
Nasveti za nego nubuk usnja in ohranjanja novega izgleda 
vašega usnjenega oblazinjenega pohištva 
Namestite kose usnjenega pohištva vsaj 30 cm od virov toplote. 
Dolgotrajno izpostavljanje grelnim telesom ali pihanju toplega zraka usnje 
izsuši, zaradi česar postane trdo, krhko, lomljivo, lahko razpoka in se 
posledično celo strga. Vprašajte prodajalca ali pokličite Corium d.o.o., da 
vam dobavi ustrezno čistilno in zaščitno sredstvo. Priporočamo uporabo 
Nubuck Cleaner in Nubuck Protector. 
Ne izpostavljajte usnjenega pohištva neposredno sončnim žarkom. Vsi 
materiali, ki so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi s časom obledijo. 
Nubuk usnje in ostale vrste kosmatenega usnje so še posebej občutljivo 
na direktno sončno svetlobo. Nubuk usnja ne postavljajte pod žaromete ali 
na prosto! V primeru težav pokličite prodajalca ali Corium d.o.o. 
Ne dovolite domačim živalim da posedajo po sedežni garnituri. S kremplji 
lahko razpraskajo usnje. Njihova slina, telesne tekočine in maščobe usnju 
močno škoduje. V primeru pogostega in neposrednega stika kože z nubuk, 
velur ali semiš usnjem (nevarnost zamastitve v globino) poskrbite za 
redno in dovolj pogosto odstranjevanje sledi potu, telesnih maščob in 
umazanije. Za čiščenje in zaščito površine uporabljajte samo izdelke 
blagovne znake Leather Master / Uniters. 
V bližini in na usnjeni sedežni garnituri nikoli ne uporabljajte kemičnih 
preparatov in barv. Izdelkov kot so lak za nohte, odstranjevalec laka za 
nohte, aceton, belila, varikina, alkohol, topila, lepila, različna barvila in 
gospodinjska čistila, ne uporabljajte in ne hranite v bližini usnja. Če jih že 
uporabljate v bližini usnjene sedežne garniture, jo pokrijte. Izogibajte se 
uporabe VSEH sredstev, ki vsebujejo topila, olja ali maščobe, ker lahko 
poškodujejo površino usnja. 
Kot na vseh ostalih kosih pohištva v vašem stanovanju, se bo prah nabiral 
tudi na vaši sedežni garnituri. Vašo sedežno garnituro vsak teden na rahlo 
posesajte z nastavkom mehke krtače in obrišite z vlažno mehko 
bombažno krpo, najbolje navlaženo s čistilom Nubuck Cleaner ali čisto 
vodo. V nasprotju s tekstilom, lahko z usnja ob redni negi odstranite ves prah, 
kar je idealno za osebe občutljive na prah. 
Če se po kosmatenem usnju polije tekočina, jo takoj popivnajte z vpojnim 
papirjem ali krpo. Ne drgnite in vtirajte v površino. Področje madeža takoj 
obdelajte z Nubuck Cleaner in Nubuck Cleaning Cloth ter obnovite zaščito. 
S preventivno zaščito boste ohranili vaše usnje lepše in mu podaljšali 
življenjsko dobo. Priporočamo zaščito tudi novo kupljenega usnja pred 
prvo uporabo. Za zaščito kosmatenega usnja (nubuk, velur, semiš) 
uporabite Leather Master / Uniters Nubuck Protector ali Nubuck Eco 
Protector. Z zaščito boste zelo povečali odpornost usnja pred pojavi 
madežev in umazanijo na sploh, ter olajšali nadaljnjo nego. Posebej 
skrbno, v dveh slojih, zaščitite bolj izpostavljene dele, kot so nasloni za 
roke in nasloni glave. 
Vaše usnjeno pohištvo v celoti preglejte, površinsko očistite, odstranite 
vse madeže in zaščitite vsaj vsakih 6 mesecev. Tako boste odstranili 
umazanijo in preprečili postopno nalaganje telesnih maščob in znoja. 
Kosmateno usnje je zelo močno vpojno in v primeru vsakodnevne uporabe, ga 
je treba še pogosteje čistiti. Po čiščenju usnje vedno zaščitite z Leather Master / 
Uniters Nubuck Protector ali Nubuck Eco Protector, da ohranjate 
elastičnost in prožnost usnja ter obnovite zaščito pred madeži in umazanijo. 

Vnos, distribucija, prodaja, servis in informacije: 
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Šmartno, Tel.: 064 1818180, 
Splet: www.corium.si, E-pošta: info@corium.si, Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija 
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Prosimo vas, da pred uporabo natančno preberete to navodilo, ker 
so v njem vsi za vas pomembni podatki. 
Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 
Pomembno: Pred začetkom uporabe seta si natančno preberite in upoštevajte nasvete 
za nego nubuk usnja na zadnji strani teh navodil. Še posebno pozornost posvetite 
odstavku o preventivni zaščiti in pogostosti redne nege nubuk usnja. 

NUBUCK LEATHER ECO CARE KIT – U250 vsebuje 3 
izdelke za učinkovito čiščenje in zaščito vašega nubuk, velur in 
semiš usnja, čevljev, galanterije, oblazinjenega pohištva. 
Nubuk usnje pridobimo z mehansko obdelavo (običajno brušenje) 
zgornje (napa) strani kože. Površina nubuk usnja ima izgled in 
oprijem podoben žametu. Nubuk usnje spada med najprestižnejše 
vrste usnja tako po izgledu, otipu in paroprepustnosti. Velur usnje je 
podobno obdelano, a s spodnje oz. mesne strani kože. Med vsemi 
vrstami usnja je nubuk usnje najobčutljivejše za pojav madežev in 
nabiranja umazanije, ter zaradi tega potrebuje še posebno skrb za 
ustrezno zaščito in redno nego. Nubuk usnje spada v skupino t.i. 
kosmatenega usnja, v kateri sta tudi velur in semiš. 

NUBUCK CLEANING CLOTH (2 kos) 
Nubuck Cleaning Cloth je tkana, impregnirana, okolju prijazna 
čistilna krpa, namenjena učinkovitemu odstranjevanju suhe 
površinske umazanije, zglajene in svetleče površine z nubuk, velur 
in semiš usnja, na oblazinjenem pohištvu, oblačilih, torbicah in 
obutvi. Krpa je prevlečena s posebno lepljivo snovjo, s katero 
dosežemo odlične rezultate suhega površinskega čiščenja brez 
uporabe kemičnih sredstev. Krpo se lahko uporabi z obeh strani. 
Isto krpo uporabljajte samo na usnju enake barve. Nubuck 
Cleaning Cloth nubuk, velur in semiš usnju povrne pristen oz. 
originalen žameten izgled in oprijem. 
Navodilo 
1. Krpo odvijte iz ovoja, razgrnite in jo ovijte okrog mehke suhe 

gobe ali podobnega predmeta. 
2. Pred uporabo krpo preizkusite na skritem delu usnja. 
3. Usnje rahlo drgnite v različnih smereh. 
4. Na bolj umazanih predelih povečajte pritisk drgnjenja. 
5. Ko se krpa umaže z vseh strani jo zavrzite in uporabite novo. 

NUBUCK CLEANER (250 ml) 
Nubuck Cleaner je tekoče čistilo namenjeno čiščenju večine 
madežev in umazanije z nubuk, velur in semiš usnja. Čistilo je 
narejeno na vodni osnovi in usnje čisti z aktivnim prodiranjem v 
površino, brez nevarnosti povzročitve škode. Za trdovratne mastne 
oz. oljne madeže uporabite Leather Master / Uniters razmaščevalec 
Leather Degreaser ali Nubuck Degreaser. 

 Navodilo 
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite. 
2. Mehko gobo omočite z Nubuck Cleaner čistilom in z zaporednim 

stiskanjem gobe ustvarite belo peno. 
3. Pred uporabo čistilo preizkusite na skritem delu usnja. 
4. Peno z gobo vdrgnite v usnje, madeže tamponirajte in čistite od 

robu proti sredini. Goba bo z usnja potegnila-vpila umazanijo. 
Umazano gobo sperite v čisti vodi. 

5. Ko usnje izgleda čisto, pustite da se posuši. Sušite lahko tudi s 
sušilcem za lase z razdalje 30 cm ali več. Dokler je usnje mokro 
ali vlažno, je običajno / lahko temnejše barve. 

6. Ko bo usnje suho, bodo vlakna izgledala zglajena, zato usnje 
obdelajte po navodilih za uporabo krpe Nubuck Cleaning Cloth. 

7. Po potrebi postopek čiščenja ponovite. 

NUBUCK ECO PROTECTOR (2 × 225 ml) 
Nubuck Eco Protector je zaščitno sredstvo namenjeno zaščiti 
nubuk, velur in semiš usnja ali zaščiti zelo občutljivih vrst usnja. 
Izdelano je na vodni osnovi in odlično ščiti pred oljnimi, vodnimi in 
alkoholnimi madeži. Nubuck Eco Protector na nubuk usnju ustvari 
nevidno odbojno plast in ščiti pred vpijanjem madežev in 
umazanije, ter olajša redno čiščenje občutljivega usnja. 
Čiščenje in ponovno zaščito usnja priporočamo vsak mesec. Če se 
izdelek iz usnja uporablja pogosteje (dnevno) ali da je postavljen 
na bolj izpostavljenih mestih, potrebuje pogostejše čiščenje in 
ponovno zaščito. 
Priporočamo, da nubuk, velur in semiš usnje preventivno zaščitite 
že pred prvo uporabo. 
Navodilo 
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite. 
2. Pred uporabo preizkusite na skritem delu usnja. 
3. Z razdalje 25-30 cm enakomerno razpršite zaščito na usnje 

tako, da bo v celoti vlažno. Posebno pozorno obdelajte uporabi 
bolj izpostavljene predele, kot so nasloni rok, sedala in 
področja, ki so v neposrednem stiku s kožo ali lasmi. 

4. Pustite posušiti, približno 1 uro, oz. da je popolnoma suho. Če 
želite, lahko postopek sušenja pohitrite s sušilcem za lase. 

5. Z veliko mehko sintetično gobo prebrišite zaščiteno površino, da 
obnovite originalen žameten nubuk izgled in oprijem. 

 
Oglejte si tudi originalna navodila v setu in nasvete za nego nubuk, 
velur in semiš  usnja na naslednji strani. 
 
To in originalno v setu priloženo navodilo skrbno shranite. 
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oprijem podoben žametu. Nubuk usnje spada med najprestižnejše 
vrste usnja tako po izgledu, otipu in paroprepustnosti. Velur usnje je 
podobno obdelano, a s spodnje oz. mesne strani kože. Med vsemi 
vrstami usnja je nubuk usnje najobčutljivejše za pojav madežev in 
nabiranja umazanije, ter zaradi tega potrebuje še posebno skrb za 
ustrezno zaščito in redno nego. Nubuk usnje spada v skupino t.i. 
kosmatenega usnja, v kateri sta tudi velur in semiš. 

NUBUCK CLEANING CLOTH (2 kos) 
Nubuck Cleaning Cloth je tkana, impregnirana, okolju prijazna 
čistilna krpa, namenjena učinkovitemu odstranjevanju suhe 
površinske umazanije, zglajene in svetleče površine z nubuk, velur 
in semiš usnja, na oblazinjenem pohištvu, oblačilih, torbicah in 
obutvi. Krpa je prevlečena s posebno lepljivo snovjo, s katero 
dosežemo odlične rezultate suhega površinskega čiščenja brez 
uporabe kemičnih sredstev. Krpo se lahko uporabi z obeh strani. 
Isto krpo uporabljajte samo na usnju enake barve. Nubuck 
Cleaning Cloth nubuk, velur in semiš usnju povrne pristen oz. 
originalen žameten izgled in oprijem. 
Navodilo 
1. Krpo odvijte iz ovoja, razgrnite in jo ovijte okrog mehke suhe 

gobe ali podobnega predmeta. 
2. Pred uporabo krpo preizkusite na skritem delu usnja. 
3. Usnje rahlo drgnite v različnih smereh. 
4. Na bolj umazanih predelih povečajte pritisk drgnjenja. 
5. Ko se krpa umaže z vseh strani jo zavrzite in uporabite novo. 

NUBUCK CLEANER (250 ml) 
Nubuck Cleaner je tekoče čistilo namenjeno čiščenju večine 
madežev in umazanije z nubuk, velur in semiš usnja. Čistilo je 
narejeno na vodni osnovi in usnje čisti z aktivnim prodiranjem v 
površino, brez nevarnosti povzročitve škode. Za trdovratne mastne 
oz. oljne madeže uporabite Leather Master / Uniters razmaščevalec 
Leather Degreaser ali Nubuck Degreaser. 

 Navodilo 
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite. 
2. Mehko gobo omočite z Nubuck Cleaner čistilom in z zaporednim 

stiskanjem gobe ustvarite belo peno. 
3. Pred uporabo čistilo preizkusite na skritem delu usnja. 
4. Peno z gobo vdrgnite v usnje, madeže tamponirajte in čistite od 

robu proti sredini. Goba bo z usnja potegnila-vpila umazanijo. 
Umazano gobo sperite v čisti vodi. 

5. Ko usnje izgleda čisto, pustite da se posuši. Sušite lahko tudi s 
sušilcem za lase z razdalje 30 cm ali več. Dokler je usnje mokro 
ali vlažno, je običajno / lahko temnejše barve. 

6. Ko bo usnje suho, bodo vlakna izgledala zglajena, zato usnje 
obdelajte po navodilih za uporabo krpe Nubuck Cleaning Cloth. 

7. Po potrebi postopek čiščenja ponovite. 

NUBUCK ECO PROTECTOR (2 × 225 ml) 
Nubuck Eco Protector je zaščitno sredstvo namenjeno zaščiti 
nubuk, velur in semiš usnja ali zaščiti zelo občutljivih vrst usnja. 
Izdelano je na vodni osnovi in odlično ščiti pred oljnimi, vodnimi in 
alkoholnimi madeži. Nubuck Eco Protector na nubuk usnju ustvari 
nevidno odbojno plast in ščiti pred vpijanjem madežev in 
umazanije, ter olajša redno čiščenje občutljivega usnja. 
Čiščenje in ponovno zaščito usnja priporočamo vsak mesec. Če se 
izdelek iz usnja uporablja pogosteje (dnevno) ali da je postavljen 
na bolj izpostavljenih mestih, potrebuje pogostejše čiščenje in 
ponovno zaščito. 
Priporočamo, da nubuk, velur in semiš usnje preventivno zaščitite 
že pred prvo uporabo. 
Navodilo 
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite. 
2. Pred uporabo preizkusite na skritem delu usnja. 
3. Z razdalje 25-30 cm enakomerno razpršite zaščito na usnje 

tako, da bo v celoti vlažno. Posebno pozorno obdelajte uporabi 
bolj izpostavljene predele, kot so nasloni rok, sedala in 
področja, ki so v neposrednem stiku s kožo ali lasmi. 

4. Pustite posušiti, približno 1 uro, oz. da je popolnoma suho. Če 
želite, lahko postopek sušenja pohitrite s sušilcem za lase. 

5. Z veliko mehko sintetično gobo prebrišite zaščiteno površino, da 
obnovite originalen žameten nubuk izgled in oprijem. 

 
Oglejte si tudi originalna navodila v setu in nasvete za nego nubuk, 
velur in semiš  usnja na naslednji strani. 
 
To in originalno v setu priloženo navodilo skrbno shranite. 
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Nasveti za nego nubuk usnja in ohranjanja novega izgleda 
vašega usnjenega oblazinjenega pohištva 
Namestite kose usnjenega pohištva vsaj 30 cm od virov toplote. 
Dolgotrajno izpostavljanje grelnim telesom ali pihanju toplega zraka usnje 
izsuši, zaradi česar postane trdo, krhko, lomljivo, lahko razpoka in se 
posledično celo strga. Vprašajte prodajalca ali pokličite Corium d.o.o., da 
vam dobavi ustrezno čistilno in zaščitno sredstvo. Priporočamo uporabo 
Nubuck Cleaner in Nubuck Protector. 
Ne izpostavljajte usnjenega pohištva neposredno sončnim žarkom. Vsi 
materiali, ki so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi s časom obledijo. 
Nubuk usnje in ostale vrste kosmatenega usnje so še posebej občutljivo 
na direktno sončno svetlobo. Nubuk usnja ne postavljajte pod žaromete ali 
na prosto! V primeru težav pokličite prodajalca ali Corium d.o.o. 
Ne dovolite domačim živalim da posedajo po sedežni garnituri. S kremplji 
lahko razpraskajo usnje. Njihova slina, telesne tekočine in maščobe usnju 
močno škoduje. V primeru pogostega in neposrednega stika kože z nubuk, 
velur ali semiš usnjem (nevarnost zamastitve v globino) poskrbite za 
redno in dovolj pogosto odstranjevanje sledi potu, telesnih maščob in 
umazanije. Za čiščenje in zaščito površine uporabljajte samo izdelke 
blagovne znake Leather Master / Uniters. 
V bližini in na usnjeni sedežni garnituri nikoli ne uporabljajte kemičnih 
preparatov in barv. Izdelkov kot so lak za nohte, odstranjevalec laka za 
nohte, aceton, belila, varikina, alkohol, topila, lepila, različna barvila in 
gospodinjska čistila, ne uporabljajte in ne hranite v bližini usnja. Če jih že 
uporabljate v bližini usnjene sedežne garniture, jo pokrijte. Izogibajte se 
uporabe VSEH sredstev, ki vsebujejo topila, olja ali maščobe, ker lahko 
poškodujejo površino usnja. 
Kot na vseh ostalih kosih pohištva v vašem stanovanju, se bo prah nabiral 
tudi na vaši sedežni garnituri. Vašo sedežno garnituro vsak teden na rahlo 
posesajte z nastavkom mehke krtače in obrišite z vlažno mehko 
bombažno krpo, najbolje navlaženo s čistilom Nubuck Cleaner ali čisto 
vodo. V nasprotju s tekstilom, lahko z usnja ob redni negi odstranite ves prah, 
kar je idealno za osebe občutljive na prah. 
Če se po kosmatenem usnju polije tekočina, jo takoj popivnajte z vpojnim 
papirjem ali krpo. Ne drgnite in vtirajte v površino. Področje madeža takoj 
obdelajte z Nubuck Cleaner in Nubuck Cleaning Cloth ter obnovite zaščito. 
S preventivno zaščito boste ohranili vaše usnje lepše in mu podaljšali 
življenjsko dobo. Priporočamo zaščito tudi novo kupljenega usnja pred 
prvo uporabo. Za zaščito kosmatenega usnja (nubuk, velur, semiš) 
uporabite Leather Master / Uniters Nubuck Protector ali Nubuck Eco 
Protector. Z zaščito boste zelo povečali odpornost usnja pred pojavi 
madežev in umazanijo na sploh, ter olajšali nadaljnjo nego. Posebej 
skrbno, v dveh slojih, zaščitite bolj izpostavljene dele, kot so nasloni za 
roke in nasloni glave. 
Vaše usnjeno pohištvo v celoti preglejte, površinsko očistite, odstranite 
vse madeže in zaščitite vsaj vsakih 6 mesecev. Tako boste odstranili 
umazanijo in preprečili postopno nalaganje telesnih maščob in znoja. 
Kosmateno usnje je zelo močno vpojno in v primeru vsakodnevne uporabe, ga 
je treba še pogosteje čistiti. Po čiščenju usnje vedno zaščitite z Leather Master / 
Uniters Nubuck Protector ali Nubuck Eco Protector, da ohranjate 
elastičnost in prožnost usnja ter obnovite zaščito pred madeži in umazanijo. 

Vnos, distribucija, prodaja, servis in informacije: 
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Šmartno, Tel.: 064 1818180, 
Splet: www.corium.si, E-pošta: info@corium.si, Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija 
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