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Ett grönt beslut
för framtiden:
trägolv från kährs

I din smak
Ett riktigt hem kan bara skapas av dem som bor där. Det måste fyllas
med personlighet, värme och kärlek för att bli ett ställe där du verkligen
kan känna dig som hemma. Om du drömmer om ett mysigt hem med
rosor från golv till tak, ska du satsa på det. Om du istället föredrar en stil
som är mer avantgardistisk, finns det heller ingenting som stoppar dig.
Det är precis som talesättet säger – ”ett hus byggs av väggar och bjälkar;
ett hem av kärlek och drömmar”.
Ett bra sätt att finna inspiration är att titta igenom inredningstidningar och
kataloger för att hitta idéer och se hur andra har skapat sina drömhem.
Det är bland annat därför vi har producerat det här Kährsmagasinet.
En annan anledning är att vi vill visa variationsrikedomen i vårt utbud av
trägolv, hur de kan användas till att skapa olika typer av inredningsstilar
samt bidra till en känsla av naturlig värme i varje hem. Vi hoppas att det
kommer att ge dig idéer och inspiration till att skapa ett hem som
verkligen speglar din personlighet.
Ett tips är att göra sin egen så kallade ”mood-board” genom att klippa
ut bilder på inredningar och färger som tilltalar dig. Därefter kan du surfa
in på www.kahrs.com och använda de interaktiva webbverktyg som finns
där för att pröva dina olika inredningsidéer. Kährs Virtual showroom
hjälper dig att visualisera hur olika typer av trägolv i kombination med
väggar och möbler i olika färger och stilar kan förändra uttrycket i ett rum.
Ett mörkt trägolv med en tapet i ett dramatiskt mönster och barock
möbler? Eller vitt på vitt?
Vårt mål är att dessa verktyg ska hjälpa dig att skapa ett hem
som uppfyller alla dina drömmar och som kan hålla en livstid.
EXPERIMENTERA MERA – OCH MYCKET NÖJE

Omslag: ek Nouveau white

Stina Andersson
Designer på Kährs
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Virtual
showroom

Interiörer som är märkta med denna symbol finns tillgängliga i Virtual showroom
för utprovning av olika golv och inredningsidéer. www.kahrs.com

www.kahrs.com
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Beauty with a Conscience

Mindre
råvara

88%

Lamellgolvskonstruktionen
innebär att råvaran utnyttjas
på ett effektivt sätt.

Trägolv är ett smart miljöval
Att välja ett trägolv innebär att ta ansvar för miljön. Väljer du
ett från Kährs gör du ett ännu smartare miljöval. Kährs är
en av de äldsta trägolvstillverkarna. Det är också en av
de mest innovativa. Många av våra uppfinningar bottnar
i vår strävan efter att bidra till en bättre miljö, som till
exempel lanseringen av lamellgolvet 1941.
Ekologisk syn
Alla de produkter som vi människor tillverkar påverkar
miljön. För att motverka dessa effekter har vi antagit en
ekologisk syn som präglar allt vi gör. Nästan all träråvara vi
använder har sitt ursprung i Skandinavien och Europa, där fler träd
planteras än vad som fälls. År 1984 blev Kährs den första trägolvs
tillverkaren som kunde uppvisa en ytbehandlingsprocess helt fri från
lösningsmedel.

Kortare transporter
Mer än 88 procent av den träråvara vi använder växer mindre än
20 mil från vår fabrik i Nybro.

Limfritt
De flesta av våra golv
designas med det
integrerade fogsystemet
Woodloc® som garanterar
glipfria fogar utan
användning av lim.

Vår lamellkonstruktion innebär att vi kan utnyttja varje del av stocken
och därmed förbruka mindre naturresurser än vad som är fallet i till
verkningen av massiva golv. Detta, och andra initiativ, bidrog till att Kährs
miljöcertifierades enligt ISO 14001 redan för närmare ett decennium
sedan. Certifieringen kan ses som ett mått på vår ambition att tillverka
trägolv som inte bara är vackra att se på, utan som också bidrar till
framtida generationers välbefinnande. Vi kallar det ”Beauty with a
Conscience”.

Enbart trä
Kährs tillverkar enbart trägolv – och trä är det enda förnyelsebara
golvmaterialet.

Lösningsmedelsfritt
Vi strävar kontinuerligt
efter att hitta de mest
miljövänliga lasyrerna och
lackerna. Ytan är lätt att
göra ren och underhålla
utan starka kemikalier.

En bättre miljö
Idag finns det Kährsgolv i ett brett utbud av träslag och stilar. Men oavsett
hur de ser ut så uppfyller de ALLA de krav som du bör ställa om du vill att
ditt val av nytt golv ska bidra till en bättre miljö.

Ansvarsfull
tillverkning
Växande skogar
Trä från svenska skogar har använts av oss och andra tillverkare
i mer än 150 år – och ändå har skogarna i Sverige vuxit
kontinuerligt i storlek under de senaste 100 åren.

Kährs golv tillverkas på
ett miljömässigt ansvars
tagande sätt och vi strävar
ständigt efter att minska vår
miljöpåverkan ytterligare.

Läs mer om vårt miljöarbete på www.kahrs.com
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Nej till tropiska träslag
Vi stöder hållbart skogsbruk
Länder i den tropiska delen av världen måste erbjudas möjlighet
att bedriva hållbart skogsbruk av tropiska träslag för att kunna
utveckla sina länder och ekonomier. Vi kommer därför att
omvärdera vårt beslut när, och om, heltäckande garantier på
ursprung kan presenteras. Vi kommer också fortsätta att driva
denna fråga i samarbete med skogs- och miljöorganisationer.

Vi ersätter produkter
Vår verksamhet är baserad på ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk. Vi vill kunna garantera
med 100 procent säkerhet att de träslag vi använder i produktionen av våra golv kommer från
lagliga källor.

Vi har slutat importera och marknadsföra produkter av tropiska
träslag – till dess att det finns processer och dokumentation som
erbjuder garantier att träråvaran från regnskogarna kommer från
kontrollerade källor. För att ersätta dessa golv erbjuder vi en serie
laserade golv som ger samma slags intryck som golv i tropiska
träslag.

Exempel på laserade golv

Regnskogarna hotas
Regnskogar runt om i världen hotas allvarligt av storskalig
avverkning, varav en del är illegal. Det är dessutom förenat med
stora svårigheter att försöka få garantier på råvarans ursprung
och om den har avverkats på ett legalt sätt.

Läs mer och prova olika golv på www.kahrs.com
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Woodloc® 5S
Den nya superfogen för snabbare
installation och ett starkare golv
Kährs var den första trägolvstillverkaren som introducerade ett mekaniskt limfritt fogsystem.
År 1999 lanserade vi det smarta Woodloc®-systemet, som revolutionerade trägolvs
marknaden. Woodloc® innebar att plankorna för första gången kunde låsas på ett mekaniskt
sätt, utan användning av lim. Resultatet blev dels ett perfekt, plant golv utan springor, dels
att läggningen blev snabb och enkel. Tack vare den limfria läggningen kan plankorna
dessutom lyftas upp och läggas någon annanstans vid ett senare tillfälle. Den perfekta
passformen är viktig för golvets hållbarhet. Och inte minst innebär perfekt passning utan
glipor att smuts och skräp inte kan smyga sig ned mellan plankorna.
Nu introducerar vi nästa steg i utvecklingen av fogsystemet Woodloc® – Woodloc® 5s.
Tack vare den nya fogen blir läggningen till och med ännu snabbare och enklare – och
golvet ännu starkare.
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Snabbare, starkare,
ENKLARE

Kährs – uppfinnare av
det moderna trägolvet

Snabbare – plankornas kortändor sätts ihop vertikalt, istället
för i vinkel, vilket gör installationen snabbare.

Woodloc® är bara ett exempel på den innovativa anda som har
präglat Kährs ända sedan starten för mer 150 år sedan. I och med
lanseringen av lamellgolvet 1941 introducerade Kährs ett golv som
inte bara var mer stabilt och miljövänligt, utan också satte en ny
industristandard. Till våra övriga innovationer hör bytet från
syntetiskt baserade lasyrer till vattenbaserade.

Starkare – Woodloc® var redan det starkaste mekaniska
fogsystemet på marknaden. Woodloc® 5S är till och med starkare,
omkring 25 procent. Woodloc® 5S innebär därför att golvet kan
installeras på en större yta än tidigare, utan dilatationsfog.
Enklare – Kährs med Woodloc® 5S är precis lika enkelt att lägga
flytande som att limma ned.
Trä är ett naturligt material och påverkas därför av årstidsbundna
förändringar av luftfuktigheten. Golvvärme förstärker dessa
förändringar. Detta sätter fogarna under hård press. Woodloc®fogen har visat sig överlägsen jämfört med traditionella fogar när
det gäller att klara av den här typen av påfrestning.
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Kährs trägolv
Golvet är en av de viktigaste beståndsdelarna när du vill skapa en viss stil i ditt hem. Därför
erbjuder vi ett brett utbud av golv – alla vackra på sitt sätt – för att tillfredsställa alla olika
smaker och stilar. Det finns dessutom olika behov i olika delar av ditt hem. Kährs sortiment
är uppdelat i trägolvserierna Kährs Original och Kährs Linnea.

Kährs linnea

Kährs original

SÄTTER STANDARDEN FÖR TRÄGOLV
Vår bredaste produktserie golv är kända världen över för sin höga kvalitet och flexibilitet, från
ljusa till mörka med lackad, mattlackad eller naturoljad ytbehandling i 1-, 2- eller 3-stavsvarianter.
Konstruktionen innebär att golvet kan slipas om åtminstone tre gånger under dess livstid. För att
se mer av de olika alternativ som erbjuds, se sidan 80 där hela kollektionen presenteras. Läs mer om
Kährs garanti på sid 84.
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DEN NYA GENERATIONENS TRÄGOLV
Tekniska data Kährs original
Brädornas tjocklek:
15 mm
Tjocklek på ytlagret:
3,6 mm
Stomme:
Furu/gran
Slipbar:
3–4 gånger
Garanti:
30 år

Kährs Linnea, som lanserades 1993, var det första trägolvet i världen som erbjöds med ett limfritt,
mekaniskt fogsystem. Linnea är vackert att se på och skönt att gå på – en kombination av det
estetiska och det praktiska. Golvet är enkelt och snabbt att installera, hållbart och lätt att
underhålla. Det här är en tunnare variant av våra världsberömda trägolv, speciellt lämpligt för ytor
där tjockare trägolv är svåra att installera. Serien innefattar golv som är moderna och flexibla.

Tekniska data Kährs Linnea
Brädornas tjocklek:
7 mm
Tjocklek på ytlagret:
0,6 mm
Stomme: 	HDF
Slipbar:
Nej
Garanti:
12 år
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simplicity

Virtual
showroom
www.kahrs.com
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Classic nouveau collection – ek Nouveau white, classic

13

Sand collection – ask sandvig

Andra golvidéer för den här stilen

sand Collection – ask
falsterbo

sand Collection – ask
mariehamn

Simplicity
Personlighet: Naturligt nordisk
Stil: Försök inte överträffa naturen – bjud in den
Inspiration: Havet, himlen, öarna, barrträden,
fiskmåsarna …
Hur: En enkel enfärgad färgskala och tidlös design

kährs linnea – ek bisquit

classic nouveau Collection
– ek nouveau snow,
classic

Se alla exemplen på sidan 80 eller prova dem på www.kahrs.com
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Inspiration och produkter för
Simplicity
www.eilersen.eu
www.carlhansen.com
www.cappellini.it

sand collection – ask skagen
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Contemporary
soft

harmony collection – ek ember

Contemporary soft
Personlighet: Mjuk och sensuell
Stil: En varm och sofistikerad version av mjuk
minimalism
Inspiration: Livets goda
Hur: Gör kylan mysig med mjuk belysning, mycket
textilier, varmt trä och doftljus

Andra golvidéer för
den här stilen

Inspiration och produkter för
Contemporary Soft
www.modernamobelklassiker.se
www.onecollection.com
kährs linnea – ek amber

kährs linnea – KÖRSBÄR
WIDE, City

american naturals
collection – körsbär
charleston, city

Virtual
showroom
www.kahrs.com
world Naturals collection – jarrah sydney, city

16

american naturals
collection – körsbär
savannah, city
classic nouveau collection – ek nouveau bronze, classic

Se alla exemplen på sidan 80 eller prova dem på www.kahrs.com
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Classic Swedish

Virtual
showroom
www.kahrs.com
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classic nouveau collection – ek Nouveau white, classic
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sand collection – ek Portofino

Classic Nouveau Collection – ek Nouveau white, classic

Andra golvidéer för den här stilen

Inspiration och produkter för
Classic Swedish
www.auktionsverket.se
www.goteborgsauktionsverk.se
www.bukowskis.se

heritage collection – Ek
valois, CLASSIC

sand collection – ask
skagen

sand collection – ek
sorrento

Kährs Linnea – ek blanc

sand collection – ek Portofino

Classic Swedish
Personlighet: Inget har lika mycket stil som historien
Stil: Herrgård
Inspiration: Föräldrar, far- och morföräldrar,
farfarsfar och mormorsmor. Och deras far- och
morföräldrar
Hur: Skapa elegans med tidstypiska möbler och en
ljus palett

sand collection – ek brighton
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Se alla exemplen på sidan 80 eller prova dem på www.kahrs.com
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Provence

Virtual
showroom
www.kahrs.com
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heritage collection – ek romanov, classic
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heritage collection – Ek asturian, CLASSIC

Virtual
showroom
www.kahrs.com
heritage collection – ek plantagenet, CLASSIC

Andra golvidéer för den här stilen

heritage collection – ek
altavilla, CLASSIC

heritage collection – ek
charlemagne, CLASSIC

Provence
Personlighet: Med smak för det bästa i livet – att
njutas i sällskap med familj och vänner
Stil: I harmoni med regionens traditioner, den
glödande hettan och det ändlösa solskenet
Inspiration: Colorado Provencals rödbruna färger
Hur: Skapa den rätta stämningen med varma färger
och trä; tillsätt doften av färska örter

classic nouveau kollektion
– ek nouveau brown
classic

kährs linnea – ek brown

Se alla exemplen på sidan 80 eller prova dem på www.kahrs.com
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Inspiration och produkter för
Provence
www.angeldesmontagnes.com
www.appleyhoare.com

heritage collection – Ek valois, CLASSIC
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Scandinasia

Virtual
showroom
www.kahrs.com
nordic naturals collection – Bok Oslo, city

nordic naturals collection – Bok viborg, town

Andra golvidéer för den här stilen

nordic naturals collection
– bok trondheim, city

american naturals
collection – hard maple
winnipeg, city

Scandinasia
Personlighet: Stillsam och fridfull
Stil: Norrsken möter japanska trädgårdar
Inspiration: Integrera kropp och sinne – yoga och
grönt te
Hur: Använd naturliga material, ljusa färger och
mjuka former för att skapa harmoni för kropp och själ

kährs linnea – bok WIDE,
city

Inspiration och produkter för
Scandinasia
www.daviddesign.se
www.muji.eu
www.ahlens.com
www.norrgavel.se
www.moooi.com
www.ikea.com
www.himla.se

kährs linnea – bok WIDE,
country

Se alla exemplen på sidan 80 eller prova dem på www.kahrs.com
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En perfekt touch
Det är detaljerna som ofta gör hela skillnaden. Det gäller i högsta grad Kährs
golv där det ligger yrkesskicklighet bakom varje detalj, inklusive golvlister och
andra golvtillbehör.

Den sista touchen
Med golvsocklar skapar du den sista touchen, inte bara för golvet utan för hela
rummet. Vi erbjuder en rad golvsocklar och lister som är färgmatchade till alla
Kährs golv.

En minimal lösning
En smal och flexibel kvartslist är det självklara valet när du har golvlister som inte kan
tas bort, eller om fullstora golvlister inte kan användas. Kvartslister är snabba och
enkla att använda med befintliga paneler.

Slutet gott, allting gott
Inget slår en trätrappa när det gäller att skapa en elegant miljö. För att varje steg
ska få ett perfekt avslut använder du en trappnos. Kährs erbjuder två typer av
trappnoslister, beroende på vilket material du använder i trappan: Woodloc® och
limfog.

Där matta möter trä
Vid övergångar mellan trägolv och matta finns det två alternativ. Du kan antingen
använda t-lister eller nivålister, beroende på mattans tjocklek. Vilken lösning du än
väljer kan du vara säker på att resultatet kommer att bli snyggt.

En förening av sten och trä
Naturmaterial som sten och trä fungerar mycket bra tillsammans. Om du vill skapa
den perfekta övergången mellan sten och trä hemma kan du välja mellan två olika
lösningar beroende på stengolvets tjocklek: antingen t-lister eller nivålister.

Stora idéer för små utrymmen
Ibland är till och med en kvartslist för stor för att använda i skarven mellan golvet
och väggen eller fönstret. I dessa fall är den bästa lösningen att använda en
avslutningslist för en ren och snygg look.

Läs mer om Kährs sortiment av lister och socklar på www.kahrs.com
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Swedish Country
Personlighet: Hur många kommer på middag ikväll?
Stil: Modern och ljus, men ändå varm och traditionell
Inspiration: Kära minnen från förr i ett nytt,
tidsenligt sammanhang
Hur: Mormors middagsbord mot en bakgrund av vita
väggar, blommor och örter

Swedish
Country

Nordic Naturals collection – Ask Gothenburg, city

Andra golvidéer för den här stilen

Nordic Naturals collection
– Ask Telemark, Country

Nordic Naturals collection
– Ask Stockholm, city

Kährs Linnea – Ask WIDE,
city

Inspiration och produkter för
Swedish Country
www.taserudsmobler.se
www.ikea.com
www.scandinaviandesign.com

Virtual
showroom
www.kahrs.com
Nordic Naturals collection – Ask Gotland, country
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Nordic Naturals collection – Ask Kalmar, Town

Se alla exemplen på sidan 80 eller
eller prova dem på www.kahrs.com
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California 50’s

Kährs Linnea – Ek Amber

California 50’s
Personlighet: Retrocool
Stil: Designklassiker som framhäver arkitekturen
Inspiration: Shaken, not stirred
Hur: Kombinera färg och form, tillsätt en knorr och
lite humor

Inspiration och produkter för
California 50’s
www.knoll.com
www.dwr.com/
www.vitra.com/
www.themeshnetwork.com

Andra golvidéer för den här stilen

Virtual
showroom
Kährs Linnea – EK Coffee
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www.kahrs.com

kährs linnea – Ek honey

Harmony collection – Ek
Lava

Harmony collection – Ek
Ember

harmony collection – Ek
moss

Se alla exemplen på sidan 80 eller prova dem på www.kahrs.com
33

Modern
Suburbia

Virtual
showroom
www.kahrs.com
34

Kährs Linnea – Hard Maple narrow, city
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Andra golvidéer för
den här stilen

Kährs Linnea – ek WIDE CITY

Kährs Linnea – ek White

Kährs Linnea – hard maple
WIDE, CITY

Kährs Linnea – ek Blanc

Modern Suburbia
Personlighet: Ju mer du tar bort, desto mer lägger
du märke till
Stil: Fristad med rena linjer, omfamnad av naturen
Inspiration: Modernistiska ikoner inom arkitektur
och design
Hur: Satsa på saker av naturmaterial och hitta en
enkelhet som tilltalar sinnena

Sand Collection – ask
SKAGEN

Inspiration och produkter för
Modern Suburbia
www.scandinaviandesign.com
www.lammhults.se
www.vitra.com
www.garsnas.se

Kährs Linnea – ek Bisquit
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Se alla exemplen på sidan 80 eller prova dem på www.kahrs.com
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Scandinavian
Design

Virtual
showroom
www.kahrs.com
38

European Naturals Collection – ek Weimar, city, classic
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Inspiration och produkter för
Scandinavian Design
www.fritzhansen.dk
www.ikea.com
www.louispoulsen.dk
www.scandinaviandesign.com

Andra golvidéer för
den här stilen

European Naturals Collection – ek Weimar, City, Classic

European Naturals
Collection – ek milano,
city

European Naturals
Collection – ek madrid,
city

Scandinavian Design
Personlighet: Djupt rotad i rena linjer och
skandinavisk design
Stil: Nedtonad enkelhet och förkärlek för organiska
former
Inspiration: Ägget, Wishbone, Tulip, Globe – nämn
en banbrytande möbel och chansen är stor att den
har skapats av en skandinavisk designer
Hur: Addera hemtrevlighet och charm till 1900-talets
modernism; det blir garanterat rätt

European Naturals Collection – ek Verona, Town

Classic Nouveau Collection – ek Nouveau Charcoal, classic
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Classic Nouveau Collection
– ek nouveau black,
classic

kährs linnea – ek coffee

Se alla exemplen på sidan 80 eller prova dem på www.kahrs.com
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Bijoux
Sanctuary

Harmony collection – Ek Lava

American Naturals collection – valnöt Atlanta, City

Bijoux Sanctuary
Personlighet: Djärv och enfärgad
Stil: Enkla linjer för maximalt intryck
Inspiration: Schwarzwaldtårtan – med körsbär för
att bli extra läcker
Hur: Addera en färgklick till extramörka golv och
väggar och blanda upp med frasigt vitt

Inspiration och produkter för
Bijoux Sanctuary
www.cassinausa.com
www.magis.it
www.irevoice.se
www.olssongerthel.se

Andra golvidéer för den här stilen

Virtual
showroom
european renaissance collection – valnöt Palazzo Noce, holländskt mönster, classic
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www.kahrs.com

european renaissance
Collection – ek palazzo
rovere, holländskt mönster,
classic

kährs linnea – valnöt
WIDE, city

kährs linnea – valnöt
LOFT, holländsk mosaik

classic nouveau Collection
– ek nouveau black,
classic

Se alla exemplen på sidan 80 eller prova dem på www.kahrs.com
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english
Country

european naturals Collection – Ek gascony, country

Virtual
showroom
www.kahrs.com
european naturals Collection – Ek cornwall, country, classic
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european naturals Collection – Ek siena, town

English Country
Personlighet: Te, någon?
Stil: Stilfull och kultiverad, men samtidigt varm och
inbjudande
Inspiration: En förlorad värld
Hur: Mjuka tyger kombinerat med böcker och
koloniala föremål

Andra golvidéer för den här stilen

european naturals
collection – ek navarra,
country

kährs linnea – ek WIDE,
country

kährs linnea – ek WIDE,
country

european naturals
collection – ek
heidelberg, town

Inspiration och produkter för
English Country
www.lauraashley.com
www.ralphlaurenhome.com
www.countryliving.com

european naturals Collection – Ek verona, town
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Se alla exemplen på sidan 80 eller prova dem på www.kahrs.com
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Cosmopolitan
Suburbia

Virtual
showroom
www.kahrs.com
european Naturals collection – ek hampshire, country
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Inspiration och produkter för
Cosmopolitan Suburbia
www.flos.com
www.irevoice.se
www.slettvoll.se
www.kasthall.com
www.jensen.no
classic nouveau collection – ek nouveau bronze, classic

american Naturals collection – körsbär columbus, city

Andra golvidéer för den här stilen

classic nouveau Collection
– ek nouveau grey, classic

harmony Collection – ek
ember

Cosmopolitan Suburbia
Personlighet: Cool och modern
Stil: Mysig minimalism
Inspiration: Go with the flow
Hur: Designklassiker mixat med hemtrevnad:
ryamattor och massor av kuddar

american naturals
Collection – körsbär
charleston, city

kährs linnea – ek amber

Se alla exemplen på sidan 80 eller prova dem på www.kahrs.com
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harmony collection – ek fog

51

Trägolv och interiör

GOLV KÄNNS OLIKA
Den ytbehandling du väljer avgör vilken känsla du
kommer att få då du går på golvet. Dina fötter är med
andra ord den del av din kropp som kommer att uppleva
träet mest. Om du vill ha en slät, mjuk yta under dina
fotsulor bör du välja en lackad ytbehandling. Ett borstat
golv ger däremot en starkare träkänsla. Är du ute
efter något speciellt och unikt ska du titta på Heritage
Collection. Här har alla golv fått en extra specialborstad
och behandlad yta. Golven har stora kvistar och
sprickor som är delvis spacklade. Allt för att efterlikna
ett gammalt trägolv. Förutom att våra golv ger helt olika
upplevelser att gå på så reflekterar de ljuset på olika
sätt. Känn på golvet.

Heminredning handlar helt och hållet om känsla. Det är kombinationen av material, färg och
möbler/accessoarer som skapar atmosfären. Valet av golv spelar stor roll för rummets karaktär.
De flesta heminredningsprojekt börjar med golvet. Från golvet arbetar man sig uppåt.

Läs mer om de olika ytbehandlingarna på sidan 77. Du
bör också besöka din närmaste återförsäljare och
känna själv.

GOLVET ÄR GRUNDEN
Ett golv är så mycket mer än något man går på. Golvet
har avgörande betydelse för hur ett rum känns och ser
ut. När du utformar ditt hem bör du börja med att titta
på golvet. Golvet är basen, du kan alltid måla om
väggar och tak medan golvet är mer permanent. Det är
också något du använder dagligen. Golvets utseende,
dvs. färg, yta, textur, mönster och hårdhet, varierar
avsevärt mellan olika träslag – från ljus, diskret lönn via
björk och ek till mörk, intensiv valnöt och jarrah. Ta reda
på allt som går om olika träslag och deras egenskaper
(sidan 79) och hur de kan påverka din heminredning.
Golvet slår an tonen.

RIKTNINGEN SOM GOLVET
LÄGGS I PÅVERKAR RUMMET
Den riktning som golvet installeras i påverkar starkt
den känsla som skapas. I de flesta fall installeras golvet
i längdriktningen, men formen och storleken på rummet
kan påverka denna enkla regel. Om rummet är stort och
fyrkantigt och naturligt ljus kommer in enbart från ett
håll, rekommenderar vi att du installerar golvet i den
riktning som det naturliga ljuset faller. På så sätt fyller
dagsljuset upp ojämnheter i golvet och gör att fogarna
syns mindre.
Pröva själv i vårt Virtual showroom www.kahrs.com

LJUST ELLER MÖRKT GOLV?
Naturligt ljus, storleken på fönstren, annan belysning och riktning är några av de
faktorer som bör övervägas vid val av golv. Ett mörkt golv ”sväljer” mycket ljus och
påverkar dessutom känslan av rymd. Samtidigt kan ett mörkt golv skapa värme och
ge en ombonad känsla i stora rum. En ljus matta på ett mörkt golv binder samman
ett rum med ljusa väggar. Ett ljust träslag reflekterar ljuset och ökar känslan av rymd
i rummet. Det kan också skapa en dramatisk kontrast mot mörka inredningsdetaljer.
Polerade och blanka golv reflekterar solljuset och sprider det mer än mattlackade
och naturoljade golv.
Pröva själv i vårt Virtual showroom www.kahrs.com

VÄLJ ETT GOLV SOM
SPEGLAR DIN STIL
Träets uttryck spelar en viktig roll för det totala
intrycket av golvet. Kvistar, mönster och färgvariationer
ger golvet ett livligt uttryck, medan ett jämnt färgat golv
bidrar till ett lugnt utseende.
Pröva olika stilar i vårt Virtual showroom
www.kahrs.com
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STORA RUM – STORA BRÄDOR
Om rummen är stora är det oftast mest passande med 1- eller 2-stavsgolv. Ytorna uppfattas då vanligen som
luftigare och mer öppna. Du kan också använda dig av de olika sorteringarna (city, town eller country) för att
påverka känslan i rummet i syfte att antingen skapa ett lugnt eller livligt intryck av rummet. Golvet interagerar
också med rummets form, hur ljust det är, materialet på väggarna och taket och deras utseende. Möblerna du
väljer kan också påverka helhetsintrycket som du skapar. Stora rum – stora mönster är vårt grundtips.
Pröva själv i vårt Virtual showroom www.kahrs.com
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Marina

Virtual
showroom
heritage collection – ek, valois, classic

54

www.kahrs.com
55

marina collection – ek/Dark strip marbella, skeppsgolv, classic

Marina
Personlighet: Segla genom livet med ledig – och
oklanderlig – stil
Stil: En elegant fond till naturen
Inspiration: En subtil palett med gryning över havet
Hur: Lägg till några utvalda antikviteter i en klassisk,
neutral miljö

Andra golvidéer för den här stilen

marina collection –
ek/ask stavanger,
skeppsgolv, classic

european naturals
collection – ek hampshire,
country

kährs linnea – ek/ask,
skeppsgolv, city

kährs linnea – ek blanc

Inspiration och produkter för
Marina
www.bestlite.dk
www.fogia.se
www.homeline.se
www.norrgavel.se

Se alla exemplen på sidan 80 eller prova dem på www.kahrs.com
56

harmony collection – Ek frost

57

Nordic Light
Personlighet: Modern traditionalist
Stil: Tidlös skönhet
Inspiration: Hundraårig nordisk byggtradition
anpassad till dagens behov
Hur: Håll inredningen modern och ljus men ändå
varm, med rena linjer och en dos av starka färger

Nordic Light

Nordic Naturals Collection – björk Sarek, country

Inspiration och produkter för
Nordic Light
www.denord.com
www.scandinaviandesign.com
www.asplund.org

Andra golvidéer för den här stilen

American naturals
Collection – Hard Maple
toronto, city

kährs linnea – ask WHITE,
city

kährs linnea – björk WIDE,
country

American naturals
Collektion – Hard Maple
edmonton, city

Virtual
showroom
www.kahrs.com
Nordic Naturals Collection – björk Lapland, Country
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Se alla exemplen på sidan 80 eller prova dem på www.kahrs.com

Nordic Naturals Collection – björk aaland, country

59

Artistic Loft

Virtual
showroom
www.kahrs.com
60

kährs linnea – valnöt gotham, industriparkett

61

Kährs Linnea – Ek loft, holländskt MÖNSTER

Inspiration och produkter för
Artistic Loft
www.artek.fi
www.minotti.com
www.carlhansen.com
www.winsornewton.com

heritage collection – ek charlemagne, CLASSIC

62

Kährs Linnea – Ek gotham, industriparkett

Artistic Loft
Personlighet: Bohemian chic
Stil: Förvandla det enkla till det senaste
Inspiration: Bloomsbury-gruppen
Hur: Böcker, konst och några väl valda föremål mot
en nedtonad fond av dämpade färger

Andra golvidéer för den här stilen

kährs linnea – valnöt
loft, holländskt MÖNSTER

american naturals
collection – valnöt
montreal, city

heritage collection – ek
romanov, CLASSIC

european renaissance
collection – valnöt
palazzo noce, holländskt
mönster, classic

Se alla exemplen på sidan 80 eller prova dem på www.kahrs.com
63

Black & White

Virtual
showroom
Classic nouveau collection – ek nouveau charcoal, classic

64

www.kahrs.com
65

Inspiration och produkter för
Black & White
www.zanotta.it
www.fritzhansen.dk
www.tomdixon.net
www.olssongerthel.se
www.magis.it

Kährs Linnea – ek cloud

Black & White
Personlighet: Allt är ok – så länge det är i svart och
vitt
Stil: Monokrom mix
Inspiration: Yin och yang – motsatserna förenar och
förstärker
Hur: Lägg ihop svart, vitt och trä för att skapa en
känsla av lyx
Andra golvidéer för den här stilen

kährs linnea – ek coal

Classic nouveau collection – ek nouveau snow, classic

66

sand Collection – ek
brighton

harmony Collection – ek
lava

sand Collection – ask
mariehamn

Se alla exemplen på sidan 80 eller prova dem på www.kahrs.com
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Modern
Country

Sand Collection – Ek Sorrento

Sand Collection – Ek Brighton

68

69

Inspiration och produkter för
Modern Country
www.daviddesign.se
www.byarumsbruk.se
www.gad.se
www.grythyttan.net

Andra golvidéer för
den här stilen

Harmony Collection – Ek
moss

Harmony Collection – Ek
Frost

Kährs Linnea – ek brown

Virtual
showroom

Modern Country
Personlighet: Minimalist med en mjuk ådra
Stil: En ny definition av gränsen mellan gammalt och
nytt
Inspiration: Snöflingor som smälter på tungan en
vintermorgon
Hur: Blanda blankt vitt kakel med mjukt trä, rena
linjer och vackra blommor

Classic Nouveau Collection
– Ek Nouveau white,
classic

www.kahrs.com
Classic Nouveau Collection – ek Nouveau Brown, Classic
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Se alla exemplen på sidan 80 eller prova dem på www.kahrs.com
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Coloured Chill

Virtual
showroom
www.kahrs.com
classic nouveau collection – ek nouveau black, classic

72

73

american naturals collection – valnöt vermont, country

american naturals collection – valnöt philadelphia, city

Andra golvidéer för den här stilen

harmony Collection – ek
lava

kährs linnea – ek coffee

Coloured Chill
Personlighet: Regnbågsfolk
Stil: Klara färger och gömda skatter
Inspiration: De starka, djärva och vackra
Hur: Ge ditt hem ett enkelt, iögonfallande lyft
med härliga färgklickar

kährs linnea – valnöt, city

Inspiration och produkter för
Coloured Chill
www.kartell.com
www.muuto.com
www.hay.dk
www.vitra.com
www.colourlovers.com

american naturals
Collection – valnöt
atlanta, city

Se alla exemplen på sidan 80 eller prova dem på www.kahrs.com
74

75

Design

Lack eller olja

1

2

3

1-stav

2-stav

3-stav

Brädans yta sågas i ett stycke. Det framhäver den
naturliga känslan och visar den fulla karaktären hos det
träslag som du valt.

Ytskiktet består av två stavar i bredd. Stavarna
arrangeras så att golvbräderna får olika karaktär.

Ytskiktet består av tre stavar i bredd. Stavarna har olika
längd och placeras slumpmässigt, vilket skapar unika
golv som alla har sin egen karaktär.

HOLLÄNDSKT MÖNSTER

Skeppsgolv

Ett klassiskt golv med ny konstruktion. Ytskiktet görs av
tre stavar i bredd och en tvärsöver. När golvbrädorna
har lagts ut bildar de ett vackert flätat mönster.

Ett golv med marin känsla, med en dekorativ list och
träpluggar i ändarna på brädorna så att golvet ser ut
som ett skeppsgolv. Listerna och träpluggarna bildar en
del av varje 1-stavsbräda och golvet installeras exakt
likadant som våra andra trägolv.

Lack

Matt lack

NATUROLJA

Vår lack låter träets karaktär komma till sin fulla rätt
genom att framhäva dess naturliga struktur. Det gör
golvet mer hållbart och lättare att hålla rent. Samtidigt
är lacken en av de absolut tunnaste på marknaden, så
den döljer inte träets naturliga lyster.

Vår matta lack får golvet att verka obehandlat och
trärent eller behandlat med naturolja. Den mjuka
naturliga ytan är otroligt behaglig när du går på golvet
barfota. Matt lack är lika slitstarkt och enkelt att
underhålla som vanlig lack.

Kährs naturolja ger dina golv en fantastiskt vacker och
naturlig känsla. Oljan framhäver träets fina struktur och
ådring och fördjupar den naturliga träfärgen. De är lätta
att underhålla men du måste tänka på att golv som
behandlats med naturolja behöver mer tillsyn, och de
behöver behandlas med Kährs Oljerefresher med jämna
mellanrum.

Ytbehandling

Sortering

City

Town

Country

Classic

Borstning

Infärgat

Fasade kanter

Dessa golv har en lågmäld elegans
och tillverkas av enhetligt och jämnt trä
med små variationer i färgton och textur.
De kan vara ljusa eller mörka beroende
på träslagets egenskaper, men tonen
och den övergripande effekten är en
hetlig. Om du trivs med det lugna och
minimalistiska uttrycket ska du välja ett
Citygolv.

Golven, som kan vara ljusa eller mörka,
kännetecknas av måttliga variationer
i ton och mönster med små kvistar.
De bildar en klassisk bakgrund som
framhäver den övriga inredningen.
Om du vill ha ett golv med naturliga
variationer ska du titta närmare på
våra Towngolv.

Om du är ute efter en mer rustik stil
kommer du säkert att tycka om våra
Country-golv. Här hittar du dramatisk
ådring och trä med kvistar, större
färgvariation samt en djärv och tydlig
naturlighet.

Classic-golven passar dig som letar
efter lite extra finess för att sätta din
högst personliga prägel på dina golvytor.
Classic-produkterna är golv vi behandlat
och förädlat med hjälp av unika träbearbetningsmetoder, ibland kombinerat med
lasering eller annan infärgning. I Heritage
Collection finns en speciell variant av
Classic-golv; golv med kraftig borstning
och stora kvistar och sprickor som är
delvis spacklade.

Borstning av ytan lyfter fram träets naturliga struktur
och ger golvet extra träkänsla. Borstningen genomförs
oftast tillsammans med andra ytbehandlingar som
fasning av kanter eller infärgning.

Infärgning kan användas för att ta fram de naturliga
färgerna – från blekaste vitt och mjukgrått till rika
nyanser av mocka och träkol.

Fasade kanter på golvbrädor framhäver brädans form.
Från golv med mikrofas; en mycket lätt accentuering av
kanten med hjälp av sandpapper, till mer dramatisk,
kraftfullare fasning på alla sidor, vilket ger golvet ett
rustikt och robust utseende.
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Håller – hela vägen

Träfakta
oexponerat

mjukare

exponerat efter 2–3 år

ek

hårdare

oexponerat

mjukare

exponerat efter 2–3 år

ek

hårdare

oexponerat

mjukare

exponerat efter 2–3 år

ek

hårdare

STOMME AV SNABB
VÄXANDE TRÄ

Massiva golv och lamellparkett är uppbyggda på två olika sätt. Men precis som
de flesta massiva golv, kan lamellparkett
från Kährs slipas minst tre gånger under
golvets livstid. I båda fallen är det golvets
fog som anger förutsättningarna.

Golvets yta är rent visuellt den viktigaste
delen. Ytbehandlingen bör därför vara
tillräckligt stark för att motstå normalt
slitage, men ändå så tunn att inte träets
lyster döljs.

Flerskiktsgolv är bättre för miljön än
massiva golv eftersom golvets stomme
består av snabbväxande träslag som furu
och gran. Det betyder att vi inte utnyttjar
värdefulla ädelträslag lika mycket.

Läs mer på www.kahrs.com

Läs mer på www.kahrs.com

Läs mer på www.kahrs.com

Klimatstabilt
Eftersom trä är ett naturmaterial som
påverkas av klimatet rör sig ett trägolv
efter årstiderna. För att minimera sådana
rörelser är det viktigt att uppnå rätt
balans mellan de olika skikten i varje
bräda – ytskiktet, mellanskiktet och
baksidan.

Björk

Körsbär

Bok kan ha olika nyanser, från ljus krämfärg till mellanbrun med rosa och orangefärgade övertoner. Bok är vanligtvis rakt
ådrad, med en tät mönstring som ger ett
varmt intryck. Det enhetliga utseendet
gör rummet luftigare.

Björken är vanligtvis rakt ådrad med en
fin textur. Mönstringen kan ofta vara
vågformad. Ett golv i björk ger rummet
ett ljust, luftigt och elegant utseende.
Det hjälper ofta till att accentuera övrig
inredning på ett bra sätt.

Ett mycket vackert och mångsidigt
träslag. Varmt, personligt och charmigt.
Träet har en fin mönstring och en rak
ådring. Ytveden är krämvit. Kärnvirket
varierar från djupt röd till rödbrunt.

Ursprung: Sverige

Ursprung: Sverige

Färgförändring: Medelstark färgförändring med
en svag dämpning av de orangefärgade
nyanserna till en mer gyllene ton.

Färgförändring: Medelstark förändring från
nyslipad krämfärg till rödaktigt gul i takt med att
det åldras.

Ursprung: Nordamerika

Färgförändring: Medelstark förändring med
tiden från en ljusare nyslipad ton till
halmfärgad/brun.
Hårdhet: 10 % hårdare än ek

Hårdhet: Samma hårdhet som ek

oexponerat

exponerat efter 2–3 år

oexponerat

Färgförändring: Genomgår en mycket stor
färgförändring och mörknar kraftigt till en
mörkrödbrun färg när det har åldrats helt.
Hårdhet: 3 % mjukare än ek

Hårdhet: 25 % mjukare än ek

exponerat efter 2–3 år

oexponerat

exponerat efter 2–3 år

oexponerat

exponerat efter 2–3 år

Läs mer på www.kahrs.com

ek

hårdare

mjukare

ek

hårdare

Installationsverktyg och material

Vård och
underhåll

Woodloc® är det mest avancerade
limfria fogsystemet på marknaden.
Tekniken innebär att fogen dras åt när
golvet läggs, för att sedan låsas på plats.
Därmed uppstår garanterat inga glipor,
varken när golvet är nylagt eller senare.

Det är enkelt att lägga ett golv från
Kährs. En stor del av förklaringen ligger
hos den sinnrika Woodloc®-fogen.
Brädorna kopplas ihop mekaniskt med
praktiskt taget osynliga fogar. Förutom
att resultatet blir perfekt, gör det också
att golvet går snabbt och lätt att lägga.
Passformen är också viktig för golvets
tålighet.

Kährs erbjuder ett brett sortiment av
installationsverktyg och material för att
göra läggningen enkel och slutresultatet
perfekt. I sortimentet ingår olika underlag för fuktskydd och ljuddämpning,
verktyg för alla installationssteg och
efterbehandlingsprodukter som annars
lätt glöms bort.

Precis som med de flesta andra
produkter behövs ett visst underhåll för
att golvet ska bevaras i gott skick. Kährs
vård- och underhållsprogram täcker allt
du behöver för den dagliga skötseln
och för regelbundet underhåll, samt
produkter som används om golvet blivit
skadat. Mer detaljerade instruktioner
finns i läggningsinstruktionerna och
underhållsguiden som vi rekommenderar
att du laddar ner.

hårdare

mjukare

ek

hårdare

Jarrah

Ek

Valnöt

Jarrah har traditionellt använts på grund
av sin hållbarhet och hårdhet. Det har
len yta och en rak ådring. Ytved och
kärnvirke går från laxrosa till djuprött.

Ek är det mest populära träslaget för golv
och möbler i Europa och USA för sitt
vackra utseende och långa livslängd.
Ursprung: Sverige och Europa

Ett mörkt och exklusivt träslag. Ytveden
är krämvit. Kärnvirket är ljusbrunt till
mörkt chokladbrunt, ibland med dragning
åt purpur. Träslaget får en särskilt lyster
med tiden.

Färgförändring: Medelstark färgförändring, på
sikt en lite bärnstensliknande ton.

Ursprung: Nordamerika

Hårdhet: Ek är hårt, tätt och starkt och är
lämpligt för golv. Vi använder ek som referens
när vi jämför andra träslag.

Färgförändring: Medelstor till mycket stor
förändring och den mörkbruna kärnveden
ljusnar med tiden och får en mer guldbrun färg

Hårdhet: 30 % hårdare än ek

Den enklaste
installationen

ek

Ytveden är krämfärgad åt det rödbruna
hållet och kärnvirket varierar från ljust till
mörkbrunt med röda inslag. Vanligen
finmönstrat med rak ådring som också
kan vara lite vågig.

Färgförändring: Medelstark färgförändring.
Från att ha varit krämvitt får det med tiden en
mer gyllene ton.

WOODLOC® DEN
STARKASTE FOGEN

mjukare

Hard maple

Ursprung: Nordamerika

Läs mer på www.kahrs.com

hårdare

Bok

Ursprung: Australien

Läs mer på www.kahrs.com

ek

Ytveden är nästan vit. Kärnvirket går från
grått, ljusbrunt till ljust gult med bruna
strimmor. En del sorteringar har mycket
speciell mönstring som ger golvet en helt
unik och levande karaktär.

mjukare

Läs mer på www.kahrs.com

mjukare

exponerat efter 2–3 år

Ask

Ursprung: Sverige

Kährs – detsamma
EN REPTÅLIG YTA
som ett massivt golv MED KÄNSLA AV TRÄ

oexponerat

Färgförändring: Färdiga golv har ofta en mörkt
brun till lilaröd färg, vilken också blir mörkare i
tonen med åren.
Hårdhet: 25 % hårdare än ek

Hårdhet: 10 % mjukare än ek

Läs mer på www.kahrs.com
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Kährs original

1-stav 1 800 x 130 x 15 mm

2-stav 2 423 x 200 x 15 mm
50

3

1-stav 1 800/2 100/2 420 x 187 x 15 mm

2-stav 2 423 x 200 x 15 mm*

1-stav 1 800 x 105 x 15 mm

1

hard maple toronto, city

2

KÖRSBÄR COLUMBUS, city

world naturals
collection

Brädornas tjocklek: 15 mm
Tjocklek på ytlagret: 3,6 mm
Stomme: Gran/furu
Slipbar: 3–4 gånger
Slitagegaranti: 30 år

74

2

*Endast tillgängligt för Navarra, Verona och Portofino

3

valnöt philadelphia, city

Nordic
Naturals
collection

3

körsbär charleston, city

3-stav 2 423 x 200 x 15 mm

Holländskt mönster 2 426 x 198,5 x 15 mm

43

VALNÖT ATLANTA, city

valnöt Vermont, Country

marina
collection

56

16

3

valnöt montreal, city

1

1

körsbär savannah, city

75

1

jarrah sydney, city

1

Ek/ask stavanger, skeppsgolv,
classic

ek/dark strip marbella,
skeppsgolv, classic

sand
collection

30

1

31

2

ask gotland, Country

31

3

ask gothenburg, city

3

ask stockholm, city

14

3

ask kalmar, town

1

ask telemark, country

15

2

ask sandvig

3

ask falsterbo

3

ask mariehamn

20

1

ask skagen

ek Brighton

Classic
nouveau
collection
58

1

59

2

Björk lapland, country

59

3

Björk Sarek, country

26

1

björk aaland, country

27

2

bok Oslo, city

3

bok trondheim, city

bok viborg, town

21

2

69

ek portofino

12

66

3

1

ek sorrento

1

ek nouveau snow, classic

ek nouveau white, classic

european
Naturals
collection

17

1
ek nouveau bronze, classic

harmony
collection

44

1
ek cornwall, country, classic

70

38

1

1

ek weimar, city, classic

1

ek trentino, country, classic

1

ek jersey, country, classic

ek milano, city

1

72

1

ek nouveau brown, classic

1

ek nouveau grey, classic

64

57

2

ek nouveau black, classic

3
Ek frost

ek nouveau charcoal, classic

heritage
collection

48

1

1

ek baden, country

ek hampshire, country

46

2

2

ek madrid, city

17

2

ek verona, town

3

ek navarra, country

ek vienna, city

3

51

3

Ek Ember

3

Ek Moss

43

54

3

Ek Fog

1

Ek Lava

Ek valois, CLASSIC

American
Naturals
collection
47

3

3

ek siena, town

Visas på sidan
80

24

45

ek heidelberg, town

1 2 3 Stavar

3

1

ek gascony, country

Lack
Matt lack
Naturolja

2

hard maple winnipeg, city

Borstning
Infärgning

Fasade kanter
Mikrofasade kanter

hard maple edmonton, city

1
Ek plantagenet, CLASSIC

25

1

22

1

Ek asturian, CLASSIC

Visas på sidan

Ek romanov, CLASSIC

1 2 3 Stavar

62

1

1

Ek Altavilla, CLASSIC

Lack
Matt lack
Naturolja

Ek Charlemagne, CLASSIC

Borstning
Infärgning

Fasade kanter
Mikrofasade kanter
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european
renaissance
collection
42

2
ek palazzo rovere,
holländskt mönster, classic

linnea, bok WIDE, country

valnöt palazzo noce,
holländskt mönster, classic

2
linnea, körsbär WIDE, city

1
linnea, ek/ask, skeppsgolv

2
linnea, ek white

1
linnea, ek WIDE, country

2
linnea, ek WIDE, city

Kährs linnea

Narrow 1 225 x 118 x 7 mm

2

2-stav 1 225 x 193 x 7 mm

linnea, ek WIDE, country

2
linnea, ek BROWN

2
linnea, valnöt WIDE, city

2
linnea, valnöt WIDE, country

Brädornas tjocklek: 7 mm
Tjocklek på ytlagret: 0,6 mm
Stomme: HDF
Slipbar: Nej
Slitagegaranti: 12 år

Dwell Holländsk mosaik 1225 x 193 x 7 mm

Dwell Industriparkett 1225 x 193 x 7 mm

Original 1 225 x 193 x 7 mm

linnea
narrow

67

34

1

1

linnea, hard maple NARROW,
city

1

linnea, ek NARROW, city

33

1

1

linnea, ek Honey

linnea, ek Cloud

36

1

linnea, ek blanc

linnea, ek bisquit

32

1

linnea, ek amber

37

1

1

linnea, ek coffee

1

linnea, ek coal

linnea, valnöt NARROW, city

linnea
dwell

63

linnea, ek loft, holländskt
MÖNSTER

63

linnea, valnöt loft,
holländskt MÖNSTER

linnea, Ek gotham,
industriparkett

60

linnea, valnöt gotham,
industriparkett

linnea
WIDE

2
linnea, ask WHITE

Visas på sidan
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1 2 3 Stavar

2

2

linnea, ask WIDE, city

Lack
Matt lack
Naturolja

2

linnea, björk WIDE, country

Borstning
Infärgning

2

linnea, hard maple WIDE, city

Fasade kanter
Mikrofasade kanter

linnea, bok WIDE, city

Vi reserverar oss för förändringar i produktutbudet och för de begränsningar
som tryckningen medför vad gäller att återge färger i magasinet. Vi föreslår
därför att du besöker din lokala Kährsåterförsäljare för att se golven i verkligheten med sina variationer av färg och mönster.
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GarantI

ATT TÄNKA PÅ FÖRE LÄGGNING

Våra produkter, som är fabriksytbehandlade, har ett ytskikt som kan slipas flera
gånger. OBS! Kährs Linnea kan inte slipas. Kombinerat med ett komplett vård- och
underhållsprogram erbjuder Kährs 30 års garanti på vårt utbud av 15 mm golv och
12 års garanti på våra 7 mm golv. Garantin omfattar genomslitning av golvets slitskikt på en yta överstigande minst 1 cm2 i ett och samma rum. Slitskiktet utgörs av
fabriksapplicerad ytbehandling och hela toppskiktet i hårdträ. (För mer detaljerad
information om garantin – se www.kahrs.se)

Förvara golvbrädorna i sina förpackningar. Öppna
efterhand som du lägger. Läs läggningsanvisningen noga innan läggning. Kährs Original och Kährs
Linnea med Woodloc®-fog läggs flytande dvs. fogas samman utan att fästas i undergolvet. Kährs
Original kan också limmas ned mot underlaget.
Läs mer på www.kahrs.se.

ATT VÄLJA TRÄGOLV
När man väljer ett trägolv från Kährs väljer man något som naturen
har skapat. När man beslutar sig för att köpa ett golv av naturmaterial måste man således vara medveten om naturens fantastiska
variation av utseenden.
Tänk på att det inte finns ett generellt regelverk som anger hur ett
trägolv ska se ut. Ibland får vi frågan om kvist i träet betyder sämre kvalitet. Detta äger sin riktighet vad gäller konstruktionsvirke
dvs. bärande profiler såsom reglar och balkar. I golvsammanhang
är kvist enbart en utseendefråga. Tycker du att det är snyggt eller
inte? Valet är ditt!
Vi delar in våra golv i tre sorteringar som alla ger olika karaktär åt
golven. Att en sortering får ha vissa kviststorlekar eller andra utseendekriterier innebär inte att alla brädor i respektive sortering
faktiskt innehåller detta. Helhetsintrycket hos olika golvsorteringar
ska vara olika, med naturlig spridning av kärnved, ytved, kvist och
för träslagen andra karaktärsdrag för respektive sortering. Golv
med olika utseenden har dock samma höga tekniska kvalitet i sin
konstruktion och uppbyggnad. Det är viktigt att man inte blandar
ihop begreppen utseende och teknisk kvalitet, vilket alltså är två
olika saker.
Vi försöker genom bilder och golvprover att ge dig en bild av ditt
kommande golv, men kan således inte helt beskriva det golv du
beställt. Om du, när du eller en av dig anlitad entreprenör lägger
golvet, inte tycker om en enskild bräda är det ingen anledning till
reklamation. Använd inte brädan eller kapa bort det du inte gillar och använd resten som start- och avslutningsbitar. I och med
installationen, oavsett om det är gjort av dig eller entreprenör, är
brädan godkänd av dig som köpare.
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Undergolvet ska vara torrt, plant, rent och fast.
Heltäckningsmattor avlägsnas. Vid läggning på
cellplast (EPS) eller på andra undergolv som inte
beskrivs här, se teknisk support på www.kahrs.se.
Förutsättningar
Kontrollera undergolvets planhet vid 2 m mätlängd
och vid 0,25 m mätlängd. Är ojämnheterna större
än ± 3 mm vid 2 m mätlängd eller större än ± 1,2
mm, vid 0,25 m mätlängd, måste de först utjämnas. Kährs har också godkänt en tolerans på ± 2
mm över en mätlängd på en meter.
Rummets relativa fuktighet (RF) ska ej överstiga
60%. Både rummet och brädorna ska vara uppvärmda till normal rumstemperatur före installationen.
Förberedelse
Undergolv som består av nygjuten betong, lättbetong, betonggolv direkt på mark, kryprumsgrund
eller golvvärmesystem ska först ha en åldringsbeständig 0,2 mm polyetenfolie som fuktskydd.
Undergolvet ska vara väl rengjort för att undvika
mögel. Lägg med minst 200 mm överlappning. Är
RF i underlaget över 95% får golvläggning ej ske.
Ovanpå folien läggs ett mellanlägg för att minska
stegljud. Använd en 2–3 mm polyetencellplast
(foam) eller grålumppapp från Kährs. Istället för
att kombinera två olika material kan du använda

Kährs Tuplex som är en kombination och fungerar
som både fuktskydd och stegljudsdämpare.
Läggning
I långsmala rum läggs brädorna i rummets längdriktning. Golvet rör sig med varierande luftfuktighet. Vi rekommenderar därför en rörelsefog på 10
mm vid väggar och fasta föremål (trappor, pelare,
dörrkarm etc.) för rum med en bredd på upp till 6
m. För större golvytor ska du räkna med 1,5 mm
rörelsefog per meter golvbredd. Denna rörelsefog
ska finnas runt hela golvet. Om golvbredden är
större än 25 m (Linnea 12 m) ska du dela golvet
med en dilatationsfog. Dilatationsfogen täcks
sedan med en list.

Kährs Tuplex

En golvsockel eller T-list behöver vara 50 % tjockare
än rörelsefogens bredd. Exempel: Om du räknat
ut att du behöver en rörelsefog på 12 mm mellan
golv och vägg skall golvsockeln vara minst 18 mm,
annars är det risk att golvets krympning gör att
du får en springa mellan golv och sockel.
Beräkna först hur många golvbrädor som går åt.
Blir sista brädraden smalare än 30 mm bör även
den första brädan sågas.

SKYDDSPAPP

Rådgör gärna med din golvleverantör eller med
oss, när det gäller byggfukt, om du ska lägga golvet på någon annan konstruktion än vi beskrivit
här, om du ska lägga ett stort golv eller om något
annat är oklart.
Vid läggning av t.ex. Palazzo, skall brädorna läggas
med mönsterpassning. Tvärbitarna skall läggas
mitt för längdstavarna i föregående brädrad.
Mindre förskjutningar i mönstret, föranledda av
tillverkningssättet, kan förekomma.

PLASTFOLIE, 0,2 MM

LÄGGNING PÅ GOLVVÄRME
Trägolv och golvvärme är idag en mycket vanlig
och välfungerande kombination. Vilken sorts
värmesystem du väljer – el eller varmvatten – gör
ingen skillnad för trägolvet. Värmesystemet ska
fördela värmen jämnt och effektivt, max 80 W/
m2. Golvytans temperatur får aldrig överstiga
27°C. Det här gäller också bredvid/ovanför rör till
värmeelement, ovanför samlingsrör och under
mattor, möbler etc.
Speciella krav
• Golvkonstruktionen skall ha ett värmefördelande
skikt som ger en mycket jämn temperatur över
hela golvytan för att undvika för höga temperaturer på vissa ställen.
•H
 ela golvytan skall vara uppvärmd. Detta gäller
dock inte vid ett så kallat komfortv ärmesystem
som är ett komplement till den vanliga uppvärmningen. Temperaturen är då betydligt lägre än
maximalt tillåtna 27°C på golvytan.
•G
 olvbeläggningen skall ha så hög värmeledningsförmåga som möjligt.
•M
 öjlighet att med stor noggrannhet styra och
begränsa yttemperaturen skall finnas.

•D
 et färdiga golvets yttemperatur får inte vid
något tillfälle överstiga 27°C. Detta gäller även
under mattor och möbler etc. Med en möblering
utan för många eller tjocka mattor är det rimligt
att nå 23°C på de fria golvytorna och detta ger
en rumstemperatur av ca 21°C. Förutsättningen
är givetvis att rummet har ett normalt uppvärmningsbehov. Detta innebär att täthet, isolering
och fönsterytor med mera skall vara av normal
standard.
•E
 n ångspärr skall vara inbyggd i golvkonstruktionen och skall ligga så nära trägolvet som möjligt.
Om undergolvet är tjockt eller tungt, t.ex. av
betongplattor är det extra viktigt att ångspärren ligger nära trägolvet. Ångspärren får under
inga omständigheter ligga på motsatta sidan av
bjälklaget.

krymper mer än andra träslag. Bok och hard
maple skall ej läggas på golvvärme.
Läggning
Arbetstemperaturen vid inläggning bör vara minst
18°C. Detta gäller brädor, undergolv och rumsluft.
Luftens relativa fuktighet (RF) ska vara lägre än
60%, både före, under och efter läggning.
Som mellanlägg bör i första hand grålumppapp
väljas, eftersom polyetencellplast har lägre värmeledningsförmåga.
Tänk på att ett golv lagt på golvvärme är mera
känsligt för fukt än ett golv utan golvvärme på
grund av att fuktkvotsskillnaden mellan golvets
torraste och fuktigaste tillstånd blir större.

•T
 rägolvet skall ligga tätt mot underlaget utan
luftspalt, som kan orsaka en kraftig uttorkning
av träet.
Val av trägolv
Golvvärme ger en ökad uttorkning vilket orsakar
extra krympning. Vid kallt och torrt klimat, som
t.ex. i Sverige, får man räkna med springor mellan stavar och brädor samt lätt konkava brädor.
Lamellparkett av bok och hard maple sväller och
85

SÅ HÄR LÄGGER DU KÄHRS original
Denna instruktion gäller för flytande läggning av
lamellparkett med Woodloc®5S-fog.
För mer detaljerad information eller om golvet
skall hellimmas mot undergolv samt vid installation
med golvvärme skall du alltid ladda ner och noggrant läsa vår läggningsanvisning för Woodloc®5S
respektive broschyren ”Undergolv och golvvärme”
som du hittar på www.kahrs.com.
Förberedelser
Komplett läggningsanvisning medföljer i varannan
bunt. Läs den före läggning.
Använd Kährs läggningsverktyg.
• Glöm ej ångspärr om konstruktionen kräver det.
• Beräkna först hur många golvbräder som går
åt. Blir sista raden smalare än 30 mm, bör även
den första brädraden sågas. Vid läggning av
golv med Woodloc®5S-fog underlättar det om
läggningen startar vid den långsida som har flest
dörrar. Om dörrar finns vid kortsidorna i rummet
– börja varje brädrad vid dessa. Bräderna kan
läggas både från vänster och höger. Om dörrar
finns vid kortsidan i rummet – ändrar du läggningsriktning och börjar varje brädrad vid dessa.
Tänk på att brädorna ska läggas med notsidorna
(den långa underläppen från brädans undersida)
ut mot rummet.
• För Kährs Original är maximal golvbredd 25 m.
Vid bredare golv vänligen kontakta Kährs.
Läggning
Kährs lamellparkett med Woodloc®5S–fog som
läggs flytande dvs. fogas samman utan att fästas
i undergolvet. Observera att golvet fogas samman
utan lim.
1. B
 örja i ett hörn och lägg notsidorna eller den
långa underläppen ut mot rummet. Sätt en
distanskloss på brädans kortsida. Långsidans
avstånd mot väggen kan justeras senare, när
tre rader lagts.
2. Vinkla ner golvbrädorna enligt bild 2. Fortsätt på
samma sätt med hela den första raden. Brädorna
kan vid behov läggas från höger till vänster.
Se särskild instruktion i läggningsanvisning
Woodloc®5S som du hittar på www.kahrs.se.
3. Kapa slutbrädan i första raden till rätt längd
och börja nästa rad med biten som blev över.
Brädornas ändskarvar förskjuts minst 500 mm
vid läggning.
4. Tryck golvbrädan i vinkel mot brädan framför
samtidigt som du försiktigt trycker brädan nedåt.
5. Tryck in nästa brädas långsida och fäll sedan
ner kortänden.
6. Knacka lätt med handklotsen på långsidan för
att säkerställa att den ligger i rätt position.
7. När tre rader lagts kan golvet golvets avstånd till
väggarna justeras. Sätt kilar mellan golv och vägg.

8. D
 en första golvraden måste ibland anpassas till
en krokig vägg. Lägg första raden och se till att
samtliga tvärskarvar är korrekt sammankopplade och inte förskjutna inbördes. För in hela
raden mot den krokiga väggen och rita av väggens kontur. Såga och återmontera brädorna.
Fortsätt läggning med nästa rad.
9. För värmeledningsrör borras hål i brädan. Hålen
ska vara minst 20 mm större än rörets diameter.
Såga som bilden visar. När brädan monteras
limmas den utsågade biten fast och hålen täcks
med rörmanschetter.
10. Om du måste kapa ett dörrfoder, använd en
golvbräda som underlag så får du exakt rätt
höjd. Om du behöver slå en bräda i längdled,
skydda brädans fog med en avkapad bit från
en kortände som sätts i fogen.
11. S
 ista brädan sågas till rätt bredd. Lägg sista
brädan ovanpå näst sista brädraden med ca 5 mm
förskjutning mot väggen. Markera sågsnittet
med hjälp av en brädbit utan låslist. Lägg till
den tillsågade brädan. Gör likadant med nästa.
12. Lås sista plankraden genom att använda låsningsverktyget. Applicera verktyget över varje
ändskarv och dra verktyget mot dig. Då skjuts
Woodloc®5S låsfjäder in till låst position. När
alla låsfjädrar är på plats är golvraden låst. Nu
återstår bara att montera socklar. Dessa får ej
pressas ned så att golvet kilas fast. Vid övergångar mot andra rum används t.ex. nivålister
eller avslutningslister.
13. B
 rädorna kan läggas från alla riktningar om
det behövs. Woodloc®5S är även enkelt att ta
upp. Använd låsverktyget (den långa tappen)
som appliceras på samma sätt som när du låser
golvet. Dra verktyget mot dig och låsfjädern
hamnar i en olåst position och du kan nu lätt
ta upp brädan.
14. Om du inte kommer åt att vinkla brädan under
t.ex. ett dörrfoder och lågt sittande radiatorer
gör så här: 14a. Skär bort 2/3 av låselementet.
14b. Limma. Knacka brädan på plats med ett
klackjärn.
Om du ska bygga något mer i rummet, tänk på
att skydda golvet med ett material som släpper
igenom fukt som t.ex. Kährs skyddspapp.
Rådgör gärna med din golvleverantör eller med
oss, när det gäller byggfukt; om du skall lägga
golvet på någon annan konstruktion än vad som
beskrivits här; om du skall lägga ett stort golv
eller om något annat är oklart.
Om du träffar på någon skadad eller felaktig bräda,
sortera undan den. Den kanske blir över eller kan
användas vid avslutningar. Naturligtvis får du byta
en felaktig bräda där du köpt den. Golvläggaren
är ansvarig för att brädor med uppenbara fel inte
installeras. Därför är det viktigt att varje bräda
kontrolleras noggrant innan den installeras.

1

3

5

2

Kährs Linnea med Woodloc®-fog, flytande läggning.

4

Förberedelser
Komplett läggningsanvisning medföljer i varannan
bunt. Läs den före läggning.
Använd Kährs läggningsverktyg.
• Glöm ej ångspärr om konstruktionen kräver det.
• Beräkna först hur många golvbräder som går
åt. Blir sista raden smalare än 30 mm, bör även
den första brädraden sågas. Vid läggning av
golv med Woodloc®-fog, underlättar det om
läggningen startar vid den långsida som har flest
dörrar. Om dörrar finns vid kortsidorna i rummet
– börja varje brädrad vid dessa. Bräderna kan
läggas både från vänster och höger.
• För Kährs Linnea är maximal golvbredd 12 m. Vid
bredare golv vänligen kontakta Kährs.

6

1. Börja i ett hörn och lägg från vänster till höger
med underläppen ut mot rummet. Långsidans
avstånd mot väggen kan justeras senare, när tre
rader har lagts.
2. Tryck nästa golvbräda i vinkel mot den första
och lägg ned. Fortsätt på samma sätt med hela
den första raden.

7

8

3. Kapa slutbrädan i första raden till rätt längd
och börja nästa rad med biten som blev över. Brädernas ändskarvar förskjuts med minst 300 mm.
4. Tryck golvbrädan i vinkel mot brädan framför.
Knacka lätt med handklotsen samtidigt som du
försiktigt trycker brädan nedåt.
5. Tryck in en Kährs läggningskil helt under den
redan lagda brädan vid kortänden.

9

9. Den första golvraden måste ibland anpassas
till en krokig vägg. Rita av väggens kontur på
golvbräderna. Lösgör sedan bräderna i den första
raden genom att ta tag i långsidan, dra uppåt och
samtidigt slå ett lätt slag mot skarven. Såga.

7. Dra ut läggningskilen och knacka lätt med
handklotsen på långsidan samtidigt som du
försiktigt trycker brädan nedåt, så kommer den
enklare på plats.

11

12

13

14a

8. När tre rader lagts kan golvets avstånd till
väggarna justeras. Sätt kilar mellan golv och vägg.
När golvet är färdiglagt ska kilarna tas bort.

1

2

3

4

10. Lägg tillbaka de sågade golvbräderna från
vänster till höger. Vinkla först in kortsidan och
därefter långsidan som tidigare beskrivits under
punkt 5–7. Sätt kilar mellan golv och vägg.
11. För värmeledningsrör borras hål i brädan. Hålen ska vara minst 20 mm större än rörets diameter. Såga som bilden visar. När brädan monterats
limmas den utsågade biten fast och hålen täcks
med rörmanschetter eller tvillingrosett.
12. Om du måste kapa ett dörrfoder, använd en
golvbräda som underlag så får du exakt rätt höjd.
Om du behöver slå en bräda i längsled, skydda
brädans fog med en avkapad bit från en kortände
som sätts i fogen.
13. Så här sågas sista brädraden till rätt bredd.
Lägg sista brädan ovanpå näst sista brädraden
med ca 5 mm förskjutning mot väggen. Markera
sågsnittet med hjälp av en brädbit utan låslist.
Lägg den tillsågade brädan. Gör likadant med
nästa. Montera socklar. Dessa får ej pressas ned
så att golvet låses. Vid övergångar mot andra rum
används t.ex nivålister eller avslutningslister.

>300 mm
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14a

10 mm

14. Bräderna kan läggas från alla riktningar om
det behövs. Detta underlättar läggningen vid exempelvis dörrar. Om du inte kommer åt att vinkla
in brädan under t.ex dörrfoder och lågt sittande
radiatorer, gör så här: 14a. Skär bort 2/3 av låslisten. 14b. Limma. För brädan på plats.

10
6. Tryck in nästa brädas kortände i vinkel och lägg
ner långsidan.

14b
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SÅ HÄR LÄGGER DU KÄHRS Linnea

Woodloc® kan inte läggas ändskarvar mot långsida. Om du ska bygga något mer i rummet, tänk
på att skydda golvet med ett material som släpper
igenom fukt, t.ex. Kährs skyddspapp.

Ett tips: Ibland är nödvändigt att skjuta in golvbrädor på plats (långsida eller kortsida). Det gäller
exempelvis vid dörrar eller andra svåra ställen när
brädan behöver glida in på plats. När en bräda
måste slås i längdriktningen ska en liten bit av en
brädände kapas till, som sedan passas in i fogen.
På så sätt skyddas brädänden från skador.

14b
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Skötsel och reparation
Förebyggande åtgärder
Ha en dörrmatta både utanför och innanför ytterdörren så slipper man få in smuts och grus, som
annars kan slita onödigt hårt på golven.
Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar
som ger fläckar och repor på trägolv) så undviks
onödiga märken och repor i golvet.
lackade golv (LACK & MATTLACK)
På lackade golv kan kompletterande ytbehandling
göras med Kährs lack eller mattlack. Den främsta
orsaken till detta är att förhindra att vatten kapillärsugs ner i skarvarna mellan bräderna.
Städning
Den dagliga städningen utförs med torra metoder,
t.ex. dammsugning. Vid behov fukttorkas golvet
med väl urvriden mopp/skurtrasa. Golvet får
bara fuktas lätt. Den vattenfilm som bildas efter
skurduken ska torka inom 1 minut. Bästa städresultat fås med Kährs Spray Cleaner. Låt inte heller
vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte på golv av
bok och hard maple, som är extra känsliga för
fukt. Hur ofta golvet måste fukttorkas beror på
användning och nedsmutsning.
Fläckborttagning
Ta bort fläckar så fort som möjligt med vatten
och Kährs Spray Cleaner. Hjälper inte detta,
finns nedan några tips för borttagning av svårare
fläckar. Men var försiktig med starka fläckbort
tagningsmedel, eftersom stora mängder och
hård gnidning kan påverka lacken
Underhåll med Kährs Lackrefresher
För att ge ny finish åt ett lackat trägolv som fått
en repad och nedmattad yta, används Kährs
Lackrefresher. Den ersätter inte överlackering
utan används mellan överlackeringarna. Vid användning av Kährs Lackrefresher på lackade golv
höjs glansvärdet. Ju fler skikt man lägger, desto
högre blir glansvärdet. Detta blir extra tydligt på
mattlackade golv.
Golvet som skall behandlas skall vara rent och fritt
från polish, vax och andra föroreningar. Dammsug
noggrant och fukttorka golvet med Kährs Spray
Cleaner för att avlägsna alla spår av fett.
1. Städa golvet noggrant. Om smuts finns kvar på
golvet när underhållet görs blir det svårt att få
bort smutsen senare.
2. Skaka flaskan med Kährs Lackrefresher och häll

ut direkt på golvet. Håll flaskan nära golvytan så
att det inte skvätter på tidigare underhållen yta.
3. Stryk ut Kährs Lackrefresher med Kährs mopp,
svamp eller polishutstrykare. Arbeta i brädans
längdriktning ett par brädrader i taget.
Om golvet är mycket slitet kan ytterligare en
strykning göras när första strykningen torkat.
Låt torka ca 30 min innan möblerna sätts tillbaka.
Kährs Lackrefresher innehåller 1 liter som räcker
till ca 70 m2. Anvisningar finns på förpackningen.
Var noga med att underhålla infärgade produkter i
tid, så att den infärgade ytan inte nöts ned.
Reparation
Partiell reparation av Kährs Original och Kährs
Linnea:
• Små ytrepor och skrapmärken kan behandlas
med Kährs Lackrefresher. Något djupare repor
måste först behandlas med Kährs Touch-up-lack.
• Små intrycksmärken fylls med Kährs Touch-uplack om ytan har spruckit.
• Djupa hack, repor och sprickor fylls med Ages
Woodfiller eller Kährs smältvax i passande färg
och lackeras med Kährs Touch-up-lack. Vid
större skada kan de skadade stavarna eller
bräderna bytas ut.
Renovering
Renovering av ytbehandlingen på Kährs Original
och Kährs Linnea:
• Mikrorepor. Om en mindre yta blivit repad i
lacken (under stolar etc.) kan golvet behandlas
med Kährs Lackrefresher. Detta gör att mikroreporna döljs. Vid fuktstädning försvinner Kährs
Lackrefresher gradvis.
Partiell renovering av Kährs Original och
Kährs Linnea:
Om en mindre yta blivit skadad, genomnött eller
av annan orsak måste åtgärdas, sker detta bäst
genom att de skadade bräderna byts ut. Med
Woodloc®-fog är detta enkelt. Denna metod gäller
särskilt infärgade eller bearbetade bräder.
Lackrenovering med Kährs Lack
(överlackering):
Den främsta orsaken till överlackering är att
golvet efter många års användning behöver
”fräschas upp”. Den yta som ska lackeras skall
vara väl rengjord med Kährs Spray Cleaner. Om
golvytan är mycket smutsig skall en singelskur-

maskin med röd rondell användas tillsammans
med Kährs Remover för att säkerställa att golvet
är fritt från fett och smuts. Även Kährs Lackrefresher tas bort med Kährs Remover. Mellanslipa
sedan eventuellt kvarvarande Refresher med
ett fint sandpapper 150-korn eller sliprondell 150
före överlackering. Temperaturen i rummet eller
på lacken får inte understiga 13° C vid lackering.
Hela golvytan måste överlackeras för att inte
lackvallar skall uppstå. Stryk ut lacken med en
roller (eller lackpensel). Vid överlackering – för att
täcka fogarna och ge golvet ett vattenskyddande
skikt – räcker det med en strykning. Tänk på att
ytan som skall överlackeras inte tidigare får vara
behandlad med vax, polish eller liknande. Detta
förhindrar vidhäftning, vilket gör att ytan måste
slipas ned till trärent.
Före överlackering skall en provlackering göras för
att testa vidhäftningen. Om golvet tidigare har
överlackerats skall den lacktillverkarens anvisningar följas. Om golvet kommer att utsättas för hårt
slitage behöver golvet lackeras i flera lager.
Golvet kan försiktigt beträdas ca 8 timmar efter
lackering. Mattor kan läggas på golvet 1 vecka
efter lackering. Var försiktig med vattenspill på
den nylackerade ytan den första veckan, eftersom
det kan ge bestående fläckar.
Arbetsredskap rengörs i vatten. Häll inte lackrester i avloppet utan låt dem torka in och deponera det enligt lokala föreskrifter. Använd aceton
för att ta bort torkad lack, anvisningar finns på
förpackningarna. 1 liter lack räcker till 8–10 m2.
Notera att en överlackering ger en ”plastigare”
yta än den fabrikslackerade och att repor syns
tydligare då reptåligheten är något sämre på
en överlackerad yta. Eftersom en överlackering
inte sker i en dammfri miljö, finns det risk för att
dammkorn lägger sig i ytan och kan ge ”noppor”
som syns när lacken torkat.
Grundrenovering av trägolv:
Är golvet mycket slitet eller av andra skäl behöver
renoveras går det utmärkt att maskinslipa till rent
trä och ytbehandla på nytt.

OBS! Vid överlackering ska eventuell golvvärme
vara avslagen.
OBS! Vid överlackering av golv nedlimmade med
MS–polymerlim, kan vidhäftning mellan överlackeringslack och fabrikslack inte garanteras. Använd
aldrig silikon på trägolvet. Minsta spår av silikon
kan orsaka problem vid överlackering.

2. Skaka flaskan med Kährs Oljerefresher och häll
ut direkt på golvet. Håll flaskan nära golvytan så
att det inte skvätter på tidigare underhållen yta.
3. Stryk ut med t.ex. Kährs mopp. Arbeta i
brädernas längdriktning, ett par brädrader i taget.
Var noga med att arbeta ut Kährs Oljerefresher
så att alla delar av golvet täcks och att inga
pölar uppstår. Bra ljus, gärna släpljus, underlättar
arbetet.

oljade golv (NATUROLJA)
Städning
Den dagliga städningen utförs med torra metoder,
t.ex. dammsugning. Vid behov fukttorkas golvet
med väl urvriden mopp/skurtrasa. Golvet får bara
fuktas lätt. Den vattenfilm som bildas efter skurduken skall torka inom 1 minut. Bästa städresultat
fås med Kährs Spray Cleaner.
Låt inte vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte på
golv av bok och hard maple som är extra känsliga
för fukt. Vattendroppar som får torka in kan ge
vita fläckar.
Hur ofta golvet måste fukttorkas beror på användning och nedsmutsning. Onödig städning
med fuktiga metoder gör mera skada än nytta.
Detta gäller särskilt de första veckorna efter
underhåll med Kährs Oljerefresher.
Fläckborttagning
Ta bort fläckar så fort som möjligt med vatten och
Kährs Spray Cleaner.
Underhåll med Kährs Oljerefresher
Vid normala bostadsförhållanden behöver Kährs
naturoljade golv inte underhållas förrän efter flera
års användning.
Golv som används i utrymmen där risk för vattenspill finns, t.ex i kök och hall, bör underhållas med
Kährs Oljerefresher i samband med inläggningen.
1. Städa golvet noggrant. Om smuts finns kvar på
golvet när underhållet görs blir det svårt att få
bort smutsen senare.

Låt golvet torka 1–2 timmar innan golvet beträds.
Gå inte på golvet med ytterskor under det första
dygnet efter underhållet. Tänk på att det tar en
vecka innan ytan når full smutstålighet.
Vid underhåll är det enklast att flytta möblerna till
ena halvan av rummet, behandla den fria halvan
och vänta 1–2 timmar. Sedan flyttas alla möbler
över till den andra halvan och behandlingen upprepas på resten av golvet.
Efterföljande underhåll kan göras på de delar av
golvytan där det verkligen behövs, t.ex. i gångstråken. Underhållsinsatser behöver alltså inte
medföra att möbler måste flyttas ut ur rummet.
Underhållsbehovet är beroende av många faktorer
och varierar från fall till fall. Golv med större
slitage, som t.ex. ytor som ofta beträds med
ytterskor, kräver ett tätare underhåll. Det märks
när golvet behöver en underhållsinsats, eftersom
det då börjar upplevas som svårstädat. Redskap
som använts till Kährs Oljerefresher tvättas ur i
ljummet vatten.
Var försiktig med vattenspill på den nybehandlade
ytan första veckan, eftersom det kan ge bestående fläckar.
Var noga med att underhålla infärgade produkter i
tid, så att den infärgade ytan inte nöts ned.
Reparation
• Små ytrepor och skrapmärken kan behandlas
med Kährs Oljerefresher. Något djupare repor
måste först behandlas med Kährs Touch-up-olja.
Därefter läggs ett lager Kährs Oljerefresher på
den skadade ytan.

•S
 må intrycksmärken fylls med Kährs Olje
refresher om ytan har spruckit.
• Djupa hack, repor och sprickor fylls med Ages
Woodfiller eller Kährs smältvax i passande färg
och oljas med Kährs Touch-up-olja. Vid större
skada kan de skadade stavarna eller bräderna
bytas ut. Detta gäller särskilt infärgade eller
bearbetade produkter.
Renovering
Efter lång tids användning kan behov ﬁnnas för
att renovera ytbehandlingen och ersätta den
med ny oljebehandling. Fördela ut ett tjockt lager
Kährs Satin Oil på golvet, ca 1 l per 25 m2. Därefter
poleras golvet med polermaskin (150 varv/min) så
att oljan löser smuts i golvet. Använd nylonduk,
t.ex. grön eller grövre Scotch Brite. Skrapa ihop
den smutsiga oljan med en gummiskrapa och
torka upp den resterande oljan. Fäst därefter en
trasa under polermaskinens rondell och polera
golvytan så torr som möjligt. Arbeta på mindre
ytor så att den upplösta smutsen inte hinner
torka. Golvet kan beträdas igen när Kährs Satin
Oil har fått härda över natten. Ibland kan ett kompletterande underhåll behöva göras dagen efter.
Partiell renovering av Kährs Original och
Kährs Linnea:
Om en mindre yta blivit skadad, genomnött eller
av annan orsak måste åtgärdas, sker detta bäst
genom att de skadade bräderna byts ut. Med
Woodloc®-fog är detta enkelt. Detta gäller särskilt
infärgade eller bearbetade produkter.
Grundrenovering av trägolv:
Är golvet mycket slitet eller av andra skäl behöver
renoveras går det utmärkt att maskinslipa till
rent trä och ytbehandla på nytt. Ytbehandlingen
kan bestå av lack eller naturolja. Följ tillverkarens
anvisningar.
Särskild hänsyn måste tas till infärgade eller bearbetade produkter.
Obs! Kährs Linnea kan inte slipas!

Obs! Kährs Linnea kan inte slipas!
Särskild hänsyn måste tas till infärgade eller
bearbetade produkter. Följ lacktillverkarens
anvisningar!

Fabrikslackerade ytor samt oljade golv
Fläckar av

Avlägsnas med

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och intorkade rester
av choklad eller fett.

Rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.

Färgkritor, läppstift, tusch.

Rengöringssprit.

Stearin, tuggummi.

Kylspraya eller lägg en plastpåse med iskuber på fläcken.
Skrapa sedan försiktigt.

Blod.

Kallt vatten.

Överlackerade ytor

88

Fläckar av

Avlägsnas med

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och intorkade rester
av choklad eller fett.

Lacknafta.

Färgkritor, läppstift, tusch.

Lacknafta.

Stearin, tuggummi.

Kylspraya eller lägg en plastpåse med iskuber på fläcken.
Skrapa sedan försiktigt.

Blod.

Kallt vatten.
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KÄHRS LISTER, socklar,
trappnosar

KÄHRS TILLBEHÖR
OCH UNDERHÅLLSPRODUKTER

Massiv sockel 15x69 mm

Massiv sockel 25x25 mm

Kvartsstav 14x14 mm

Smyglist 12x21 mm

Flexi-list 10x59 mm

Flexi-list 10x14 mm

Fanérsockel 22x60 mm

Fanérsockel 19x40 mm

Fanérsockel 16x60 mm

Fanérsockel 16x80 mm

Fanérsockel 20x40 mm

Massiv avslutningslist 38x21 mm (15 mm)
Kährs Satin Oil
Kährs Spray Cleaner
Kährs Cleaner
KÄHRS OLJEREFRESHER
Kährs Lack

Massiv avslutningslist 38x14 mm (7 mm)

Massiv nivålist 58x21 mm (15 mm)

Massiv nivålist 42x14 mm (7 mm)

Kährs LACKREFRESHER
Kährs AGES Woodfiller
Kährs MATTLACK
KÄHRS Touch-up
HandKLOTS Woodloc® Plast
Läggningskil Woodloc® plast

Massiv T-list 58x21 mm (15 mm)

Massiv T-list 58x14 mm (7 mm)

Massiv trappnos 60x35 mm (15 mm Woodloc®)

VÄGGDISTANSKILAR PLAST
Rörmanschett
Tvillingrosett
Kährs UNDERHÅLLSKIT
Mop REFILL
GOLVSKYDD

Massiv trappnos 59x27 mm (7 mm Woodloc®)
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Massiv trappnos 40x56 mm (15 mm T&G)

Massiv trappnos 44x54 mm (7 mm)

GOLVSKYDD
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Det bästa sättet att återvinna detta magasin
är att ge det till någon du tycker om
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