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Co robię?

Specy�ka pracy

Robię meble tapicerowane.

Branża: rzemiosło Praca z: przedmioty Środowisko: w ruchu

Godziny pracy: standardowe Fizyczność: duża Kontakt z ludźmi: mały

Opis zawodu

Kiedy obicie w moim krześle obrotowym zaczęło się przecierać i pruć na szwach, chciałem 

dostać nowe, ale mama postanowiła zawieźć je do fachowca – tapicera. Krzesło wróciło z 

naprawy jak nowe, a wizyta w warsztacie tak mi się spodobała, że postanowiłem w przyszłości 

zostać właśnie tapicerem. Na czym polega moja praca? Robię tapicerowane meble lub ich 

części (tapczany, sofy, krzesła, fotele), ale także tapicerowane elementy wyposażenia 

autobusów, tramwajów czy pociągów oraz sprzęt sportowy (np. maty sportowe, piłki). 

Naprawiam również uszkodzoną lub mocno zużytą tapicerkę starych mebli; zmieniam obicia na 

nowe tak, aby np. dopasować kolor tkaniny na ulubionych meblach klientów do kolorystyki 

ścian w odnowionym mieszkaniu. Oprócz tego mogę zajmować się dekorowaniem wnętrz, np. 



salonów wystawowych, dobierając i mocując pasujące do danego wnętrza kotary, draperie, 

%rany, zasłony, portiery itp. Zanim zacznę pracować przy pokryciu materiałem konkretnego 

mebla muszę zapoznać się z rysunkiem technicznym pokazującym, jak wyglądają
poszczególne części krzesła, fotela, sofy itp. Potem wybieram wszystkie materiały, których 

będę potrzebować do pracy – tkaniny lub skóry na pokrycie, materiały wypełniające (takie jak 

pianka poliuretanowa, włókna kokosowe i sizalowe, trawa morska, końskie włosie, różne 

rodzaje sprężyn, odpowiednio mocne nici czy gwoździe tapicerskie). Wybierając te surowce 

muszę brać pod uwagę konstrukcję nośną konkretnego mebla – nie mogę przecież użyć zbyt 

ciężkich materiałów do obicia np. sofy wykonanej z lekkiej płyty wiórowej, bo mebel mógłby się
szybko zepsuć. W mojej pracy używam wielu różnych maszyn i narzędzi, takich jak: stół
tapicerski, krajarka (taśmowa i tarczowa), nożyce tapicerskie, cyrkiel nastawny, kątownik, 

klamry spinające materiały, nóż-piła do cięcia gąbek, szydła, igły, szpilki tapicerskie, maszyny 

do szycia (np. stębnowa jednoigłowa, owerlok, pikowarka ramowa), wkrętarki, olejarki, obcęgi, 

pistolet pneumatyczny, wiertarka, dłuta, młotki (ślusarski, gumowy, pobijak), suwmiarka, miara 

stolarska, strugarka, itp. Muszę bardzo dobrze znać się na ich obsłudze i konserwacji oraz w 

razie potrzeby potra%ć wykonać drobne naprawy. Po wybraniu właściwych materiałów i 

narzędzi wykonuję podłoże (elastyczne, półsztywne lub sztywne), na którym następnie mocuję
wypełnienie i/lub sprężyny, a na końcu pokrywam je obiciem z tkaniny albo skóry. Żeby 

dodatkowo ozdobić tapicerowane elementy, doszywam do nich np. dekoracyjne lamówki, 

sznurki, taśmy, wykonuję pikowanie albo np. używam do mocowania tkaniny ozdobnych 

gwoździ tapicerskich. Muszę znać się na rodzajach tkanin używanych do tapicerowania mebli 

(welury, aksamity, szenile, skóry naturalne i ekologiczne, żakardy); wiedzieć, jakie są ich 

właściwości (elastyczność, wytrzymałość, miękkość, rozciągliwość, odporność na mechacenie); 

umieć dobrać rodzaj tkaniny do przeznaczenia konkretnego mebla oraz wiedzieć, jakich 

narzędzi i sprzętu mogę używać podczas pracy z tymi materiałami. Muszę też znać się na 

obsłudze programów komputerowych służących do robienia rysunków technicznych mebli 

tapicerowanych oraz do tworzenia dwuwymiarowych i trójwymiarowych wizualizacji gotowych 

wyrobów (np. CAD).

Istotne wymagania i umiejętności

Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

Istotne ponieważ: Muszę zaliczyć ten przedmiot i zdać egzamin zawodowy. Muszę potra%ć

wykonywać meble tapicerowane, sprzęt sportowy itp., oraz potra%ć je naprawiać. Muszę znać

się na rodzajach tkanin używanych do tapicerowania mebli (welury, aksamity, szenile, skóry 

naturalne i ekologiczne, żakardy); wiedzieć, jakie są ich właściwości (elastyczność, 

wytrzymałość, miękkość, rozciągliwość, odporność na mechacenie); umieć dobrać rodzaj 

tkaniny do przeznaczenia konkretnego mebla oraz wiedzieć, jakich narzędzi i sprzętu mogę

używać podczas pracy z tymi materiałami.

Gdzie zdobyc? Branżowa Szkoła I stopnia (pro%l tapicer)



Ścieżka edukacyjna: typowa

Szacowany czas nauki: 11 lat

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I stopnia (pro%l tapicer)

8 lat 

3 lata 
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