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Moderní potahové materiály jsou klasickým příkladem netkané 
textílie (v naší kolekci pod názvem caraBu). základem je 

plátnová tkanina s převyšujícím procentem Bavlny, na kterou je do vrstvy akry-
látového pojiva nanášen v elektrostatickém poli nylonový vlas. z primární výro-
By vychází podkladový materiál Bílý s různou délkou vlasu a dále se pak upravuje 
a zušlechťuje. tyto látky lze Barvit, potiskovat, Brousit neBo gaufrovat, tzn. tisk 
různých ornamentů do povrchu. většina produkce těchto látek pochází z usa, 
španělska, srn a itálie, kde mají dlouholeté zkušenosti a je zde i garance nejvyš-
ší kvality. navíc u těchto renomovaných firem pracují s prvotřídními designéry, 
kteří dohlížejí na výroBní proces, jež je složitou a investičně velice náročnou 
záležitostí. názor, že syntetické potahové látky vycházejí z módy, je zcela mylný, 
protože těžko Budou nahrazeny něčím, co lze při relativně příznivé ceně tohoto 
materiálu nahradit materiálem přírodním. výhody těchto materiálů spočívají ze-
jména v Bezkonkurenční údržBě, v parametrech předurčujících tyto látky i pro 
použití na frekventovaných místech, v prakticky neomezené škále Barev a vzorů. 
na rozdíl od klasicky tkaných látek, kde Bývá rozdíl v druhu a poměru zastoupe-
ných surovin, jsou tyto materiály vždy stejné a stejně se i udržují.

KlasicKé potahové materiály jsou v naší kolekci zastoupeny 
především potahy typu nicea, samoa, talin. jedná se 

o tkané žinylkové materiály s vysokým podílem syntetické příze, která příznivě 
ovlivňuje životnost potahových materiálů.

www.nabytek-leblova.cz
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Uvedené barvy jsou pouze orientační, fyzicky se odstíny mohou lišit. www.nabytek-leblova.cz
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Uvedené barvy jsou pouze orientační, fyzicky se odstíny mohou lišit.
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Uvedené barvy jsou pouze orientační, fyzicky se odstíny mohou lišit.
www.nabytek-leblova.cz



02 06 10 108 109 110 111

112 113 114 115 118 119 120

121 122 182 258

2

4 5 7 10

01 02 09 14 15 16 22

palas

panama

samoa

Uvedené barvy jsou pouze orientační, fyzicky se odstíny mohou lišit.

www.nabytek-leblova.cz



01 02 03 04 05 06 07

11 21 25

01

02 03 04 08 09

10 13 15 16 28

talin

koženky durango

Uvedené barvy jsou pouze orientační, fyzicky se odstíny mohou lišit.
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stručný průvodce  
udržováníM potahových láteK:
při znečištění potahových látek používejte slaBý roztok mýdla, suché pěny neBo nea-

gresivního prášku, nejlépe však speciální přípravky pro čalouněný náBytek, které lze 

zakoupit ve specializovaných prodejnách drogerie;

 vždy dodržujte návod k použití od výroBce přípravku, zejména poměr ředění, látku nikdy 

nenamáčejte a nedřete!;

nepoužívejte chemická rozpouštědla (Benzín, toluen a ředidla) ani podoBné přípravky, 

které By mohly způsoBit odBarvení potahové látky a vést k trvalému zničení;

orientační průvodce odstraňováním skvrn: skvrny od vína, kávy, piva, čokolády odstra-

níme aplikováním čistícího prostředku rozpuštěného ve vlažné vodě vmačkáváním, nikoliv 

dřením!, vymačkáváním přípravku houBou neBo savým BezBarvým uBrouskem vodu odstra-

níme a vysušíme.

nezBytnou součástí kvalitního náBytku je nešpinivá úprava, která výrazně zvyšuje užit-

nou hodnotu potahové látky. podle vašeho přání je možné tuto úpravu aplikovat i na váš 

výroBek, a to již při oBjednání, neBo po zakoupení sedací soupravy. tato úprava je tekutá, 

netoxická a zdravotně nezávadná emulze, která zaBraňuje zašpinění látek a tvoří ochra-

nu každého, jednotlivého vlákna tkaniny. jedná se o nástřik neviditelný, nelze jej poznat 

dotekem ani čichem. látka zůstává i po ošetření prodyšná jako před aplikací. při poško-

zení potahového materiálu jakýmkoliv chemickým prostředkem (rtěnka, oční stíny, Barva 

apod.) kontaktujte naši společnost, kde vám doporučíme profesionální firmu, která vám 

poradí, případně odstraní nežádoucí látky z vašeho výroBku.

www.bohm-jihlava.cz
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KŮŽE je přírodní materiál, má neopakovatelné rysy, zvláštní barvu 
a strukturu. z těchto důvodů nelze zaručit 100% stejné zbar-

vení a strukturu kůže na jednotlivých elementech sedací soupravy, respektive 
na celé sestavě. kůže se používáním roztahuje a zvláčňuje. na povrchu kůže se 
během normálního používání vytvářejí záhyby a vrásky. koženou sedací soupravu 
je proto nutné používat střídavě po celé ploše sedáků, aby se předešlo rozdílům 
v opotřebení a vzhledu celé sedací soupravy. viditelné stopy při intenzivním po-
užívání a intenzivnější lesk na místech, které se nejvíce používají, dodávají podle 
znalců sedacího nábytku vyrobeného z kůže, jedinečný půvab. proto při důklad-
né prohlídce najdeme místa více či méně hladší. to je znakem přírodního a neopa-
kovatelného materiálu – kůže. kvalita kůže závisí zejména na kvalitě zpracování, 
ale i na tom jak dobytek žil, zda byl chován na volné pastvině, nebo v uzavřených 
stájích. zvířata ve volné přírodě mají více slunce a nejsou vystavena stresu. je-
jich kůže obsahuje více přírodního kolagenu, ale na druhé straně volně žijící zví-
řata jsou více vystavena drobným poraněním, štípancům od hmyzu, různému poča-
sí a dalším nepříznivým vlivům, které ovlivňují kvalitu kůže před zpracováním. kůže 
tím získává přírodní defekty, podobné jako suky ve dřevě. kůže ustájených zvířat 
má podstatně méně přírodních defektů, ale vzhledem k jejich vysoké ceně se moc 
nepoužívají. kůže je přírodní materiál a přebírá teplotu z okolí. mnozí zákazníci si 
stěžují, že kůže studí, ale během necelé minuty přestaneme vnímat rozdíl v teplotě 
a materiál se přizpůsobí našemu okolí. sedací nábytek se vyrábí hlavně z kůží, kte-
ré se před použitím musí upravit. málokterý zákazník dokáže akceptovat přírodní 
defekty kůže. proto se při výrobě kůže nejprve brousí, zarovnávají nerovnosti 
apod. aby opravy kůže nebylo vidět, kůže se následně válcuje. tím vznikne rastr, 
který dodává kůži přirozený vzhled. takto upravené kůže jsou plně korigované. 
kritériem kvality plně korigované kůže je její síla. při výrobě čalouněného nábyt-
ku se nejvíce používá kůže 0,9 – 1,2 mm silná. koženou sedací soupravu je možno 
používat mnoho let, jestliže je pravidelně čištěna a ošetřována. doporučujeme 
zákazníkům, kteří si pořídili sedací nábytek vyrobený z kůže, aby při údržbě kon-
taktovali odbornou firmu, která má bohaté zkušenosti s čištěním a impregnová-
ním přírodních usní. na přání vám firmu rádi doporučíme.

www.nabytek-leblova.cz
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Uvedené barvy jsou pouze orientační, fyzicky se odstíny mohou lišit. www.nabytek-leblova.cz
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Uvedené barvy jsou pouze orientační, fyzicky se odstíny mohou lišit.
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Uvedené barvy jsou pouze orientační, fyzicky se odstíny mohou lišit.
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Uvedené barvy jsou pouze orientační, fyzicky se odstíny mohou lišit.
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Stručný prŮvodcE  
udrŽováním potahových látEK:
při znečištění potahových látek používejte slabý roztok mýdla, suché pěny nebo nea-

gresivního prášku, nejlépe však speciální přípravky pro čalouněný nábytek, které lze 

zakoupit ve specializovaných prodejnách drogerie;

 vždy dodržujte návod k použití od výrobce přípravku, zejména poměr ředění, látku nikdy 

nenamáčejte a nedřete!;

nepoužívejte chemická rozpouštědla (benzín, toluen a ředidla) ani podobné přípravky, 

které by mohly způsobit odbarvení potahové látky a vést k trvalému zničení;

orientační průvodce odstraňováním skvrn: skvrny od vína, kávy, piva, čokolády odstra-

níme aplikováním čistícího prostředku rozpuštěného ve vlažné vodě vmačkáváním, nikoliv 

dřením!, vymačkáváním přípravku houbou nebo savým bezbarvým ubrouskem vodu odstra-

níme a vysušíme.

nezbytnou součástí kvalitního nábytku je nešpinivá úprava, která výrazně zvyšuje užit-

nou hodnotu potahové látky. podle vašeho přání je možné tuto úpravu aplikovat i na váš 

výrobek, a to již při objednání, nebo po zakoupení sedací soupravy. tato úprava je tekutá, 

netoxická a zdravotně nezávadná emulze, která zabraňuje zašpinění látek a tvoří ochra-

nu každého, jednotlivého vlákna tkaniny. jedná se o nástřik neviditelný, nelze jej poznat 

dotekem ani čichem. látka zůstává i po ošetření prodyšná jako před aplikací. při poško-

zení potahového materiálu jakýmkoliv chemickým prostředkem (rtěnka, oční stíny, barva 

apod.) kontaktujte naši společnost, kde vám doporučíme profesionální firmu, která vám 

poradí, případně odstraní nežádoucí látky z vašeho výrobku.
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