający doskonałe pokrycie 

naprawianej powierzchni. 

Farba może być nanoszona za pomocą gąbki, aerografów lub pistoletów 

natryskowych. 

 

Farba dostępna jest w 16 podstawowych kolorach oraz 72 kolorach standardowych* dla klientów 

indywidualnych. 

Dzięki tej gamie 16 kolorów możliwe jest uzyskanie dowolnego koloru i odcienia, który jest potrzebny do 

wykonania naprawy. 

Produkt dostępny w opakowaniach 50 ml, 250 ml, 1000 ml 

 

*paleta 72 kolorów do wglądu na naszej stronie internetowej www.klinikaskory.pl 
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Matting Agent 

Stosowany jako dodatek do Leather Colourant w celu 

zmniejszenia połysku 

Środek na bazie wody służący do zmniejszania stopnia połysku farby do 

skóry. 

Środek znacznie poprawia dokładność podczas mieszania kolorów. 

Dzięki zastosowaniu środka mieszanie kolorów staje się dużo bardziej 

proste i szybkie. 

Produkt dostępny w opakowaniach  250 ml, 1000 ml 

 

 

Leather Finish 

Bezbarwny lakier wykończeniowy stosowany po barwieniu.  

Produkt na bazie wody, niepalny i bezpieczny w użyciu. 

Środek przeznaczony do natrysku, oferuje odporność na ścieranie i 

zarysowania. 

Po zastosowaniu Leather Finish otrzymujesz pewność, że kolor skóry nie 

ulegnie zmianie. 

Produkt przewyższa British Standard (BS EN13336) odporności na 

ścieranie i zarysowania. 

Po zastosowaniu produktu skóra jest gładka i aksamitna dając klientom 

większy komfort podczas użytkowania. 

Lakier wykończeniowy dostępny w pięciu stopniach błyszczenia: mat, 

półmat, satyna, półpołysk, połysk. 

Produkt może być jeszcze lepszy z dodatkiem 10%  

Cross Linker X. Po dodaniu Cross Linker X lakier staje się odporny na 

działanie wody, potu, smarów  a odporność na ścieranie podniesiona 

zostaje do maksimum.  

Produkt dostępny w opakowaniach 50 ml, 250 ml, 1000 ml 

 

 



 

KOLORYZACJA SKÓRY 

 
 

 

 

 

 

Cross Linker X 

Utrwalacz stosowany do wzmacniania powłok poliuretanowych. 

Cross Linker X (utrwalacz) to molekularne cząsteczki wykorzystywane do 

poprawy przyczepności substancji poliuretanowych. Cross Linker X 

wymieszany z Leather Finish (lakierem wykończeniowym) natychmiast 

pozbawia produkt wody, a rozpylony na skórę usuwa z niej wszelkie 

zanieczyszczenia. 

Na tym etapie dochodzi do reakcji chemicznej, tworzy się wiązanie 

zapewniające mocniejsze i trwalsze wykończenie.  

Produkt może być stosowany jako dodatek 10 % z następującymi 

produktami: 

 Adhesion Promoter 

 Leather Colourant 

 Leather Finish 

 

Produkt dostępny w opakowaniach 50 ml, 250 ml 

 

 
Dye Fixative 

Utrwalacz stosowany po uzyciu Leather Dye. 

Dye Fixative to utrwalacz stosowany do Leather Dye w celu zwiększenia 

odporności farbowanej skóry jak również zapewnienia odporności na 

plamy czy zalania. 

Dye Fixative tworzy nierozpuszczalny kompleks cząsteczek. W ten sposób 

migrację koloru oraz rozpuszczenie barwnika w mokrym lub wilgotnym 

środowisku ograniczymy do minimum.  

Produkt powinien być zawsze stosowany po farbowaniu zamszu, nubuku 

oraz skóry anilinowej. 

Produkt dostępny w opakowaniach 50 ml, 250 ml 
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Leather Dye 

Wysokoskoncentrowany barwnik do zamszu, nubuku i skóry 

anilinowej. 

Leather Dye to produkt który może zostać wykorzystany do 

odświeżenia starych i wyblakniętych skór anilinowych, zamszowych i 

nubuku. Jest to bardzo wydajny koncentrat, który rozrabia się z wodą 

w proporcji 3:1 (3 części wody, 1 część barwnika). 

Najlepsze efekty barwienia uzyskuje się poprzez koloryzację z 

wykorzystaniem gąbki lub szmatki bawełnianej. 

Po nałożeniu barwnika zaleca się zastosować Dye Fixative (utrwalacz), 

który stworzy nierozpuszczalny kompleks cząsteczek. W ten sposób 

migrację koloru oraz rozpuszczenie barwnika w mokrym lub 

wilgotnym  środowisku ograniczymy do minimum.  

Produkt dostępny w 11 kolorach. 

Produkt dostępny w opakowaniach 50 ml, 250 ml 

 

 

 

 

 

 

Mebel odrestaurowany za pomocą 

Leather Dye oraz zakonserwowany 

Protection Cream aby nadać skórze 

naturalny wygląd 



Poradnik techniczny 

Kompendium wiedzy odnośnie czyszczenia,  

konserwacji oraz naprawy skóry 

Zawierający 64 strony , ilustrowany poradnik 

opisujący krok po kroku  procesy czyszczenia skóry, 

usuwania uciążliwych plam, techniki naprawy skóry, 

zmiany koloru skóry, mieszaniu kolorów i  

zawierający wiele innych praktycznych  porad. 

 

SZKOLENIA 
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Wzornik skór & Tester linii 

Podręczne narzędzia w celu identyfikacji typu 

skóry 

Dzięki wzornikowi zawierającemu 9 typów skóry 

oraz testerowi linii jesteśmy w stanie szybko określić 

z jakim typem skóry mamy do czynienia.  

Szkolenia 

Aby poszerzyć swoją wiedzę i zapewnić profesjonalną obsługę klienta 

Organizujemy szkolenia z zakresu pielęgnacji i renowacji tapicerki skórzanej. Szkolenie podzielone 

jest na kilka etapów : 

 identyfikacja typów skóry 

 podstawowe naprawy - część praktyczna 

 naprawa dziur, pęknięć, zadrapań, usuwanie uciążliwych plam, zmiana koloru skóry 

 nauka podstaw mieszania farb, doboru odpowiedniego koloru 

 szkolenie z zakresu odsprzedaży produktów 

 

Więcej informacji na temat szkolenia oraz terminów można uzyskać kontaktując się z nami 
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