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O kvalitě výrobků přesvědčuje každý výrobce i prodejce, ale jak pozná zákazník kvalitní výrobek?
Asi každý se shodne na tom, že nejkvalitnější opasek je z pravé usně (kůže). Takový se neloupe,
neláme a netrhá.
Bohužel nápis „pravá kůže“ (genuine leather, echt leder, 100% kůže) nezaručuje kvalitu, protože
nápisem označuje prodejce něco jiného než zákazník očekává. Ani cena nezaručuje kvalitu (ostatně
naleštěnou koženou drť s lepidlem, jako pásek, můžete nezkušenému prodat draze).
Pokud hledáte opravdovou kvalitu, je třeba se ptát po výrobních postupech a používaných materiálech:

• Je kůže v useň činěná chromem nebo přírodními tříslovinami?
Postup činění kůže tříslovinami nezatěžuje životní prostředí, jelikož třísloviny se získávají ze stromů a
rostlin. Chromem činěná useň může vyvolávat podráždění citlivé pokožky, stopy chromu totiž v usni
zůstávají.

• Je opasek z usně hovězí, vepřové nebo jiné?
Nejběžnější je opasek z usně hovězí, drahé pak z usní cizokrajných zvířat (krokodýl, had,…).

• Je opasek z lícové usně, štípenky nebo lisované drtě?
Lícová useň je nejsvrchnější část kůže, nejkvalitnější a s hladkým povrchem. Štípenka je prostřední
část kůže, bez té krásné svrchní části. Ta má své kvality, ale často bývá jen jednou (menšinovou)
složkou opasku. O nadrcené kůži s lepidlem slisované do „opasku“ snad psát nemusím.

• Jak silný/tlustý je opasek (2, 3, 4 mm)?
Tlustší opasek vydrží větší zátěž. Na druhou stranu, někdy se esteticky příliš tlustý nehodí.

• Je opasek z jednoho nebo dvou pruhů usně?
K nejkvalitnější opaskům patří ty z jednoho kusu usně, zaručují pevnost ve své celistvosti. Vnější
stranu mají elegantně hlazenou. Stejně skvěle na tom jsou opasky ze dvou kusů (oba z lícové usně)
slepených a sešitých k sobě rubovými stranami – opasek je pak z obou stran krásný a hladký. Náklady
na takový opasek jsou pak o dost vyšší.

S kvalitou kohoutkových opasků se můžete seznámit na webu kohoutek.top

