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چرمسازی HORWEEN
یک تجارت خانوادگی با یک قرن سابقه
کمپانــی چــرم  Horweenکــه یــک تجــارت خانوادگی

تعدادی از برندها یک منبع مورد اعتماد از چرم اســت .به طوری

بــه فعالیت اســت .ایــن کمپانی روابط بســیار خوبــی با چند

کردهاند ،همان استانداردهایی را رعایت میکنند که بیش از 100

کــردن هرچــه بیشــتر محصوالتشــان اســتفاده میکنند.

استفاده از روشهای سنتی که در طول نسلها حفظ شده است،

اســت ،بیش از  100سال اســت که در کار چرمسازی مشغول

برنــد کفــش دارد که از چرمهــای این کمپانی بــرای لوکس
نیــک هوروین پس از رســیدن به ریاســت ایــن کمپانی در

تهیه و تولید میشــوند ،اما ماشــینآالت مدرن نیز در این مرکز

ســال  ،2008پنجمین نســل از خانوادهاش است که در کمپانی
 Horweenاز ســال  2003رئیس این مجموعــه بود و آنها

آژانــس حمایت از محیط زیســت آمریکا کامــا مطابقت دارد.

اداره میکردند .این کمپانی در ســال  1905توســط Isador

بــا انتخــاب این مرکز توســط چندیــن برند ورزشــی کفش

دارای یک کارخانه پردازش ضایعات اســت که با استانداردهای

مصرف کاالی ایرانی ضامن اشــتغال فرزندانمان

بــا هم یکــی از قدیمیترین مراکــز چرمســازی در آمریکا را

چرم مورد عالقه کفش

 Horweenکه در ســال  1893از ســرزمین مادری خود در

برای افــزودن عنصری لوکــس به طراحیهایشــان ،کفش

اوکراین به آمریکا مهاجرت کرد ،تاسیس شد .او از سال  1893تا

ثابــت کــرده که بازار بســیار مهمی بــرای این مرکز اســت.

تصمیم گرفت به تنهایی مرکز چرمسازی خود را تاسیس کند که

کــه از چرمهــای تولیــدی ایــن مرکــز اســتفاده میکنند.

 1905در مراکز چرمسازی مختلف در شیکاگو کار کرد و سپس
هماکنون آخرین مرکز چرمســازی این شهر محسوب میشود.
این کمپانی توانســت در دورهای که تعداد مراکز چرمسازی در

آمریکا ســریعا رو به کاهش بود ،دوام بیــاورد .از میان بیش از

 250مرکز در ســال  ،1978در حال حاضــر کمتر از  12مرکز
باقی مانده اســت .این مرکز یکی از معدود مراکزی اســت که

چرم را از حالت پوســت خام تا چــرم نهایی پردازش میکند .او
عمدتا پوســت گاو(که  85درصد از مجموع تولیدش را شــامل
میشود) و پوســت اســب را پردازش میکند ،البته مقدار کمی

پوســت گوســاله هم در کارهــای این کمپانی دیده میشــود.

نیک هوروین بــه خاطر تعهدش به تولیــد مکانیکی با دخالت

دســت همچنین به خاطر خودداریاش از برش گوشهها وقتی
صحبت از مواد اولیه و ترکیبات مورد اســتفاده میشــود ،برای
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ســال است پابرجاســت .گرچه هنوز چرمها با دخالت دست و با

دیده میشــود تا از تغییرات در صنعت عقــب نماند .این مرکز

چــرم  Horweenکار میکنــد .پــدر او ’Arnold ‘skip

36

که کارکنانش که بیشترشــان تمام عمرشان را در این مرکز کار

نیــو بلنــس ،ریبــوک و آدیــداس از جمله برندهایی هســتند
 Nick Horweenمیگویــد کمپانــیاش حدود پنج ســال

اســت که با برند نیــو بلنس کار میکند .به گفتــه او ،این برند

بنــا به رنگ و طراحی کفــش مورد نظــر از چرمهای متفاوت
ایــن مرکز اســتفاده میکند .ایــن برند بر اســاس نیازهایش

چرمهای مورد نظرش را ســفارش میدهد .سپس این کمپانی
با اســتفاده از مهارتش اصالحات الزم و مفید را انجام میدهد.

در ماه آگوســت سال گذشته ،نیو بلنس اعالم کرد که در 1300

و  998مدل این برند از چرمهای این مرکز اســتفاده کرده است.
در  1300مدل از ســایههای خنثی قهــوهای و در  998مدل از

چرم ســیاه در رویه استفاده شده است .از چرم عالوه بر رویه ،در
پاشنه ،زبانه کفش و آســتری داخل کفش نیز استفاده میشود.

هورویــن میگویــد از زمــان و کاری که برنــد نیوبلنس برای

چرمــی  Borgueخــود با ایــن کمپانی همکاری داشــته و

اســت کــه مصرفکننــدگان کیفیــت باالی محصــوالت و

کمپانی مادر ریبوک و آدیداس ســال گذشــته از چرم این مرکز

ارائــه طراحیهایــش گذاشــته ،قدردانــی میکنــد .او معتقد

تفکری که پشــت طراحیشــان بوده را کامــا درک میکنند.
او اعالم کرد با توجه با توافقش با این کمپانی نمیتواند بگوید که

کفشهایی به رنگهای شرابی و ســورمهای تولید کرده است.

در مجموعــه کالســیک Stan Smith Silhouette

اســتفاده کردهانــد .در این مجموعــه از یک رویــه یک تکه

این کمپانی از چه نوع چرمهایی استفاده میکند ،ولی در همین جا

چرم اســتفاده شــده اســت .به گفته چرمســازان ،چرم گیاهی

در دنیا تنها تعداد معدودی از چرمســازان هستند که چرم اصل

برند ورزشی  Wolverineبا راهاندازی سیستم سفارشیسازی،

اعالم میکند که چرم  Cordovanجزو آن دسته از چرمها نیست.
صدفــی  Cordovanتولیــد میکنند که بــه خاطر منطقه

اســپانیایی  Cordobaبه این اســم ،نامگذاری شــده است.

کمپانی آرژانتینی  ،Rosinanteکمپانی انگلیسی ،Clayton

 Essexبــا مــرور زمان زیبایی بیشــتری به خــود میگیرد.

به مشــتریان خــود این امــکان را میدهد کــه چکمه 1000

مایلی خــود را طراحی کنند ،محصولی با تاریخچه  100ســاله
که بــا رویه چرمی تهیه شــده از ایــن مرکز تولید میشــود.

کمپانی ژاپنــی  Shinki-Hikakuو این مرکــز تنها مراکز

چرم  Chromexcelاین مرکز ،حدود  100ســال پیش ابداع

پرورشیافته در منطقهای که ذکر شــد گرفته میشــود که این

اســتفاده میشــود .چین و شــکنهای طبیعی این چرم ظاهر

تولیــد این نوع چــرم در دنیا هســتند .این چرم از اســبهای
چرم از پوســت دو طرف کفل هر اســب تهیه میشــود که به

ی اســت کــه اغلب در کفش
شــد که یکی دیگر از مواد اولیها 
خشــن و ناهمواری به آن میدهد و میتوانــد به درجه براقیت

ســختی برای ســاخت یک جفت کفش کافی است .پوستههای

باالیی در پرداخت نهایی برســد .در طول تولید این محصول(28

چرم تبدیل شــود در نتیجه چرم بســیار زیبا و با دوامی اســت.

میگیــرد .ابتدا با کروم دباغی میشــود ،قبــل از اینکه با مواد

نیک هورویــن درباره اینکه چرم چه چیــزی در طراحی کفش

دوباره دباغی شــود .نتیجه این فرآیند دباغی دوگانه ،چرمی نرم

بیضیشــکل اسب دباغی شده و شــش ماه طول میکشد تا به

بــا گذشــت زمــان کیفیتــش باالتــر مــیرود

ورزشــی با خود به همــراه دارد ،به افزودن زیبایــی و دوام آن
اشــاره میکند .او اضافــه میکند برخــاف برخی کفشهای

ورزشی ،اســنیکرزها()Sneakersی تولید شــده از چرم با
پوشــیدن و گذشــت زمان به زیباییشــان افزوده میشــود.
کمپانــی ریبوک اخیــرا اعالم کــرده که از چــرم هاروین در

روز) این چــرم  90بار به صورت جداگانه تحــت پردازش قرار
گیاهی سنگین از جمله ترکیبی از عصاره درختان و مواد طبیعی
با ظاهری ناهموار اســت که رنگ طبیعی خود را حفظ میکند.
قالبگیری آسان این چرم آن را برای تولید کفش ایدهآل میکند.

نیــک هوروین کفش را به عنوان بخش مهمی از تجارتش بیان
میکنــد .انواع چرمهایی که توســط این مرکز تولید میشــود،

آن را بــرای برندهــای مختلف جذاب میکنــد .او خود را یکی

مجموعه کالســیک و لوکس چرمی خود اســتفاده میکند .این

از معدود چرمســازان موفقی میداند کــه در آمریکا باقی مانده

قهوهای با جزئیات یک بوت در دســترس است .ظاهر این کفش

پیشرفت و کشــف فرصتهای جدید است و پیشبینی میکند

طراحیهــا با یک رویه به رنگ مشــکی یا چــرم روغن خورده

کمــی کهنگی به همــراه دارد .ریبوک در مجموعه کالســیک

اســت .به گفته آقــای هوروین ،این کمپانی همــواره به دنبال

که همــکاریاش بــا برندهای کفش در آینده بیشــتر شــود.

روزانه با مشــتريان در تماس باشيد  ،اكر با شما حرف
بزنند  ،براي رقيبان وقت نخواهند داشت .
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