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Podłoga drewniana, to wybór ekologiczny. A wybór podłogi firmy 
Kährs sprawia, że ta decyzja jest jeszcze bardziej „zielona”. Ponieważ 
firma Kährs to jeden z najstarszych producentów podłóg drewnianych. 
Jak również jeden z najbardziej nowatorskich. Wiele innowacji czerpiemy 
z naszych ambicji związanych z zaangażowaniem w ochronę środo-
wiska, np. wprowadzenie na rynek warstwowych podłóg drewnianych 
w 1941 roku. Wszystko co wytwarza człowiek ma wpływ na środowisko 
naturalne. Aby temu przeciwdziałać wypracowaliśmy ekologiczne 
podejście do całej naszej działalności. Drewno, które wykorzystujemy 
pochodzi prawie w całości ze Skandynawii oraz tych regionów Europy, 
gdzie nowe nasadzenia lasów są większe niż wycinki. Konstrukcja 
warstwowa naszych podłóg pozwala na efektywne wykorzystanie 
surowca, dzięki czemu zużywamy go mniej, niż producenci podłóg 
litych. Dzięki temu i innym inicjatywom udało nam się otrzymać w 1997 
roku ISO 14001 – certyfikat systemu zarządzania środowiskiem. To taki 
poziom zaangażowania, który pozwolił nam projektować i produkować 
podłogi, które są nie tylko piękne, ale również mają swój wkład w 
ochronę środowiska dla nas i przyszłych pokoleń. 

JAKOŚĆ Z NATURĄ  
W TLE
Nasze przywiązanie do jakości i 
środowiska przejawia się w całym 
łańcuchu produkcyjnym. Na jego 
początku dokonujemy wyboru 
najlepszego surowca. Jest to 
możliwe dzięki pomocy ponad 3 
000 dostawców drewna, którzy 
kierują się tymi samymi warto-
ściami, co my. Ponad 70% wyko-
rzystywanego przez nas surowca 
rośnie w odległości mniejszej niż 
160 km od naszego szwedzkiego 
zakładu.

CZYSTA PRODUKCJA
Na przestrzeni lat firma Kährs 
wprowadziła szereg innowacyj-
nych rozwiązań, których celem 
jest ograniczenie emisji do 
środowiska. Wśród nich znajdują 
się lakiery na bazie wody oraz 
największy i najbardziej zaawan-
sowany system filtracyjny, który 
został zamontowany w firmach 
na terenie Skandynawii. Czysta 
produkcja to nie tylko ogólna 
korzyść dla środowiska – rów-
nież dla pracowników naszych 
zakładów.

ODPOWIEDZIALNE 
PIĘKNO

REWOLUCYJNA TECHNOLO-
GIA PRODUKCJI PODŁÓG
W 1941 Kährs otrzymał patent na konstrukcję 
parkietu wielowarstwowego. Była to pierw-
sza zaawansowana technologicznie podłoga 
na świecie. Konstrukcja warstwowa podłogi 
sprawia, że podłoga jest bardziej trwała oraz 
gwarantuje przyjazne dla środowiska wyko-
rzystanie surowca. Taka podłoga jest o 75% 
bardziej stabilna niż podłoga z litego drewna; 
jest odporna na wypaczanie, odkształcenia 
i powstawanie szczelin nawet w przypadku 
zmian temperatury i wilgotności w różnych 
porach roku. Podłogi warstwowe są również 
bardziej przyjazne dla środowiska, aniżeli 
podłogi z litego drewna, ponieważ ich nośnik 
jest wykonany z drewna szybko rosnącego 
lub odpadów drzewnych. Oznacza to, iż 
stopień wykorzystania zasobów naturalnych 
ulega zmniejszeniu.
 70 lat później, w dzisiejszych czasach, 
większość producentów podłóg drewnianych 
nadal wykorzystuje tą konstrukcję. 

WOODLOC® 5S  
– aby podłoga była mocniejsza 
a montaż szybszy
W 2000 roku firma Kährs jako pierwszy 
producent podłóg drewnianych wprowadziła 
mechaniczny system bezklejowego łączenia 
desek – Woodloc® – który zrewolucjonizo-
wał rynek podłóg drewnianych. System ten 
pozwala na mechaniczne połączenie desek, 
bez konieczności stosowania kleju. Umożliwia 
on uzyskanie perfekcyjnej i równej podłogi 
bez szczelin oraz przeprowadzenie szybkiego 
i prostego montażu. W wyniku jego zastoso-
wania, szczeliny pomiędzy deskami zostają 
praktycznie wyeliminowane niezależnie od 
zmian klimatycznych w mieszkaniu, co ma 
również znaczny wpływ na uproszczenie 
konserwacji. 
 System Woodloc® 5s, najnowszy wyna-
lazek naszej firmy, przeniósł mechaniczną 
technikę bezklejowego łączenia desek na 
następny poziom, skracając czas montażu i 
jednocześnie umożliwiając ułożenie jeszcze 
mocniejszej podłogi.

„KÄHRS – WYNALAZCA 
NOWOCZESNYCH PODŁÓG 
DREWNIANYCH”

ZALESIANIE
Aby zachować zrównoważone 
zasoby leśne dla przyszłych 
pokoleń, firma Kährs współpra-
cuje z miejscowymi, krajowymi i 
ogólnoświatowymi organizacjami. 
Lasy na terenie Szwecji są obec-
nie 60% większe aniżeli w latach 
20 XX w. Jednak na świecie mamy 
do czynienia z innymi wyzwa-
niami; pozyskiwaniem drewna w 
nielegalny sposób oraz wycina-
niem lasów na potrzeby związane 
z produkcją energii, rolnictwem 
i uprawianiem drzew w celu 
pozyskiwania oleju palmowego. 
Realizujemy światowe programy 
zalesiania oraz współpracujemy z 
wiodącymi grupami zajmującymi 
się tematyką ochrony środowi-
ska, takimi jak FSC, EU, UN, WWF, 
Greenpeace i EIA. 

BRAK ODPADÓW, 
BRAK WYMAGAŃ
Troska o środowisko definiuje 
wszystkie nasze nowe projekty. 
Jeśli wierzysz w zrównoważone 
społeczeństwo, musisz tego 
dowieść.
 W naszej fabryce w Nybro 
nic się nie marnuje. Te partie 
surowca, które nie są przydatne 
do produkcji podłóg przetwarza-
my w biopaliwo. Część biopaliwa 
zużywamy do ogrzania naszego 
zakładu. Resztę sprzedajemy 
do miejscowej elektrociepłowni. 
Około 45 000 osób w naszym 
sąsiedztwie korzysta z ciepła 
uzyskanego dzięki naszym odpa-
dom drzewnym.

ZDROWE PODŁOGI
W 1984 roku firma Kährs, jako 
pierwszy na świecie producent 
podłóg drewnianych, wprowa-
dziła kompletną instalację do 
lakierowania podłóg z wykorzy-
staniem lakierów na bazie wody, 
której zadaniem było ograni-
czenie emisji podczas produkcji 
podłóg. Firma Kährs spełnia 
europejską normę E1, oraz normy 
Eo i California Air Resources 
Board - Airborne Toxic Control 
Measure (CARB-ATCM) Phase 1 i 2.  

DREWNO  
FSC–FAIRTRADE
2012: Najnowszy wynalazek 
firmy Kährs; pierwsza na świecie 
podłoga wykonana z drewna FSC-
-Fairtrade, na które firma posiada 
dwa certyfikaty. Jest to najbardziej 
przyjazna dla środowiska i spo-
łeczeństwa podłoga na świecie, 
której produkcja jest prowadzona 
w ramach pierwszego projektu z 
dziedziny ekoturystyki i zrówno-
ważonej, prowadzonej na małą 
skalę gospodarki leśnej, który jest 
realizowany w dolinie Curacautin 
w Chile. W ramach prowadzonej 
przez nas produkcji wspieramy 
bioróżnorodność w lasach, a 
także dążymy do zmniejszenia 
poziomu ubóstwa i przywrócenia 
praw miejscowym Araukanom oraz 
potomkom osadników.
Patrz podłogi na stronach 28 i 64.

Firma Kährs mieści się w Nybro, w sercu lasów w południowej 
Szwecji, w tej samej fabryce, w której wszystko się zaczęło 
ponad 150 lat temu. 
 W 1857 roku Johan Kähr uruchomił małą tokarnię i rozpoczął 
produkcję artykułów z drewna dla okolicznych rolników. 
 Dziś grupa Kährs jest największym europejskim producentem 
podłóg z drewna i jedną z najbardziej innowacyjnych firm 
branży drzewnej na świecie. 
 Połączenie długiej tradycji, pasji do wzornictwa, rzemiosła 
oraz nowych technologii, pozwoliło nam utrzymać pozycję 
lidera w projektowaniu nowoczesnych podłóg drewnianych.

Z dumą informujemy, iż spełniamy następujące normy dotyczące ochrony środowiska:

Okładka: Dąb Paris



www.kahrs.com 4-5

ŁĄCZENIE NATURY ZE 
WZORNICTWEM
Szczotkowane, fazowane, ryflowane, matowe lub połyskliwe. Firma 
Kährs dodaje nowoczesność do tradycyjnych podłóg, korzystając z 
unikalnych technologii, które nadają im wymiaru i charakteru. Oferuje-
my podłogi produkowane z różnych gatunków drewna przyjaznego dla 
środowiska, począwszy od drewna z naturalnym usłojeniem i w róż-
nych kolorach, aż do drewna z sękami. Charakter drewna jest praktycz-
nie tak samo ważny dla ogólnego wyglądu podłogi, jak rozmiar klepek. 
Oferujemy również podłogi charakteryzujące się prostotą, wytwarzane 
ze stonowanego i regularnego drewna, o gładkiej powierzchni i nie-
znacznych różnicach w zakresie odcieni i wzorów.

Więcej informacji: kahrs.com

SELEKCJA TOWN  
– Skromna, żywa podłoga 
Jeżeli poszukujesz podłogi z charakterem, 
która jednocześnie nie ma przyćmiewać 
wystroju pomieszczenia, zapoznaj się z gamą 
podłóg Town. Jasne czy ciemne, podłogi te 
charakteryzują się subtelnymi różnicami od-
cieni i usłojenia. Posiadają niewielkie sęki.

SELEKCJA COUNTRY  
– Sielskie piękno
Aby uzyskać wyraźny i naturalny wygląd 
podłogi, wybierz gamę podłóg Country. Tutaj 
znajdziesz podłogi o prawdziwie rustykalnym 
wyglądzie. Wyraźnie usłojone drewno z sęka-
mi, zróżnicowane pod względem kolorystycz-
nym bardziej niż inne podłogi i o żywszym 
charakterze.

1-PASMOWE
Długie deski 1-pasmowej podłogi, nadają się 
idealnie do większych przestrzeni, takich jak 
długi korytarz pokazany powyżej. Warstwę 
wierzchnią deski 1-pasmowej wycina się z 
jednego kawałka drewna. W ten sposób 
zaznacza się naturalne piękno i podkreśla się 
każdy szczegół, od różnorodności w zakresie 
barwy i usłojenia do poszczególnych sęków.

2-PASMOWE
Nasze podłogi 2-pasmowe mogą być z 
powodzeniem stosowane do tworzenia wy-
jątkowego efektu. Warstwa wierzchnia jest 
złożona na szerokości z dwóch klepek. Klepki 
dobiera się i układa tak, aby nadać podłodze 
jej własny, unikatowy charakter, który jest 
uzupełnieniem wszystkich stylów, jak poka-
zano na przykładzie salonu przedstawionego 
powyżej.

3-PASMOWE
Nasze podłogi 3-pasmowe mogą być stosowane 
jako uzupełnienie każdego stylu i nastroju; od 
żywego i optymistycznego do wyciszonego. Ich 
warstwa wierzchnia jest złożona na szerokości z 
trzech klepek. Podłogi te zapewniają szerokie 
możliwości w zakresie wystroju i wyglądają 
szczególnie pięknie w mniejszych pomiesz-
czeniach- jak korytarz powyżej. Efekt liniowy 
utworzony przez podłogę sprawia, że pomiesz-
czenie wydaje się być większe.

RÓŻNE WZORY  
PODŁÓG
Klasyczna podłoga o nowoczesnej 
konstrukcji. Warstwa wierzchnia 
składa się z pionowo i poziomo 
ułożonych klepek, zestawionych 
w powtarzający się wzór Po 
zamontowaniu podłogi, klepki 
tworzą olśniewający wzór wy-
szywanego ściegu, który nadaje 
każdemu wnętrzu, zarówno tra-
dycyjnemu jak i nowoczesnemu, 
stylu i elegancji.

WSTAWKI
Olśniewające i unikatowe wzory 
podłóg, udoskonalone poprzez 
zastosowanie dekoracyjnych 
drewnianych wstawek i szpunt. 
Szpunty są wykonywane ręcznie 
i mają kształt motyla lub są 
kwadratowe i rozmieszcza się je 
losowo na całej podłodze, za-
pewniając tym samym unikatowy 
i naprawdę olśniewający rezultat.

LAKIER MATOWY  
– Subtelny wygląd
Nasz lakier matowy nadaje 
wrażenie surowego drewna lub 
drewna pokrytego olejem natu-
ralnym. Miękka i ciepła naturalna 
powierzchnia jest niewiarygodnie 
miła dla stóp. Lakier matowy jest 
tak samo wytrzymały i łatwy w 
utrzymaniu jak lakier standardowy.

LAKIER NA WYSOKI 
POŁYSK 
– Pozwól mu błyszczeć
Dzięki wykończeniu na wysoki 
połysk podłoga jest połyskliwa 
i wygląda jak wypolerowana, 
co podkreśla piękno gatunków 
drewna, które wybierzesz. Dzięki 
temu zabezpieczeniu podłoga 
zachowa swoje piękno pomimo 
jej codziennej eksploatacji.

PODŁOGI  
SZCZOTKOWANE
Szczotkowanie powierzchni 
uwypukla naturalną strukturę i 
ziarnistość drewna. Szczotko-
wanie jest zwykle uzupełniane 
innymi technologiami obróbki 
powierzchni, takimi jak fazowa-
nie krawędzi lub barwienie.

PODŁOGA Z  
FAZOWANYMI  
KRAWĘDZIAMI I  
MIKROFAZAMI
Fazowanie krawędzi w podłogach 
1-pasmowych podkreśla kształt 
deski. Zarówno mikrofaza (lekkie 
zaakcentowanie krawędzi za 
pomocą papieru ściernego), jak 
i głębokie fazy na wszystkich 
krawędziach, nadają podłodze 
rustykalnego i wyróżniającego się 
wyglądu.

PODŁOGI RYFLOWANE 
RĘCZNIE
Bogaty charakter powierzchni 
zapewniający rustykalny wygląd 
jest tworzony ręcznie z wyko-
rzystaniem różnych narzędzi do 
ryflowania i szlifowania powierzchni. 
Dzięki temu powstaje podłoga o 
wyglądzie stylizowanym na stary, 
z bogatymi znakami szczególnymi.

BARWIONE I  
DYMIONE
Aby wzmocnić naturalny odcień 
drewna i dodać mu koloru, w pro-
cesie produkcyjnym oraz na etapie 
projektowania wykorzystuje się 
barwienie i dymienie. Dostępne są 
rozmaite odcienie tych podłóg, od 
jasnobiałych i szarych do ciemno-
brązowych i czarnych.

OLEJ  
– Podłoga miła w dotyku
Stosowany przez Kährs olej 
sprawia, że podłogi wyglądają 
niewiarygodnie pięknie i natural-
nie, jednocześnie podkreślając 
ciepło oraz wytworność same-
go drewna. Olej uzewnętrznia 
drobną strukturę i sęki drewna, 
a także pogłębia jego naturalną 
barwę. Podłogi firmy Kährs pokry-
te olejem, są łatwe w utrzymaniu.

SELEKCJA CITY  
– Czyste i eleganckie
Selekcja City, obejmuje produkty o wystylizo-
wanym i minimalistycznym wyglądzie. Podłogi 
te są uosobieniem chłodnej elegancji. Są wy-
konywane z surowca o jednolitym usłojeniu i 
niewielkim zróżnicowaniu w zakresie odcieni. 
Są to podłogi jasne lub ciemne, zależnie od 
gatunku drewna – jednak efekt jaki zapewniają, 
pozostaje taki sam.

LAKIER PÓŁMATOWY  
– Jedwabiście gładka 
powierzchnia
Stosowany przez nas lakier 
półmatowy uzupełnia charakter 
drewna, podkreślając jego natu-
ralną strukturę. Sprawia również, 
że podłoga jest bardziej odporna 
na ścieranie i jest łatwiejsza w 
utrzymaniu. Stosujemy najcieńszą 
możliwą warstwę, aby nie ukry-
wać naturalnego połysku drewna.
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KOLEKCJA AMERICAN NATURALS
Podłogi utrzymane w stylu amerykańskim, wykonane z rodzimych gatunków 
drewna: dębu czerwonego, orzecha, wiśni amerykańskiej i twardego klonu.

Doskonała jakość i rzemiosło
Korzystając z umiejętności uświęconych tradycją, firma Kährs łączy 
niezrównane, ręczne rzemiosło z niezwykłym wzornictwem, a te z kolei 
z najnowszymi technikami produkcji i obróbki powierzchni, dostarcza-
jąc znakomite podłogi. Unikalne podłogi dębowe, jesionowe, bukowe i 
orzechowe są dostępne w różnych wzorach i z różnym wykończeniem i 
wszystkie charakteryzują się uderzającym oraz ekskluzywnym wyglą-
dem z jednoczesnym doskonałym odwzorowaniem detali.

KOLEKCJA GRANDE/20 MM
Tradycyjne, szerokie i długie deski w nowoczesnym stylu. Kolekcja ta 
jest dostępna w nowoczesnym, wielowarstwowym formacie i charakte-
ryzuje się dużymi rozmiarami deski oraz imponującym stylem.

Dalsze informacje można uzyskać na stronie 62 lub na stronie internetowej kahrs.com

KOLEKCJA SHINE/15 MM
Rzucająca się w oczy gama podłóg na wysoki połysk z perłowymi i 
metalicznymi efektami, zapewniająca drewnianym podłogom wykwintną 
atrakcyjność.

KOLEKCJA DA CAPO/15 MM
Kolekcja ta przywołuje piękno regenerowanego drewna i oferuje eksklu-
zywne wzory o bogatym charakterze.

Podstawy jakości
Podłogi Original są nadal najlepsze ze wszystkich nowoczesnych 
podłóg drewnianych. Na przestrzeni dekad ta gama podłóg została 
rozwinięta i stała się naszą największą i najpopularniejszą kolekcją 
podłóg drewnianych. Obejmuje ona podłogi wykonywane z rozma-
itych gatunków drewna i z różnym wykończeniem, których inspiracją 
są skandynawskie korzenie firmy Kährs. Każda podłoga jest prawdzi-
wym uosobieniem klasyki.

KOLEKCJA NORDIC NATURALS
Ciepło i jasność podłóg jesionowych i bukowych to wyrazy uznania dla 
skandynawskich korzeni firmy Kährs.

KOLEKCJA WORLD NATURALS
Podłogi z twardego drewna w stylu tropikalnym, z surowca pozyskiwanego 
z lasów północy, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka 
leśna. Są one owocem naszego zaangażowania w ochronę środowiska.

KOLEKCJA SAND
Jesionowe i dębowe, lakierowane i barwione na jasno, wprowadzają do 
domu światło i uczucie świeżości. 

KOLEKCJA CLASSIC NOUVEAU
Szczotkowane i fazowane do perfekcji, pokryte matowym lakierem. 
Stare spotyka się z nowym w wielu odcieniach. 

KOLEKCJA HARMONY
Harmonia z nazwy i z natury. Ta kolekcja obejmuje pokryte lakierem lub 
olejem podłogi dębowe, które charakteryzuje rustykalny wygląd i ostre 
wzornictwo.

KOLEKCJA ARTISAN
Kolekcja ta obejmuje podłogi dębowe z powierzchnią wykończoną 
ręcznie i stanowi połączenie rustykalnej elegancji z chłodnym i współ-
czesnym wzornictwem.

KOLEKCJA ARBUSTO
Surowe piękno jest wyznacznikiem dębowych podłóg wykańczanych 
ręcznie, przepełnionych charakterem i naturalnymi detalami.

KOLEKCJA FOUNDERS
Dąb rustykalny z mocno szczotkowanym, ręcznie ryflowanym wykończeniem 
to uświęcenie tradycji firmy Kährs związanej z jakością i rzemiosłem.

Dalsze informacje można uzyskać na stronie 63 lub na stronie internetowej kahrs.com

KOLEKCJA LIVING
Kolekcja Living charakteryzuje się doskonałym stylem oraz niewielkimi, 
wąskimi i 1-pasmowymi deskami. Jest dostępna w różnych odcieniach, 
łącząc jednocześnie piękno z funkcjonalnością. 

Długotrwałe piękno
Piękno nie zawsze jest przelotne – zwłaszcza w przypadku kolek-
cji podłóg Spirit firmy Kährs. Wytrzymałe wykończenie podłóg z tej 
kolekcji zachowuje ich piękno na lata i sprawia, że mogą być one z 
powodzeniem stosowane w domu, jak i w miejscach publicznych.

KOLEKCJA HABITAT
Obejmuje różne rodzaje podłóg, od srebrzystych dębowych do złotych 
podłóg orzechowych w nowoczesnym, dużym 1-pasmowym formacie. Pod-
łogi te są przyjazne dla środowiska i są uosobieniem niewinnego piękna.

KOLEKCJA LODGE
Kolekcja podłóg 2-pasmowych, wykonanych z najlepiej sprzedających się 
gatunków drewna, dostępna w kolorach od jasnego jesionu do ciemnego 
orzecha zwiększająca jakość i wzbogacająca styl.

KOLEKCJA RUGGED
Gama dębowych podłóg Rugged obejmuje pięć unikatowych rodzajów 
podłóg charakteryzujących się rustykalnym wyglądem, które przemieniają 
tradycyjny wygląd w poczucie współczesności.

KOLEKCJA UNITY
Gładkie i lakierowane podłogi w rozmaitych odcieniach, będące od-
zwierciedleniem ponadczasowego stylu panującego w metropoliach.

Dalsze informacje można uzyskać na stronie 66 lub na stronie internetowej kahrs.com

Idealne dopasowanie
Podłoga Linnea to fornirowa podłoga z prawdziwego drewna, prze-
znaczona do miejsc o małym natężeniu ruchu, która ma 7 mm grubo-
ści i może być stosowana w każdym pomieszczeniu w domu.

Dalsze informacje można uzyskać na stronie 67 lub na stronie internetowej kahrs.com

KOLEKCJA EUROPEAN NATURALS
Dąb i klon europejski w różnych stylach i z różnym wykończeniem 
 wprowadzają do domu tradycyjny, jasny i żywy aspekt.

KOLEKCJA CAPITAL
Czyste i harmonijne podłogi z naturalnego dębu w kolorze białym, 
szarym oraz naturalnym, których zrównoważony ton oraz niewiele 
różniące się od siebie słoje, nadadzą pomieszczeniu subtelnej elegancji.



8-9KÄHRS SUPREME / Shine Collection

SHINE
COLLECTION

Black Silver

Opaque
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10-11KÄHRS SUPREME / Grande Collection

GRANDE
COLLECTION

Manor

62

Maison



12-13KÄHRS SUPREME / Grande CollectionEspaceCasa



14-15KÄHRS SUPREME / Da Capo Collection

DA CAPO
COLLECTION

Indossati

62

Unico



16-17KÄHRS SUPREME / Da Capo CollectionDecorum Dussato



18-19KÄHRS ORIGINAL / Nordic Naturals Collection

NORDIC NATURALS
COLLECTION63

Hellerup Kalmar

Viborg



20-21KÄHRS ORIGINAL / European Naturals Collection

EUROPEAN NATURALS
COLLECTION63

SalzburgJersey

Verona



22-23KÄHRS ORIGINAL / Capital Collection

CAPITAL
COLLECTION63

Berlin

Paris Dublin



24-25KÄHRS ORIGINAL / American Naturals Collection

AMERICAN NATURALS
COLLECTION63

Philadelphia Charleston



26-27KÄHRS ORIGINAL / American Naturals Collection

Savannah

Alberta



28-29KÄHRS ORIGINAL / World Naturals Collection

WORLD NATURALS
COLLECTION64

Tierra



30-31KÄHRS ORIGINAL / Sand Collection

SAND
COLLECTION64

Sandvig



32-33KÄHRS ORIGINAL / Sand Collection

Skagen

Cancun

Portofino



34-35KÄHRS ORIGINAL / Classic Nouveau CollectionNouveau Charcoal

CLASSIC NOUVEAU
COLLECTION64

Nouveau White

Nouveau Snow Nouveau Dun



36-37KÄHRS ORIGINAL / Harmony Collection

HARMONY
COLLECTION64

Stone

DewAlabaster



38-39KÄHRS ORIGINAL / Harmony CollectionSmoke

Limestone

Soil



40-41KÄHRS ORIGINAL / Artisan Collection

ARTISAN
COLLECTION

Camino Earth

64



42-43KÄHRS ORIGINAL / Artisan CollectionConcrete

Saw White



44-45KÄHRS ORIGINAL / Arbusto Collection

ARBUSTO
COLLECTION65

GenuinCanus



46-47KÄHRS ORIGINAL / Arbusto CollectionFumeusAlbus



48-49KÄHRS ORIGINAL / Founders Collection

FOUNDERS
COLLECTION

Sture

65



50-51KÄHRS ORIGINAL / Founders CollectionFredrik

Gustaf

Ulf



52-53KÄHRS SPIRIT / Rugged Collection

RUGGED
COLLECTION66

Fossil Groove



54-55KÄHRS SPIRIT / Unity Collection

UNITY
COLLECTION66

ArcticCliff



56-57KÄHRS LINNEA / Habitat, Lodge, Living Collection

67

67

67

Living / Sugar

HABITAT COLLECTION
LODGE COLLECTION
LIVING COLLECTION

Habitat / Statue

Lodge / Tide
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KÄHRS – WIĘCEJ NIŻ 
DREWNIANA PODŁOGA 

Drewniana podłoga jest źródłem spokoju dla duszy, natomiast drewno 
na ścianach tworzy ciepłą i intymną atmosferę.
 Ściany pokryte drewnem to połączenie odrobiny rustykalizmu z błysz-
czącymi, nowoczesnymi materiałami. Dzięki temu wnętrza – również te 
o minimalistycznej aranżacji- zostają wzbogacone o odrobinę uroku i 
nutę modnego wystroju.
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Świeżo cięte Po 2-3 latach Świeżo cięte Po 2-3 latach

Świeżo cięte Po 2-3 latachŚwieżo cięte Po 2-3 latach Świeżo cięte Po 2-3 latach

Świeżo cięte Po 2-3 latach

Świeżo cięte Po 2-3 latach

ODPOWIEDNIA PODŁO-
GA W ODPOWIEDNICH 
MIEJSCACH

Poszczególne gatunki drewna charakteryzują się różną twardością. 
Do pomieszczeń narażonych na intensywną eksploatację lepiej 
wybrać twardsze drewno. Z tego właśnie względu w Kährs produku-
jemy podłogi z twardszych gatunków drewna. Wyjątkiem jest brzoza, 
którą charakteryzuje średnia twardość i która z tego względu nie jest 
zalecana do użycia w pomieszczeniach narażonych na intensywną 
eksploatację takich jak kuchnia, recepcje, czy bary.

JESION
Miękisz jest prawie biały. Twar-
dziel obejmuje kolory od szarego 
poprzez jasno-brązowy do jasno- 
żółtego z brązowymi pasmami. 
Niektóre partie surowca mają 
wyjątkowe usłojenie, nadające 
podłodze całkowicie unikalny i 
żywy charakter.

Miejsce pochodzenia: Szwecja

Zmiany koloru: Z biegiem czasu nieco 
zmienia kolor z odcienia piaskowego na 
słomkowo-brązowy.

Twardość: 10% twardszy niż dąb

BUK
Buk ma zabarwienie od jasno- 
kremowego do jasno-brązowego 
z różowo-pomarańczowymi prze-
barwieniami. Posiada zazwyczaj 
proste słoje i zwarty wzór, który 
nadaje ciepły charakter i dodaje 
przestronności.

Miejsce pochodzenia: Szwecja

Zmiany koloru: Z biegiem czasu zmienia 
nieco kolor, najpierw nabierając odcienia 
pomarańczowego, a potem bursztyno-
wego.

Twardość: Taka sama jak dębu

DĄB
Dąb, ze względu na swoją urodę 
oraz trwałość, jest najpopular-
niejszym gatunkiem drewna, 
używanym do produkcji podłóg 
i mebli zarówno w Europie, jak i 
w USA.

Miejsce pochodzenia: Szwecja i Europa

Zmiany koloru: Z czasem nieznaczna 
zmiana koloru na lekko bursztynowy.

Twardość: Dąb jest twardy, zbity i 
wyjątkowo mocny, co sprawia, że nadaje 
się idealnie do wykorzystania w produkcji 
podłóg. Do porównania z innymi gatun-
kami drewna, używamy dębu.

NATURALNE ZMIA-
NY ZACHODZĄCE 
W DREWNIE
Drewno wystawione na dzia-
łanie światła słonecznego jest 
narażone na zmianę koloru. Po-
winniśmy spodziewać się zmian 
koloru również w podłogach 
drewnianych, co – naszym zda-
niem – podkreśla ich naturalny 
i wyjątkowy charakter. Jeśli od 
czasu do czasu przestawisz 
meble lub przesuniesz nieco 
dywaniki, unikniesz powstawa-
nia zbyt wyraźnych miejscowych 
odbarwień. Poniższa prezentacja 
zawiera porównanie twardości 
różnych gatunków drewna i 
innych ich właściwości, a także 
odcieni, jakie przybiorą po wy-
stawieniu ich na działanie natu-
ralnego światła słonecznego.

ORZECH
Ciemne, wyjątkowe drewno z 
bielą w kolorze biało-kremo-
wym. Twarde części mają kolor 
jasno-brązowy do ciemno-czeko-
ladowego czasami z odcieniem 
fioletowym. Z czasem nabiera 
specyficznego połysku.

Miejsce pochodzenia: Ameryka Pół-
nocna

Zmiany koloru: Z czasem znacznie 
zmienia kolor w ten sposób, że twarde, 
ciemno-brązowe części drewna jaśnieją i 
nabierają odcienia złoto-brązowego.

Twardość: 10% miększy niż dąb

JARRAH
Jarrah jako gatunek był wykorzy-
stywany tradycyjnie ze względu 
na swoją wytrzymałość i twar-
dość. Ma gładką powierzchnię i 
proste słoje. Jej kolory obejmują 
zakres od łososiowego do głębo-
kiej czerwieni.

Miejsce pochodzenia: Australia

Zmiany koloru: Gotowe podłogi 
mają kolory od ciemno-brązowego do 
czerwono-fioletowego, z tendencją do 
ciemnienia wraz z upływem czasu.

Twardość: 25% twardsza niż dąb

TWARDY KLON
Miękkie części drewna są kremo-
we z odcieniem czerwonawego 
brązu, twarde obejmują odcienie 
brązu od jasnego do ciemnego 
z czerwonymi przebarwieniami.  
Zwykle jest pięknie usłojony z 
prostymi, choć czasem lekko 
falującymi słojami.

Miejsce pochodzenia: Ameryka Pół-
nocna

Zmiany koloru: Z czasem nieznaczna 
zmiana koloru, z kremowo-białego do 
złotego.

Twardość: 30% twardszy niż dąb

WIŚNIA
Piękny i wszechstronny gatunek, 
nadający ciepła, indywidualności 
i uroku; miękkie części drew-
na mają biało-kremowy kolor, 
twarde są głęboko czerwone do 
czerwono-brązowych. Razem 
tworzą piękny, prosty wzór.

Miejsce pochodzenia: Ameryka Pół-
nocna

Zmiany koloru: Wiśnia, pod działaniem 
światła, w ciągu kilku tygodni bardzo 
mocno zmienia kolor wyraźnie ciemniejąc 
i nabierając odcienia ciemno-czerwonego.

Twardość: 3% miększa niż dąb

PERFEKCJA I ŚLADY 
NATURY
Znaczenie sęków? Sęk jest symbo-
lem początku życia, powstawania 
nowej gałęzi na pniu potężnego 
drzewa. Gałąź ta jest wspierana 
przez liście, które zapewniają drze-
wu wartości odżywcze i jednocze-
śnie oferują możliwość schowania 
się w jego cieniu. Znaczenie gałęzi 
dla życia jest „zaznaczone” w 
postaci sęku w podłodze, który za-
wsze przypomina o tym, jak idealna 
jest natura.

TRWAŁOŚĆ I
AKCESORIA KÄHRS

GWARANCJA FIRMY 
KÄHRS
Firma Kährs produkuje podłogi 
warstwowe wysokiej jakości od 
ponad 60 lat. Jesteśmy dumni ze 
swoich produktów oraz korzyści, 
jakie dają użytkownikom w 
zakresie trwałości i ochrony 
środowiska. Jeśli dodamy do tego 
kompletny program środków do 
pielęgnacji i czyszczenia, możemy 
udzielić 30-letniej gwarancji na 
podłogi z rodziny Original oraz 
12-letniej gwarancji na gamę 
podłóg Linnea.

NAJBARDZIEJ TRWAŁY 
LAKIER, KTÓRY NIE 
ULEGA ODBARWIENIU
Powierzchnia podłogi to ta jej 
część, którą widzimy. Dlatego 
wszystkie lakiery nakładane na 
podłogi firmy Kährs, są odporne 
nawet na najcięższą codzienną 
eksploatację, ale jednocześnie 
ich warstwa nie jest zbyt gruba, 
aby nie maskowała pięknego 
wzoru drewna. W przeciwieństwie 
do innych producentów, lakiery 
stosowane przez firmę Kährs 
nie będą żółkły w miarę upływu 
czasu.

KÄHRS – NORMALNE 
CYKLINOWANIE
Do produkcji warstwy wierzchniej 
podłóg Kährs Original stosuje się 
drewno twarde. Poniżej znajdu-
je się drewno szybko rosnące. 
Podłogi te można odnawiać do-
kładnie w ten sam sposób, w jaki 
odnawia się tradycyjne parkiety- 
ponieważ każdą podłogę drew-
nianą można cyklinować jedynie 
do złącza. Konstrukcja opracowa-
na przez Kährs charakteryzuje się 
także dodatkowymi korzyściami w 
zakresie ekologii – i stabilnością 
większą o 75%!

NAJWIĘKSZA 
STABILNOŚĆ
Ponieważ drewno jest surow-
cem naturalnym, jest podatne na 
odkształcenia powodowane zmia-
nami temperatury i wilgotności po-
wietrza, tzn. przy dużej wilgotności 
drewno pęcznieje, natomiast przy 
mniejszej wilgotności dochodzi do 
jego kurczenia. Opracowana przez 
firmę Kährs wielowarstwowa kon-
strukcja minimalizuje te zjawiska. 
Zapewnia ona właściwą równowa-
gę pomiędzy warstwami deski – i 
sprawia, że podłoga jest stabilna. 
w każdych warunkach.

NARZĘDZIA I MATE-
RIAŁY MONTAŻOWE
Firma Kährs oferuje szeroką gamę 
narzędzi i materiałów, które spra-
wią, że montaż będzie prosty, a 
rezultat perfekcyjny. Obejmuje 
ona rozmaite podkłady zapew-
niające ochronę przed wilgocią i 
odpowiednie wyciszenie, a także 
narzędzia montażowe, wykoń-
czenia, listwy przypodłogowe 
i profile dopasowane do po-
szczególnych produktów z danej 
kolekcji.

KONSERWACJA
Gama produktów do konserwacji 
firmy Kährs obejmuje rozmaite 
środki stworzone szczególnie 
pod kątem konserwacji lakierów 
nałożonych na poszczególnych 
rodzajach podłóg firmy Kährs. 
Obejmuje ona także produkty 
stosowane podczas napraw pod-
łóg i umożliwiające ich odnowę. 
Szczegółowe instrukcje dotyczą-
ce konserwacji są dostępne w 
Instrukcji montażu i konserwacji 
oraz Instrukcji naprawy, dostęp-
nych na stronie www.kahrs.com.

OGRZEWANIE  
PODŁOGOWE
Podłogi drewniane firmy Kährs 
doskonale nadają się do eksplo-
atacji wraz z systemem ogrzewania 
podłogowego pod warunkiem, że 
zostaną one zamontowane zgod-
nie z zaleceniami, z zastosowa-
niem odpowiedniego podkładu itp. 
Prosimy pamiętać, że temperatura 
powierzchni gotowej podłogi nie 
może w żadnym miejscu przekro-
czyć 27°C.

NAJŁATWIEJSZY 
MONTAŻ
Pomysłowe połączenie Woodloc®  
sprawia, że montaż podłóg 
firmy Kährs staje się prosty. 
Deski doskonale pasują do 
siebie, a połączenia między nimi 
są praktycznie niewidoczne, 
dzięki czemu w krótkim czasie 
zapewniony zostaje doskonały 
rezultat! Doskonałe dopasowa-
nie zwiększa również trwałość 
podłogi i ułatwia utrzymanie jej 
w czystości.

miększe dąb twardsze

miększe dąb twardszemiększe dąb twardsze

miększe dąb twardsze

miększe dąb twardsze

miększe dąb twardsze

miększe dąb twardsze
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Nacięcia

DĄB CASTILLODĄB CASA

DĄB CHALETDĄB MANORDĄB MAISONDĄB ESPACEDĄB CITADELLEDĄB CHATEAU

DĄB SPARUTODĄB MAGGIORE

DĄB INDOSSATIDĄB EREDITATODĄB DECORUM DĄB DOMO DĄB DUSSATO

KLON EUROPEJSKI SALZBURG
CITY

BUK VIBORG
TOWN

BUK HELLERUP
TOWN

JESION KALMAR
TOWN

DĄB SIENA
TOWN

DĄB JERSEY
COUNTRY

DĄB HAMPSHIRE
COUNTRY

DĄB CORNWALL
COUNTRY

DĄB ARDENNE
COUNTRY

WIŚNIA CHARLESTON
CITY

DĄB VERONA
TOWN

TWARDY KLON TORONTO
CITY

TWARDY KLON MANITOBA
TOWN

TWARDY KLON EDMONTON
CITY

TWARDY KLON ALBERTA
COUNTRY

WIŚNIA SAVANNAH
CITY

BUK OPAQUEBUK BACCARATJESION RETROJESION BLACK SILVERJESION BLACK COPPER

DĄB TABACDĄB PEARLDĄB FUMOIR

1-pasmowa 2100/2420 x 187 x 15 mm

1-pasmowa 1800 x 130 x 15 mm

1-pasmowa 1900 x 190 x 15 mm

Wysoki połysk

Patrz strona

Szczotkowanie

1-3 Pasma

Fazowanie krawędzi

SzpuntyRozmiar deski

Olej Barwienie powierzchniowe

Szpunty motylkowe

Dymiony Ryflowanie ręczne

Grubość deski: 15 mm

Grubość warstwy wierzchniej: 3,5 mm

Surowiec nośnika: świerk/sosna/topola

Cyklinowanie: 2-3 razy

Gwarancja: 30 lat

Lakier

Patrz strona

Szczotkowanie

1-3 Pasma

Fazowanie krawędzi

Rozmiar deski

Lakier matowy

Olej Dymiony Ryflowanie ręczne

Shine / Da Capo
Grubość deski: 15 mm
Grubość warstwy wierzchniej: 3,5 mm
Surowiec nośnika: sklejka/topola/sosna
Cyklinowanie: 2-3 razy
Gwarancja: 30 lat

2-pasmowa 2423 x 200 x 15 mm

2-pasmowa 1900 x 190 x 15 mm
2-pasmowa 2423 x 200 x 15 mm

3-pasmowa 2423 x 200 x 15 mm

1-pasmowa 1900 x 190 x 15 mm

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

1-pasmowa 1800 x 130 x 15 mm

ORZECH ATLANTA
CITY

TWARDY KLON WINNIPEG
CITY

DĄB VECCHIODĄB UNICODĄB NATURA ORZECH PHILADELPHIA
CITY

ORZECH MONTREAL
CITY

ORZECH HARTFORD
TOWN

ORZECH GEORGIA
COUNTRY

ORZECH VERMONT
COUNTRY

Barwienie powierzchnioweMikrofazowane krawędzie Mikrofazowane krawędzie

Grande 1-pasmowa 2800 x 260 x 20 mm

Grande
Grubość deski: 20 mm
Grubość warstwy wierzchniej: 6 mm
Surowiec nośnika: sklejka/topola
Cyklinowanie: 3-4 razy
Gwarancja: 30 lat

DĄB DUBLIN DĄB PARIS

DĄB BERLIN

DĄB VIENNA
CITY
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ARTISAN
COLLECTION

4240 41 

JARRAH SYDNEY
CITY

JESION SANDVIG

RAULI/ROBLE TIERRA
TOWN

RAULI/ROBLE ROJA
TOWN

RAULI/ROBLE PIEDRA
TOWN

RAULI/ROBLE CAUTIN
TOWN

DĄB NOUVEAU BLACKDĄB SORRENTO

DĄB CANCUN DĄB PORTOFINODĄB BRIGHTONJESION SKAGEN

DĄB NOUVEAU WHITEDĄB NOUVEAU TARDĄB NOUVEAU SNOWDĄB NOUVEAU DUN DĄB NOUVEAU HAZEDĄB NOUVEAU GREIGE

DĄB NOUVEAU CHARCOALDĄB NOUVEAU BROWNDĄB NOUVEAU BRONZE

DĄB LAVADĄB FROSTDĄB EMBERDĄB DEWJESION ALABASTER

DĄB STONEDĄB SOILDĄB SMOKEDĄB MOSSDĄB LIMESTONE

DĄB SAW WHITE

DĄB SAW BROWN

DĄB TANDĄB STRAWDĄB SLATE

DĄB OYSTER

DĄB FUMEUSDĄB CANUS

DĄB ALBUS

DĄB JOHANDĄB GUSTAF

DĄB FREDRIKDĄB NIGRIDĄB GENUIN

DĄB ULFDĄB STUREDĄB OLOF

DĄB LINENDĄB EARTHDĄB CONCRETEDĄB CAMINO
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Nacięcia

DĄB TRENCHDĄB SAFARI

DĄB PARKDĄB FOREST

DĄB CLIFFDĄB ARCTICORZECH GROOVE

ORZECH ORCHARDORZECH GARDENDĄB SANDDĄB REEF

DĄB SUGAR FSC
CITY

DĄB COFFEE FSCDĄB BISQUIT FSCTWARDY KLON CREAM
CITY

DĄB TOWER
CITY

DĄB COLONY

DĄB GATE
CITY

DĄB DOMEDĄB CASTLEORZECH COCOA
CITY

BUK AUTUMN
CITY

WIŚNIA WINTER
CITY

ORZECH STATUE
CITY

DĄB VILLAGE
COUNTRY

Patrz strona

Szczotkowanie

1-3 Pasma Rozmiar deski

Dymiony

Habitat 1810 x 150 x 7 mm 

Living 1225 x 118 x 7 mm

Grubość deski: 7 mm

Grubość warstwy wierzchniej: 0,6 mm

Surowiec nośnika: HDF (High Density Fiberboard) 

Cyklinowanie: Nie

Gwarancja: 12 lat

Lodge 1225 x 193 x 7 mm

TWARDY KLON SPRING
CITY

TWARDY KLON SUMMER
COUNTRY

ORZECH RAIN
COUNTRY

ORZECH BLOOM
CITY

DĄB TIDEDĄB BREEZE
CITY

Nasza oferta podlega ciągłym zmianom. Z powodu ograniczeń w technologii 
druku, nie jesteśmy w stanie zagwarantować odwzorowania barw w katalogu. 
Zalecamy kontakt z przedstawicielem Kährs w celu wybrania rodzaju usłojenia i 
odcieni.

Patrz strona 1-3 Pasma Rozmiar deski

1-pasmowa 1200 x 125 x 10 mm

Grubość deski: 10,2 mm

Grubość warstwy wierzchniej: 1,9 mm

Surowiec nośnika: EcoCore

Cyklinowanie: 1 raz

Gwarancja: 20 lat

Lakier matowy

Szczotkowanie Fazowanie krawędzi

Olej Dymiony Ryflowanie ręczne

DĄB HUSKDĄB FOSSILDĄB CRATER

Lakier

Lakier matowy

Olej

Barwienie powierzchniowe Barwienie powierzchniowe

Mikrofazowane krawędzie

Mikrofazowane krawędzie

Lakier



QUALITY

Virtual Showroom

Living rooms

Kitchen

Bedrooms

Dining rooms

Other areas

Virtual Showroom

6
8
2
10

0
PL

Kährs Central Europé  
Rosentalstraße 8/1 | D-72070 Tübingen 
Tel: 0049 - (0) 70 71-91 93-0 | Fax: 0049 - (0) 70 71-91 93-100
E-mail info.de@kahrs.com

Please recycle as w
aste pap

er after use  
Pro

ductio
n
: LeN

o
rd –

 Ph
oto

: D
o
gm

a Studio
 M

ilan
/M

årten
 G

ullstrand –
 Print: O

b
erndo

rfer D
ruckerei G

m
bH

Wypróbuj na stronie www.kahrs.com


