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Vi introducerar Kährs Harmony
Den nya designkollektionen
Harmony – hemtrevligt, med en varm atmosfär. En plats dit man kan dra sig tillbaka, fylld
av mjuka nyanser som ger ro åt kropp och själ. De diskreta och fylliga nyanserna i Kährs
Harmony Collection är ett utmärkt komplement till alla inredningsstilar och skapar en känsla
av välbeﬁnnande. Inspirationen hämtas från naturens egen palett, och golven tillverkas av
rustik ek som är känd för sin skönhet och som håller i ﬂera generationer.
Kährs nya Harmony Collection omfattar fem golv, varav fyra har en distinkt borstad och
pigmenterad mattlackbehandling: vittonad Ek Frost, gråtonad Ek Fog, bronstonad Ek Ember
och ebenholtstonad Ek Lava. Dessutom ﬁnns Ek Moss som har en bruntonad naturoljeyta.
Alla golven har ett levande och rustikt utseende, med kvistar, sprickor och tydliga årsringar.
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WOODLOC ®, STARKAST
MÖJLIGA FOG
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Kährs var den första golvtillverkaren som använde den
här revolutionerande metoden
för att foga samman brädor.
Woodloc® förenklar inte bara
läggningen, utan minskar risken
också för springor eftersom
den låser brädorna mot varandra med en fogkonstruktion
som är integrerad i brädans
stomme.

Eftersom trä är ett naturmaterial som påverkas av fuktighetsförändringar rör sig ett
trägolv i takt med årstiderna.
För att rörelserna ska bli så
små som möjligt måste man
ha rätt balans mellan brädans
olika skikt – ytskikt, mellanskikt och baksida – samtidigt
som varje skikt måste vara
rätt dimensionerat. Kährs har
lagt ned stora resurser på att
utveckla en optimal konstruktion – och resultatet är ett trägolv med minsta möjliga rörelser mellan årstiderna.

Golvets yta är dess visuellt
viktigaste del. Ytbehandlingen
måste därför vara stark nog
för att motstå slitage och samtidigt tunn nog för att inte
skymma träets naturliga skönhet. För Kährs är både utseendet och hållbarheten lika viktiga.
Därför erbjuder vi lacker och
lättskötta naturoljor som ger
en överlägsen hållbarhet och
samtidigt kompletterar virkets
lyster. Lackskiktet ger en stark
och hållbar yta som varar i
ﬂera generationer. Det gäller
också för Kährs naturoljeytor,
som bara behöver oljas om då
och då.

Kährs har bedrivit ett eget banbrytande miljöarbete sedan
långt innan ”gröna frågor”
började tas upp av andra tillverkare. 1984 introducerade
vi den första lösningsmedelsfria lacken, och Kährs var den
första trägolvtillverkaren som
kunde skryta med en helt
lösningsmedelsfri produktionsprocess.

Kährs har tillverkat lamellparkett med hög kvalitet i över
60 år. Vi är stolta över vår
produktportfölj som omfattar
en hållbar förbehandling och
ett ytskikt som kan slipas ﬂera
gånger. Tillsammans med ett
komplett skötsel- och underhållsprogram gör detta att
Kährs kan lämna 30 års
garanti på alla golv i standardsortimentet.
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