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Dřevěná podlaha
doladí váš INTERIÉR

Kvalita dřeva
od roku 1857
Společnost Kährs sídlí ve městě Nybro, uprostřed lesů v jižním
Švédsku, na stejném místě, kde to vše před více než 150 lety
začalo.
	Roku 1857 otevřel Johan Kähr malé soustružnictví a začal
vyrábět dřevěné výrobky pro místní zemědělce.
Dnes je skupina Kährs největším evropským výrobcem dřevěných podlah a jednou z nejvíce inovačních společností na
zpracování dřeva ve světě.
Spojení dlouhé tradice, řemeslné dovednosti a nadšeného
zájmu o design a nové technologie nás drží v čele vývoje moderních dřevěných podlah.

Kährs a životní prostředí

Krása s čistým
svědomím

Čtyři generace Kähr. Gustaf Kähr (vzadu
vlevo), Johan Kähr (vzadu vpravo),
Olof Kähr (vpředu vlevo), Johan Kähr
(sedí).

Volba dřevěné podlahy je výrazem odpovědnosti vůči životnímu
prostředí. A rozhodnout se pro jednu z podlah Kährs znamená udělat
ještě moudřejší ekologické rozhodnutí. Kährs patří mezi nejstarší
výrobce dřevěných podlah a zároveň je také jedním z těch nejvíce
inovačních. Celá řada těchto inovací je výrazem naší ambice přispět
ke zlepšení životního prostředí, jako je tomu například v případě
zavedení výroby vícevrstvých dřevěných podlah v roce 1941. Všechny
produkty vytvořené člověkem mají vliv na životní prostředí a proto
jsme zvolili ekologický přístup, který se odráží ve všem co děláme.
Dřevo, které používáme, pochází téměř zcela ze Skandinávie a Evropy,
kde obnovené lesní porosty přesahují objem těch vytěžených. Naše
vícevrstvá konstrukce podlah nám umožňuje plně využít každý kmen
a spotřebovat menší množství surovin než při výrobě masivních podlah.
Díky těmto iniciativám získala společnost Kährs v roce 1997 certifikát
ISO 14001 o environmentálním managementu. Právě tato oddanost
věci nám umožňuje vyrábět podlahy, které jsou nejen krásné, ale přispívají
také ke zdraví příštích generací.

Hrdě dodržujeme následující ekologické normy:

KVALITA S OHLEDEM ČISTÁ PRODUKCE
NA PŘÍRODU
V průběhu let společnost Kährs
Důraz na kvalitu a životní prostředí prochází celým naším výrobním
procesem, který začíná výběrem
nejlepšího surového materiálu.
Toho je dosaženo s podporou více
než 3000 dodavatelů dřeva, kteří
se podílejí na našich závazcích.
Přes 70 procent surového dřeva
které používáme, vyrostlo ve
vzdálenosti do 160 km od naší
továrny ve Švédsku.

představila řadu inovací, které
byly zaměřeny na snižování emisí
ve vzduchu, například používáním
nátěrů na bázi vody a instalací
největšího a nejmodernějšího
systému pro filtrování vzduchu
mezi skandinávskými továrnami.
Čistá produkce je dobrá nejen pro
životní prostředí všeobecně – je
také benefitem pro lidi pracující
v našich továrnách.
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“Kährs – vynálezce
moderní dřevěné
podlahy ”
Revoluční technologie
podlah
V roce 1941 získala firma Kährs patent na
vícevrstvou konstrukci dřevěné podlahy. Tato
metoda konstrukce učinila podlahu stabilnější
a umožnila využívat surový materiál ekologičtějším způsobem. V porovnání s masivní
dřevěnou podlahou je konstrukce podlahy
Kährs o 75% stabilnější a odolává zkroucení,
vyboulení a praskání i při změnách teploty
a vlhkosti během různých ročních období.
Vícevrstvé podlahy jsou také šetrnější k životnímu prostředí než masivní podlahy, protože
materiál nosné střední vrstvy je vyráběn
z rychle rostoucích dřevin nebo z recyklovaného dřeva. To znamená, že úsporněji
využíváme surový materiál.
I dnes, o sedmdesát let později, je tato
vícevrstvá konstrukce standardem u většiny
výrobců dřevěných podlah.

Woodloc® 5S
– pro pevnější podlahu
a rychlejší pokládku
V roce 2000 představil Kährs, jako první výrobce dřevěných podlah, mechanický spojovací
systém bez nutnosti použití lepidla – geniální
zámek Woodloc®, který znamenal revoluci na
trhu dřevěných podlah. Tento zámek zjednodušuje a urychluje perfektní pokládku a rovněž
zamezuje tvorbě spár i přes klimatické změny
v domácnosti, což velmi usnadňuje údržbu
podlahy.
Při naší poslední inovaci, jejímž výsledkem
je zámek Woodloc® 5s – jsme opět pokročili
v technologii mechanických spojů bez lepidla.
Instalace je nyní ještě rychlejší a podlaha ještě
pevnější.

OPĚTOVNÉ
ZALESŇOVÁNÍ
Společnost Kährs spolupracuje
s místními, národními a globálními
organizacemi při zajišťování udržitelnosti lesního fondu pro příští
generace. Rozloha lesů ve Švédsku je v současnosti o 60% větší
než ve dvacátých letech minulého
století. Avšak čelíme problémům
ve světě: nezákonné těžbě dřeva
a úbytku lesů kvůli výrobě energie, farmaření a plantážím palmy
olejné. Na projektech globálního
zalesňování spolupracujeme
s předními ekologickými skupinami,
jako je FSC, EU, UN, WWF, Greenpeace a EIA.

Zdravotně
nezávadné
podlahy
V roce 1984 použil Kährs, jako
první výrobce dřevěných podlah
na světě, lak na bázi vody, kvůli
snížení emisí při výrobě. Společnost Kährs splňuje normy E1, Eo
a CARB-ATCM (California Air
Resources Board – Airborne Toxic
Control Measure) fáze 1 a 2.

Neplýtváme!
Ekologické aspekty definují
všechny naše nové vývojové
projekty. Věříte-li v udržitelnou
společnost, musíte to prokázat
svými činy.
V našem výrobním závodě
v Nybro nepřijde nic nazmar.
Nevyužité části kmenů jsou
zpracovány na biopalivo, které
používáme k vytápění vlastních
provozů a zbytek poskytujeme
místní energetické společnosti.
Přibližně 45 000 lidí v sousedním
okolí tak využívá teplo z našeho
recyklovaného dřeva.

www.kahrs.com

FSC – Fair Traide –
férový obchod se
dřevem
2012: Nejnovější iniciativa společnosti Kährs. První podlaha na
světě vyrobená z dvojnásobně
certifikovaného dřeva FSC – dřeva
z férového obchodu. Tato dřevěná
podlaha je vyrobená s vědomím
té největší odpovědnosti vůči životnímu prostředí i lidem. Je součástí
projektu v rámci FSC: dlouhodobě
udržitelného lesního hospodářství
malého rozsahu v Curacautin Valley
v Chile. Naše výroba podporuje
obnovení biologické rozmanitosti
lesa a snaží se snižovat chudobu
a obnovit práva domorodého národa Mapuche a potomků zakladatelských rodin.
Viz podlahy na stranách 28 a 64.
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SLOUČENÍ PŘÍRODY
A DESIGNU
Kartáčované, se zkosenými hranami, s umělou patinou, matné či lesklé. V Kährs přinášíme moderní prvky do výroby tradičních dřevěných
podlah. S využitím našich jedinečných technologií získávají podlahy
nový rozměr a charakter. Podlahy Kährs jsou dostupné v široké škále
dřevin a mnoha barevných variací. Vybírat můžete podle vzhledu dřeva
– od čisté a pravidelné struktury s minimálními barevnými odchylkami
a hladkým povrchem až po rustikální vzhled dřeva se suky. Tento charakter dřevin je pro konečný vzhled vaší podlahy stejně důležitý jako
rozměry jednotlivých lamel.

PODLAHY SE VZOREM

Dřevěné kolíky

Klasický vzhled s moderní konstrukcí. Na podlaze se v pravidelném vzoru opakují svislé
a vodorovné pruhy lamel, které
po položení vytváří ohromující
celek a přináší styl a eleganci do
tradičního i moderního interiéru.

Použití dřevěných kolíků ještě
více zdokonaluje jedinečný design
těchto podlah. Ručně vyráběné
kolíky ve tvaru motýlků nebo
čtverců jsou nerovnoměrně vloženy do dřevěné podlahy a vytváří
skvělý efekt.

Více se dozvíte na: kahrs.com

TŘÍDĚNÍ CITY
– Čisté a elegantní

TŘÍDĚNÍ TOWN
– Podlaha plná života

TŘÍDĚNÍ COUNTRY
– Krása venkova

Pro decentní a minimalistický vzhled zvolte
třídění CITY. Podlahy z jednotného a pravidelného odstínu dřeva, pouze s malými odchylkami v kresbě a v barevném tónu. Mohou být
světlé nebo tmavé, v závislosti na druhu dřeva,
ale barevný odstín a celkový efekt je jednolitý.

Jestliže hledáte živější podlahu, která přesto
dovoluje dekoraci v místnosti být i nadále
středem pozornosti, zvolte třídění TOWN.
Tyto podlahy, ať tmavé nebo světlé, charakterizují jemné odchylky barev, odstínů a vzorů,
s menšími suky.

Pro odvážný a nezaměnitelně přirozený
styl zvolte třídění COUNTRY. Zde naleznete
podlahy s opravdovým rustikálním vzhledem.
Dramatická kresba ve struktuře dřeva, suky
a větší barevné variace dodávají podlaze
velice živý charakter.

1-LAMELOVÝ DESIGN

2-LAMELOVÝ DESIGN

3-LAMELOVÝ DESIGN

Dlouhá prkna jednolamelové podlahy se
perfektně hodí do větších prostor, jako je
například tato dlouhá hala. Povrch jednolamelového prkna je řezán z jednoho kusu dřeva,
čímž je zdůrazněna jeho přirozená krása
a struktura, od variací v barvě a v kresbě až
po jednotlivé suky.

Naše dvoulamelové podlahy jsou ideální pro
vytvoření individuálního vzhledu interiéru.
Nášlapná vrstva tohoto provedení má šířku
dvou lamel. Lamely jsou individuálně vybírány
a sestavovány tak, aby dodávaly podlaze
její jedinečný charakter vhodný do každého
interiéru.

Naše třílamelové podlahy se hodí do každé
místnosti, od živých a optimistických interiérů
až po klidné prostory. Nášlapná vrstva těchto
podlah má šířku tří lamel. Nabízí nekonečné
dekorační možnosti a vypadá ohromně především v malých pokojích. Díky efektu linearity vytváří třílamelové podlahy iluzi většího
a otevřenějšího prostoru.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SATÉNOVÝ LAK
MATNÝ LAK
VE VYSOKÉM LESKU – Hedvábně hladký
– Decentní vzhled
– Nechte vaši podlahu vzhled podlahy
Naše konečná úprava v matném
laku působí dojmem, že podlaha
zazářit
Naše konečná úprava v saténovém
je téměř z neošetřeného dřeva
Vysoce lesklá povrchová úprava
rozzáří vaši podlahu a zdůrazní
krásu vámi zvoleného dřeva.
Kvalitní ochranná vrstva zaručuje
trvalý vzhled podlahy, bez ohledu
na každodenní opotřebení.

laku se vyznačuje nadprůměrnou
odolností proti oděru a drobným
škrábancům. Díky tomu se podlaha
také lépe udržuje. Tento lak je zároveň jedním z nejtenčích dostupných laků, takže nijak nezakrývá
přirozenou krásu a zářivost dřeva.

nebo že se jedná o dřevo napuštěné přírodním olejem. Povrch je
neobyčejně příjemný na dotek i při
chůzi. Povrchová úprava v matném
laku je stejně trvanlivá a snadno
udržovatelná jako povrchová úprava v saténovém laku.

Mořené a kouřové KARTÁČOVANÉ

RUČNĚ ŠKRABANÉ

Proces moření podlah využíváme
s cílem změnit nebo zvýraznit
přirozenou barvu dřeva. Vznikají tak podlahy v obrovském
množství odstínů, od nejsvětlejší
bílé, přes různé stupně šedi, až
po nejtemnější hnědou a černou
barvu.

Tento opravdu rustikální vzhled
podlahy je vytvářen ručně, pomocí různých nástrojů pro škrabání
a broušení. Vzniká tak dojem
dřevěné podlahy opotřebované
v průběhu času, s jejími charakteristickými znaky.

Kartáčováním dřeva zvýrazníme
přírodní strukturu vláken a můžeme také vytvořit dodatečnou
strukturu povrchu. Kartáčování
podlahy je obvykle doplněno
další povrchovou úpravou, například zkosením hran a barevným
mořením.

www.kahrs.com

OLEJ
– Příjemný na dotek
Olej Kährs dodá vaší podlaze
úžasný přirozený vzhled a zároveň
umocňuje hřejivost a dokonalost
dřeva samotného. Olej odhaluje
jemnou strukturu a kresbu dřeva
a prohlubuje jeho přirozenou barvu. Podlahy Kährs ošetřené olejem
jsou snadné na údržbu.

ZKOSENÉ A MIKROZKOSENÉ HRANY
Zkosení hran zdůrazní jednotlivé
lamely na podlaze. Od mikrozkosených hran (mírné zvýraznění
hrany pomocí brusného papíru)
až po výrazné zkosení všech hran
prkna – tato technika přináší
rustikální a jedinečný vzhled
podlahy.
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Kährs Supreme

Kährs Spirit

Kährs Linnea

Vynikající kvalita a řemeslné zpracování

Dlouhotrvající krása

Podlaha pro každého zákazníka

Spojením jedinečného řemeslného zpracování, vynikajícího designu
a těch nejmodernějších technologií vznikly podlahy mimořádné kvality
– podlahy v kolekcích řady Kährs Supreme.
Dřevěné podlahy v provedení dub, jasan, ořech a buk se vyznačují
exkluzivním vzhledem a velkou pozorností k detailu.

Díky kvalitní a trvanlivé povrchové úpravě zůstávají podlahy z kolekce
Spirit krásné po mnoho let a jsou tak ideální volbou pro váš domov
i obchodní prostory.

S tloušťkou pouhých 7 mm nabízí řada Linnea dřevěné dýhované podlahy
vhodné do každého interiéru.
Další informace naleznete na straně 67 nebo navštivte kahrs.com

Další informace naleznete na straně 66 nebo navštivte kahrs.com

Kolekce Living

Další informace naleznete na straně 62 nebo navštivte kahrs.com

57

Štíhlá a stylová, s úzkými jednolamelovými prkny, v široké nabídce odstínů,
to je kolekce Living, která kombinuje krásu s funkčností.

Kolekce Rugged

Kolekce Habitat

52

Pět jedinečných dekorů rustikálního charakteru. Dubové podlahy kolekce
Rugged mění tradiční vzhled podlah na současný moderní trend.

56

Podlahy v moderních barvách, od stříbrně tónovaného dubu až po zlatavý
ořech, ve velkém jednolamelovém formátu.

Kolekce Shine /15mm

Kolekce Unity

Kolekce Lodge

8

Nápadně krásná a moderní kolekce podlah s vysokým leskem, perleťovými
a kovovými efekty.

54

Hladké lakované podlahy v širokém spektru barev odráží nadčasový
metropolitní styl.

57

Dvoulamelová kolekce nejprodávanějších dřevin nabízí barevnou škálu
od světlého jasanu po tmavý ořech a přináší s sebou kvalitu a styl.

10

Tato tradiční široká a dlouhá prkna ve vícevrstvém formátu prošla důkladnou
modernizací. Kolekce Grande je velká rozměrem i svým stylem.

14

Klasické vzory podlah prošly modernizací a jsou vhodné pro historické
i současné interiéry.

16

Kolekce Da Capo v nás evokuje krásu dřevěné podlahy opotřebované
časem a nabízí exkluzivní a charakteristický design.

Kolekce Grande /20 mm

Kolekce Elegance /15 mm

Kolekce Da Capo /15 mm

15-20mm

10mm

7mm

Kährs Original
Základ kvality

Kolekce World Naturals
28

Podlahy z kolekce World sice vypadají jako tropické dřeviny, ale dřevo
pochází ze severských, dlouhodobě udržitelných lesů, čímž reprezentují
naši oddanost životnímu prostředí.

30

Jasanové a dubové podlahy, lakované a mořené ve světlých odstínech,
přináší světlo a pocit vzdušnosti do vašeho domova.

34

Kartáčované podlahy se zkosenými hranami a s povrchovou úpravou
v matném laku, vše v perfektním provedení.

Kolekce Nordic Naturals

Kolekce Harmony

18

Teplé a jasné barvy podlah v provedení jasan a buk skládají hold skandinávským kořenům společnosti Kährs.

36

Rustikální dubové podlahy s povrchovou úpravou v matném laku nebo
oleji, v mnoha barevných odstínech.

Kolekce European Naturals

Kolekce Artisan

20

Široká nabídka podlah v provedení dub a javor přináší tradiční a zároveň
živý styl do vašeho domova.

40

Dubová prkna s ručně škrabanou povrchovou úpravou. Kolekce Artisan
přináší rustikální a přesto velmi elegantní styl do vašeho interiéru.

Kolekce American Naturals

Kolekce Arbusto

24

Rozmanitá kolekce podlah v americkém stylu. V nabídce červený dub,
americký ořech, americká třešeň a javor.

44

Ručně škrabané dubové podlahy zdůrazňují drsnou krásu a charakter
dřeva.

Kolekce American Traditionals

Kolekce Founders

Kolekce podlah American Traditionals v povrchové úpravě se saténovým
lakem umocňuje přírodní krásu dubu.

48

Rustikální dubové podlahy se silně kartáčovanou a ručně škrabanou
povrchovou úpravou, oslavují tradiční um společnosti Kährs v kvalitě
a řemeslné zručnosti.

Během desetiletí se staly kolekce z řady dřevěných podlah Kährs
Original tím nejširším a nejoblíbenějším sortimentem. V nabídce se
nachází široká škála dřevin a povrchových úprav. Každá podlaha
z řady Kährs Original je skutečnou klasikou.
Další informace naleznete na straně 63 nebo navštivte kahrs.com

Kolekce Sand

Kolekce classic nouveau

15mm
www.kahrs.com
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62

Shine
Collection

Black Silver

Opaque

KÄHRS SUPREME / Shine Collection

8-9

62

Grande
Collection

Maison

Manor

KÄHRS SUPREME / Grande Collection

10-11

Casa

Espace

KÄHRS SUPREME / Grande Collection

12-13

62

Tapis Marron

Elegance
Collection

Tapis Blanc

KÄHRS SUPREME / Elegance Collection

14-15

62

Da Capo
Collection

Unico

Indossati

KÄHRS SUPREME / Da Capo Collection

16-17

63

Nordic Naturals
Collection

Viborg

Hellerup

Kalmar

KÄHRS ORIGINAL / Nordic Naturals Collection

18-19

63

Weimar

European Naturals
Collection

Verona

KÄHRS ORIGINAL / European Naturals Collection

20-21

Salzburg

Vienna

Milano

KÄHRS ORIGINAL / European Naturals Collection

22-23

63

Philadelphia

American Naturals
Collection

Columbus

KÄHRS ORIGINAL / American Naturals Collection

24-25

Kentucky

Alberta

KÄHRS ORIGINAL / American Naturals Collection

26-27

64

Tierra

World naturals
Collection

KÄHRS ORIGINAL / World Naturals Collection

28-29

64

Sandvig

Sand
Collection

KÄHRS ORIGINAL / Sand Collection

30-31

Portofino

Skagen

Sorrento

KÄHRS ORIGINAL / Sand Collection

32-33

64

Classic Nouveau
Collection

Nouveau White

Nouveau Charcoal

Nouveau Snow

KÄHRS ORIGINAL / Classic Nouveau Collection

34-35

64

Harmony
Collection

Stone

Alabaster

Dew

KÄHRS ORIGINAL / Harmony Collection

36-37

Limestone

Soil

Smoke

KÄHRS ORIGINAL / Harmony Collection

38-39

64

Camino

Artisan
Collection

Earth

KÄHRS ORIGINAL / Artisan Collection

40-41

Saw White

Concrete

KÄHRS ORIGINAL / Artisan Collection

42-43

65

Canus

Arbusto
Collection

Genuin

KÄHRS ORIGINAL / Arbusto Collection

44-45

Albus

Fumeus

KÄHRS ORIGINAL / Arbusto Collection

46-47

65

Sture

Founders
Collection

KÄHRS ORIGINAL / Founders Collection

48-49

Gustaf

Ulf

Fredrik

KÄHRS ORIGINAL / Founders Collection

50-51

66

Fossil

Rugged
Collection

Groove

KÄHRS SPIRIT / Rugged Collection

52-53

66

Cliff

Unity
Collection

Arctic

KÄHRS SPIRIT / Unity Collection

54-55

67

67

67

Habitat Collection
Lodge Collection
Living Collection

Lodge / Tide

Habitat / Statue

Living / Sugar

KÄHRS LINNEA / Habitat, Lodge, Living Collection

56-57

Kährs – více než
dřevěná podlaha

Dřevěná podlaha působí uklidňujícím dojmem a vytváří celkově příjemnou a intimní atmosféru. Do minimalistického interiéru, v kombinaci
s lesklými moderními materiály, přináší stěny obložené dřevem prvek
moderního rustikálního trendu.

www.kahrs.com
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SPRÁVNĚ ZVOLENÁ
PODLAHA DO KAŽDÉHO
PROSTORU

ZÁRUKY KÄHRS,
doplňky a příslušenství

Přirozené změny
dřeva

KÄHRS – PŘEBROU- NEJPEVNĚJŠÍ POŠENÍ PODLAHY JAKO VRCHOVÁ ÚPRAVA,
U MASIVU
KTERÁ NEMĚNÍ
BARVU
Ve vícevrstvých podlahách Kährs
Original je tvrdé dřevo použito
jen v nášlapné vrstvě, pod ním
je střední nosná vrstva z rychle
rostoucího dřeva. Tyto vícevrstvé
podlahy mohou být renovovány
ve stejném rozsahu jako podlahy z masivu, protože broušení
jakékoliv podlahy je možné jen ke
spoji. Struktura podlahy Kährs je
o 75% stabilnější a je ohleduplná
k životnímu prostředí.

Povrch podlahy je vizuálně tou
nejdůležitější částí. Všechny
povrchové úpravy Kährs jsou
dostatečně odolné i vůči tomu
nejnáročnějšímu každodennímu
opotřebení, ale zároveň natolik
tenké, aby nezakrývaly krásu
dřeva. A na rozdíl od některých
jiných, povrchové úpravy Kährs
časem „nežloutnou“.

Záruka Kährs
Kährs vyrábí kvalitní vícevrstvé
dřevěné podlahy již déle než 60
let. Jsme hrdí na naše produkty a na
jejich funkční přednosti a příznivý
vliv na životní prostředí. V kombinaci
s kompletním programem péče
a údržby nabízí Kährs záruku
v délce 30 let na podlahy řady
Original a 12 let na podlahy řady
Linnea.

Nejlepší klimatická
stabilita
Dřevo je přírodní materiál, na
nějž působí klimatické změny. To
znamená, že dřevěná podlaha se
při vysoké vlhkosti rozpíná a při
nízké vlhkosti smršťuje. Vícevrstvé
složení dřevěných podlah Kährs
tento pohyb minimalizuje. Umožňuje správné vyrovnání mezi vrstvami – nášlapnou vrstou, nosnou
střední vrstvou a spodní vrstvou
– a zajišťuje stabilitu podlahy za
všech okolností.

Dřevo vystavené běžnému
slunečnímu záření podléhá
změnám barvy. Jako u všech
přírodních produktů ze dřeva
jsou tyto změny očekávány
a přispívají ke kráse a výjimečnosti dřevěné podlahy. Budete-li pravidelně přesouvat koberce
a nábytek, nevytvoří se výrazné
linie mezi podlahovými plochami vystavenými a nevystavenými
slunečnímu záření.
	Níže je srovnání tvrdosti
různých dřevin, další vlastnosti
každého druhu dřeva a změny
odstínů, které různé dřeviny
prodělají po vystavení běžnému
slunečnímu záření.

Bez působení světla

Měkčí

Na světle 2-3 roky

Dub

Tvrdší

Bez působení světla

Měkčí

Na světle 2-3 roky

Dub

Tvrdší

Bez působení světla

Na světle 2-3 roky

Dub

Tvrdší

Bez působení světla

Měkčí

Na světle 2-3 roky

Dub

Tvrdší

Jasan

Buk

Dub

Bělové dřevo je téměř bílé a škála
jádrového dřeva sahá od šedé
přes světle hnědou ke světle žluté s hnědými pruhy. Tato dřevina
má velice speciální kresbu, která
podlaze dodává naprosto jedinečný a živý charakter.

Barva buku sahá od světle krémové ke středně hnědé/hnědé
s růžovo-oranžovými svrchními
tóny. Obvykle rovná vlákna s velkou hustotou, která přidávají na
teplém dojmu, zatímco jednolitý vzhled vytváří v pokoji pocit
vzdušnosti.

Dub bílý je svému krásnému
vzhledu a dlouhé životnosti
nejoblíbenějším druhem dřeva na
výrobu podlah a nábytku v Evropě
a v USA.

Místo původu: Švédsko
Změna barvy: Střední stupeň změny
barvy. Od lehce pískového tónu ke slámově/žlutohnědé barvě.
Tvrdost: O 10% tvrdší než dub

Místo původu: Švédsko
Změna barvy: Střední stupeň změny
barvy. Postupné lehké potlačování
oranžových tónů a přechod v jantarově
žlutou.
Tvrdost: Stejná tvrdost jako u dubu

Měkčí

Bez působení světla

Měkčí

Na světle 2-3 roky

Dub

Tvrdší

Bez působení světla

Měkčí

Na světle 2-3 roky

Dub

Tvrdší

Místo původu: Švédsko a Evropa
Změna barvy: Střední stupeň změny
barvy. Postupná jemná změna v jantarově
žlutou.
Tvrdost: Dubové dřevo je tvrdé, husté
a extrémně pevné, a proto je velmi vhodné pro podlahy. Při porovnávání jiných
druhů dřeva používáme dub jako výchozí
materiál.

Bez působení světla

Měkčí

Na světle 2-3 roky

Dub

Tvrdší

Javor kanadský

Třešeň

Ořech

Jarrah

Bělové dřevo má krémovou barvu
s tendencí k červenohnědé a jádrové dřevo má barvu od světle
hnědé po tmavě hnědou s červenými místy. Obvykle má jemnou
texturu s rovnými vlákny, která
ale někdy mohou být i zvlněná.

Nádherná a všestranná dřevina,
působící hřejivým dojmem. Bělové
dřevo je krémově bílé, zatímco
jádrové dřevo může přecházet od
tmavě červené po červenohnědou barvu. Vytváří jemně strukturovanou přímou kresbu.

Tmavé exkluzivní dřevo s krémově
bílým bělovým dřevem. Jádrové
dřevo je světle hnědé až tmavě
čokoládově hnědé, někdy
s tendencí k nachově rudé. Dřevo
získává léty jedinečnou zářivost
a krásu.

Jarrah se tradičně používá kvůli
své odolnosti a tvrdosti. Má hladký
povrch a rovnou kresbu dřeva.
Barva bělového a jádrového dřeva
má škálu od lososově růžové
k tmavě červené.

Místo původu: Severní Amerika

Místo původu: Severní Amerika

Místo původu: Severní Amerika

Změna barvy: Střední stupeň změny
barvy, od krémově bílé po zlatou.

Změna barvy: U třešně dochází při
úplném zestárnutí k nejvyššímu stupni
barevné změny s výrazným ztmavnutím
do tmavě načervenalé barvy.

Změna barvy: Střední až vysoký stupeň
změny barvy, přičemž tmavě hnědé jádrové dřevo časem světlá ve zlatohnědou
barvu.

Změna barvy: Podlahy s povrchovou
úpravou mají často tmavě hnědou až
načervenale purpurovou barvu, která
časem tmavne.

Tvrdost: O 3% měkčí než dub

Tvrdost: O 10% měkčí než dub

Tvrdost: O 30% tvrdší než dub

Podlahové
vytápění

Nejjednodušší
pokládka

Nástroje a mateOšetřování
riál pro pokládku a údržba

Znaky dokonalosti přírody

Dřevěné podlahy Kährs jsou
ideální k instalaci na podlahové
vytápění, samozřejmě za předpokladu, že jsou položeny v souladu
s poskytnutými doporučeními,
s použitím správné podkladové
vrstvy atd. Pamatujte si, že teplota
povrchu podlahy nesmí nikdy
v žádném místě překročit 27°C.

Podlahy Kährs se snadno pokládají díky důmyslnému zámku
Woodloc®. Lamely jsou mechanicky spojeny neviditelným
spojem, který zajišťuje výborné
a rychlé výsledky! Tento vynikající
zámek také zlepšuje funkčnost
a zajišťuje dlouhou životnost
podlahy.

Společnost Kährs nabízí široké
spektrum nástrojů a materiálu,
jež usnadní pokládku a pomohou
dosáhnout dokonalého výsledku.
Sortiment zahrnuje podložky
bez parozábrany i s parozábranou, které poskytují ochranu
proti vlhkosti a zvyšují akustické
přednosti podlahy. Dále instalační
nástroje, obvodové, přechodové
a ukončovací lišty.

Proč suky? Suk představuje
začátek života, zrod nové větve
v kmeni mohutného stromu. Tato
větev nesla listy, které dodávaly
stromu živiny a poskytovaly stín
větvím pod nimi. Důležitost větve
v životě stromu je ‘vyznačena’
v podobě suku ve vaší podlaze
a bude navěky připomínat dokonalost přírody.

Nabídka zahrnuje řadu produktů,
které jsou určeny pro ošetřování
a údržbu jednotlivých povrchových
úprav dřevěných podlah Kährs.
K dispozici jsou rovněž produkty
pro opravy a renovace. Podrobné
pokyny k údržbě najdete v Instalační příručce a v Příručce údržby
a oprav na našich webových
stránkách www.kahrs.com

Různé druhy dřevin mají přirozeně rozdílný stupeň tvrdosti. V prostorách vystavených velkému zatížení je nejlepší zvolit některý z tvrdších
druhů dřeva. V Kährs vyrábíme podlahy pouze z tvrdších druhů dřeva.
Jedinou výjimkou je bříza, středně tvrdá dřevina, která se nedoporučuje použít v prostorách vystavených velkému zatížení, jako jsou
například kuchyně, recepce nebo bary.

www.kahrs.com

Místo původu: Austrálie

Tvrdost: O 25% tvrdší než dub
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Kährs Supreme

Kährs Original

1 1-3 lamelový

A Velikost lamely

Lak s vysokým leskem

Kartáčování

Zkosené hrany

S dřevěnými kolíky

Olej

Barevná mořidla

Mikrozkosené hrany

Zúžený dřevěný kolík

Kouřová úprava

Ručně škrabané

Zobrazeno na straně

Shine / Da Capo / Elegance
Tloušťka podlahy: 15 mm
Nášlapná vrstva: 3,5 mm
Střední nosná vrstva: překližka/topol/borovice
Možnost zbroušení: 2-3x
Záruka: 30 let

1 1-3 lamelový

F Velikost lamely

Tloušťka podlahy: 15 mm

Lak

Kartáčování

Zkosené hrany

Nášlapná vrstva: 3,5 mm

Matný lak

Barevná mořidla

Mikrozkosené hrany

Olej

Kouřová úprava

Ručně škrabané

Zobrazeno na straně

Střední nosná vrstva: smrk/borovice/topol
Možnost zbroušení: 2-3x

Ručně škrabané

Záruka: 30 let

19

A 1-lamelová 2420 x 187 x 15 mm

D Grande 1-lamelová 2800 x 260 x 20 mm
Grande
Tloušťka podlahy: 20 mm
Nášlapná vrstva: 6 mm
Střední nosná vrstva: překližka/topol
Možnost zbroušení: 3-4x
Záruka: 30 let

B 1-lamelová 1800 x 130 x 15 mm

C 1-lamelová 1900 x 190 x 15 mm

E Tapis 2200 x 270 x 15 mm

9

F 2-lamelová 2423 x 200 x 15 mm

I

1-lamelová 1900 x 190 x 15 mm

G 2-lamelová 2423 x 200 x 15 mm

J

1-lamelová 1800/2100/2420 x 187 x 15 mm

H 3-lamelová 2423 x 200 x 15 mm

K 1-lamelová 1800 x 130 x 15 mm

18

8

19

Shine
Collection

Nordic
Naturals
Collection
3 H
jasan kalmar
town

22

European
Naturals
Collection
1 A

1 A

jasan Black Copper

1 A

jasan Black Silver

1 A

jasan Retro

1 A

Buk Baccarat

Buk Opaque

3 H

3 H

Buk hellerup
town

3 H

Buk viborg
town

3 H

JAVOr EVrOPSKý salzburg
city

12

1 J

dub ardenne
country

23

dub cornwall
country

21

20

Grande
Collection

1 B

1 B

dub Fumoir

1 B

dub Pearl

1 D

dub Tabac

1 D

dub Casa

13

11

dub castillo

1 J

1 J

dub hampshire
country

dub jersey
country

1 K
dub milano
city

3 H

22

10

1 K

dub siena
town

2 G

dub weimar
city

dub verona
town

27

25

American
Naturals
Collection
1 D

1 D

dub chateau

1 D

dub citadelle

dub Espace

1 D
dub Maison

1 D

1 D

dub Manor

dub Chalet

3 H

Elegance
Collection

1 K

1 K

Třešeň columbus
city

Třešeň kentucky
country

3 H
Třešeň savannah
city

Da Capo
Collection

E
dub tapis blanc
Tapis

E
dub tapis marron
Tapis

E

1 C

dub tapis nature
Tapis

dub Ereditato

16

1 C

Třešeň charleston
city

26

15

dub indossati

2 F

dub vienna
city

1 K
javor kanadskÝ alberta
country

2 F
javor kanadskÝ edmonton
city

3 H
javor kanadskÝ manitoba
town

3 H

17

1 C
dub maggiore

1 C
dub sparuto

1 C
dub natura

1 C
dub unico

1 K

javor kanadskÝ toronto
city

javor kanadskÝ winnipeg
city

1 K
Ořech atlanta
city

24

1 C
dub vecchio

2 F
Ořech georgia
country

3 H
Ořech hartford
town

3 H
Ořech montreal
city

2 F
Ořech philadelphia
city

www.kahrs.com

1 K
Ořech vermont
country

62-63

43

American
Traditionals
Collection

World
Naturals
Collection
2 F

2 F

Ořech georgetown

2 G

3 H

Ořech westport

Sand
Collection

2 G

2 G

rauli/roble piedra
town

1 J

rauli/roble tierra
town

32

1 J

2 G

1 J

2 G

1 J

35

1 J

1 J

36

dub fredrik

dub nouveau bronze

dub saw white

45

47

1 I

1 I

dub canus

dub fumeus

1 I
dub genuin

1 I
dub nigri

50

48

1 J
dub gustaf

1 J
dub johan

1 J
dub olof

1 J
dub sture

51

35

1 J

1 J

dub nouveau snow

1 J

1 J

dub nouveau black

dub Nouveau Haze

1 I

dub saw brown

Founders
Collection

dub sorrento

dub nouveau charcoal

1 I

dub tan

44

50

34

dub nouveau brown

1 I
dub albus

jasan skagen

32

3 H

dub portofino

1 I

dub straw

46

3 H

jasan sandvig

Classic
Nouveau
Collection
dub brighton

1 I

dub slate

Arbusto
Collection

2 G

rauli/roble roja
town

1 I

dub oyster

33

30

28

1 I

rauli/roble cautin
town

jarrah sydney
city

dub ulf

dub nouveau white

37

Harmony
Collection
3 H
jasan alabaster

3 H

38

3 H
dub limestone

3 H

dub dew

3 H

3 H

3 H

dub smoke

dub lava

37

3 H

dub soil

40

3 H

dub frost

38

39

dub moss

3 H

dub ember

dub stone

42

41

Artisan
Collection
1 I
larch dunes

1 I
dub camino

1 I
dub concrete

1 I
dub earth

1 I
dub linen

www.kahrs.com
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Kährs Spirit

Kährs Linnea

1 1-3 lamelový

L Velikost lamely

Matný lak

Kartáčování

Zkosené hrany

Olej

Barevná mořidla

Mikrozkosené hrany

Kouřová úprava

Ručně škrabané

Zobrazeno na straně

P Velikost lamely

Zobrazeno na straně

Nášlapná vrstva: 1,9 mm

Lak

Kartáčování

Matný lak

Barevná mořidla

Olej

Kouřová úprava

Střední nosná vrstva: EcoCore
Možnost zbroušení: 1x

Ručně škrabané

1 1-3 lamelový

Tloušťka podlahy: 10,2 mm

Záruka: 20 let

Tloušťka podlahy: 7 mm
Nášlapná vrstva: 0,6 mm

Mikrozkosené hrany

Střední nosná vrstva: HDF (dřevovláknitá deska)
Možnost zbroušení: ne
Záruka: 12 let

52

L 1-lamelová 1200 x 125 x 10 mm

M Habitat 1810 x 150 x 7 mm

Rugged
Collection

Living
Collection

N Living 1225 x 118 x 7 mm

1 L
crater dub

1 L

1 L

fossil dub

53

55

1 N

O Lodge 1225 x 193 x 7 mm

husk dub

54

1 L

1 L
trench dub

1 L

1 N
dub bisquit fsc

Habitat
Collection
1 L

groove Ořech

javor kanadskÝ cream

57

Unity
Collection

safari dub

1 N

Třešeň muscavado

arctic dub

1 L
cliff dub

1 N
dub coffee fsc

1 N
dub sugar fsc

1 N

1 M

Ořech cocoa

dub castle

1 M
dub dome

56

Lodge
Collection
1 L
forest dub

1 L
park dub

1 L
reef dub

1 L
sand dub

1 L
garden Ořech

1 L
orchard Ořech

1 M
dub gate

1 M
dub tower

1 M

2 O

Ořech statue

Třešeň winter

2 O
Buk autumn

57

2 O
javor kanadskÝ summer

2 O
javor kanadskÝ spring

2 O
dub breeze

2 O
dub tide

2 O
Ořech bloom

2 O
Ořech rain

V tomto časopise nelze zaručit přesnou reprodukci barev podlah, kvůli omezením
tiskařských technologií. Pro přesné určení vzorů kresby a barevných odstínů proto
doporučujeme navštívit některého z prodejců Kährs ve Vaší blízkosti.
www.kahrs.com
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Please recycle as waste paper after use

Virtuální
showroom
Virtual Showroom
Living rooms
Kitchen

Bedrooms

Other areas

Vyzkoušejte si na webu www.kahrs.com nebo www.kpp.cz
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