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Hírek, információk, beszerzési lehetőségek, ötletek, kérdések-válaszok!!! 
 
1999.január l 
Hírlevelünk mostani számában a bőrrel kapcsolatos információinkat szeretnénk 
megosztani a kollégákkal.  
Beszerzési lehetőségek- BŐR-PERGAMEN 

Tibike-Bőrike bőr és cipőkellék Bt. 
Budapest XIII. ker. Kresz Géza u. 28 (Balzac u. sarok)  T: 350-15-45 

(Kapható: mindenféle bőr, néha könyvkötési célokra felhasználható is)  

Bőr Üzletház, nagy- és kiskereskedés 

2315 Szigethalom Mű út 300.  T/fax: 06-24-403-651 ,  Mobilt:06-30-9332-140  (A Pécsi 
Bőrgyár hivatalos képviselete)  

Finombőrgyártó Rt. 
1047 Budapest Gárdi Jenő u. 1-15.  T: 369-6966 
(Kapható:mindenféle feldolgozott festett bőr, valamint évente egy-két alkalommal natúr 
juhnappa és  kecskebőr is. Előbb telefonon érdeklődni kell. A bolttal szemben a gyárban 
lehet timsós-aldW ides  előcserzett disznóbőrt is vásárolni. Ezt előre telefonon meg kell 
beszélni. Gál Istvánt kell keresni az  előbbi telefonszámon. A bőrt előcserzés után 
kiemelik a gyártási sorból és nedvesen, az előre  egyeztetett vastagságra serfelve adják 
oda. A szárítás, likkerezés és puhítás a vásárló gondja. 1998  decemberében ennek a 
bőrnek négyzetmétere 2000 Ft + ÁFA volt.) 
Cziegler István (tímár~  Pilisvörösvár Iskola u. 14.  T: 06-26-331-066 
(Vállalja elég jó minőségű timsós cserzésű bőr elkészítését előzetes megrendelés alapján, 
most 4000  Ft/rri Egy mintadarabot készített disznóbőrből, ez megtekinthető a MOL 
restauráló műhelyében.) 
 
Külföldi címek: 
TOMA A.S. Jaroslav Vaculik 
76582 Otrokovice, Cseh Köztársaság  Fax: 00-42-67-922633 
T: 00-42-67-6903400 
(Kapható: mindenféle jó minőségű bőr és pergamen is. A gyárral kapcsolatban áll Német 
Zsuzsa  
HUNGAROBOOK Kft.- tőle is lehet rendelni. T: 388-6656 vagy 3555-411/240 
munkaidőben.) 
 
Friedrich Gustav Ledergrosshandlung 
Bacher str. 4. , 1010 Wien 52327P, Österreich  (Bőr és pergamen nagykereskedés) 
 
Maximilian Hauser Leder- Import- Grosshandel  Fugbach G. 4 / Sm 
1020 Wien, Österreich 
 
Bőr és cipőkellék boltok Budapesten:  
VIII. Somogyi u. 16. (Pálosi) 



VIII. Vas u. 15/a T: 3382-359 
VI. Vörösmarty u. 42. T: 331-9764 
Bőrfesték kapható: Lovas Gyula 
11 S8 Budapest Thököly u. 1 l . T: 2722-684 
(Ciba irgaderm fémkomplex színezék, használható textil színezésre melegítve, 
papírpépbe nem alkalmas. Tudomásom szerint ugyanitt papírfesték is kapható. Minden 
színnek más az ára.) 
Bőrserfelés: Minőségi Bőrdíszműves Szövetkezet VIII. Budapest Hársfa u. 8. (az 
udvarban) T: 322-0004 vagy 322-04SS 
(Szívességből, vagy igen olcsón megcsinálják 40 cm szélességben, de előbb telefonon 
meg kell beszélni.) 
Német bőrpaszta beszerzési lehetősége: 
A német Bőrmúzeum termékképviselője: Csorba Lajos Pf.1476 Budapest Tel(mh):347-
2780 

(Ez a paszta jó minőségű, de nagyon drága, kb.9-10000 Ft.) Pataolaj beszerzés: 
A Pécsi Bőrgyárból: Tar György műszaki vezető T: 06-72-311-SSS 
vagy Kirics Mártán keresztül (Baranya megyei Levéltár T: 06-72-311-944) 

Végül közlünk egy bőrpaszta és két likker receptet az alkotórészek beszerzési 
lehetőségeivel együtt.  

Bőrpaszta recept (MOSZKVAn: 
100 g pataolaj 
32 g méhviasz (Céra alba, patikában kapható, 500 g kb. 1200 Ft.) 
6 g thymol kevés alkoholban oldva (kakukkfűkámfor, para-metil-izopropil-fenol, 
patikában kapható) 1-2 g metil-paraoxi-benzoic (antioxidáns, patikában kapható) 
Ebben a sorrendben vízfürdőn összeolvasztani, kihűlés után sűrű paszta lesz. 

A pataolaj felét parafinolajjal lehet helyettesíteni, de ricinusolaj is jó erre a célra 
(patikában kapható). A méhviasz fele helyettesíthető szilárd parafinnal, ettől keményebb, 
világosabb lesz a paszta.  

Bőrápoló likker recept: 
Vizes likker: 
400 mI desztilIáIt víz 
40 g zsíralkoholszulfát (Azur Vegyszerbolt József krt. 6S.) 
10 g lanolin (gyapjúzsír, patikában kapható, S00 g kb. 600 Ft.) 30 g pataolaj 

3 g nipagin kevés alkoholban oldva(4-hidroxi-benzoesav-metit-észter, patikában 
kapható) Ebben a sorrendben vízfürdőn kell összemelegíteni, használat előtt felrázandó. 
Alkoholos likker: 1000 ml víz 
170 g pataolaj 
200 g szulfonált pataolaj 1 S g lanolin 
20 g cetilalkohol 
2S0 ml tercier-butil alkohol 
Ebben a sorredndben vízfürdőn összemelegíteni. 
Vízérzékeny bőrök tisztítására alkalmas, de világos bőrt besötétíthet. 



A közölt címek illetve receptek sora bizonyosan nem teljes, a kiegészítéseket, 
megjegyzéseket, ötleteket és kérdéseket más témával kapcsolatban is várja Samkóné 
Patyi Julianna (T: 224-3838) és Orosz Katalin (T: 355-6857). A következő Kenőpapírban 
a vegyszerengedély beszerzésével kapcsolatos tudnivalókról írunk. 


