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Trägolv. De frammanar tankar på tradition, generationer 

av hantverksskicklighet och en känsla av att naturen 

omger dig.

Ikonen bland alla trägolv är ekbrädan med dess fylliga 

doft och böljande ådring som du kan följa med fi nger-

topparna.  

Föreställ dig den känslan i kombination med komforten 

i ditt hem, så förstår du varför vi känner så passionerat 

för våra trägolv. Välkommen till Kährs Heritage Collection.

Kährs Heritage Collection

OMSLAG: EK VALOIS
VÄNSTER: EK ASTURIAN



UNIKT UTSEENDE, UNIK PATINA

Alla golv i Heritage Collection har fått en extra specialborstad 

och behandlad yta. Det virke som används har handplockats 

ur vårt bestånd av ek så att det ger ett ännu bättre syn- och 

känslointryck.

Varje golv utstrålar en känsla av exklusivitet och ren lyx 

och har sin egen individuella karaktär. Färgpaletterna har 

valts ut och utvecklats noggrant så att de passar in i både 

traditionella och moderna interiörstilar.

Vi har också gett golven en hållbar behandling i naturolja som 

framhäver färgdjupet och den vackra ådringsvariationen i 

träet. Precis det som har gjort vårt sortiment av äkta trägolv 

så berömt. 



EK ROMANOV





EK ASTURIAN

EK VALOIS (VIT) EK PLANTAGENET (GRÅ)

Exklusiv 1-stav/plank
Långa breda golvbrädor ger det 
starkaste intrycket av äldre tiders 
massiva golvplankor. Golven i 
Heritage Collection kommer 
från de allra bästa bitarna som 
har sågats ut i ett stycke från 
stocken. De ger golvet en mycket 
stark och naturlig känsla.

Naturliga oljor
Naturliga oljor framhäver virkets 
hela struktur och ådring. Våra 
naturoljebehandlade golv är 
färdiga att användas i bostaden. 
De är lättskötta, men kom ihåg 
att naturoljebehandlade golv 
måste underhållas regelbundet.

Infärgning
Infärgning ger golvet en speciell 
ton – mörk eller ljus och med en 
känsla av ett väl ingånget golv. 

Fasning
De längsgående kanterna på 
varje bräda är svagt fasade, 
vilket framhäver känslan av plank 
ytterligare. Den här tekniken ger 
golvet ett elegant och ännu mer 
exklusivt utseende.

Lamellkonstruktion
Trä påverkas av årstids- och kli-
matväxlingar. Kährs har lagt ned 
mycket forskningsarbete på att 
hitta den perfekta jämvikten med 
sin lamellkonstruktion, dvs mel-
lan de tre skikten varje golvbräda 
är uppbyggda av. Resultatet 
är ett golv med minsta möjliga 
årstidsrörelser.

Woodloc®, starkast möjliga fog
Vi var den första golvtillverkaren 
som använde den revolu tione-
rande metoden att foga samman 
golvbrädor utan lim. Woodloc® 
gör inte bara läggningen lättare. 
Fogarna blir också tätare. 

30 års garanti
Vi är stolta över våra produkter, 
som har en fabriksyta och ett 
toppskikt som kan förnyas fl era 
gånger. I kombination med ett 
komplett skötsel- och underhålls-
program kan Kährs därför lämna 
30 års garanti.

EK ROMANOV (MÖRKBRUN)

Bräddimensioner: 2100/2400 x 187 x 15 mm

EK PLANTAGENET
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