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Kolekciu KAHRS nájdete TU  
 
 
Svet okolo nás-skvelá ponuka 
Obchodné myšlienka Kährs je poskytovať vysoko kvalitné, šetrné k ţivotnému prostrediu drevené 
podlahy pre súkromné, verejné a komerčné vyuţitie. Naším cieľom je posilniť našu silnú pozíciu na 

trhu v Európe a tieţ ďalšie rozšírenie našej celosvetovej prítomnosti. 
Predávané vo viac ako 50 krajinách 
Kährs podlahy sú predávané vo viac neţ 50 krajinách. Máme obchodné zastúpenie v desiatich 
krajinách. 
 
 

Dlhá história zaistí svetlú budúcnosť 
Skúsenosť je najlepší inovátor. S viac ako 150 rokov skúseností v odbore medzi najstaršie svetové 
výrobcu Kährs parkiet. Kährs súčasne patrí k najviac inovatívnych spoločností v odbore. 
Kährs má svoje sídlo stále v malom švédskom meste Nybro, obklopený lesmi, kde spoločnosť bola 
zaloţená v roku 1857. Lesné znalosti, ktoré sme získali v priebehu rokov, bol predávaný z 
generácie na generáciu, z suseda suseda. Diskutujeme čas nových nápadov na zlepšenie našich 
podláh. Naša práca je charakterizovaná pokusy na testovanie a nakoniec úspech. Ale náš cieľ je 

vţdy rovnaký: Neustále hľadáme spôsoby, ako urobiť naše podlahy krajšie, trvanlivý, ľahký 
nasadenie a šetrnejšie k ţivotnému prostrediu. 
 
Kombinácia tradície a high-tech, ktorá charakterizuje našu spoločnosť je vynikajúci pre parketové 
výrobcov. Ona nás inšpiruje premýšľať novým spôsobom, a aby sa drevo vyuţívalo inovatívnym 
spôsobom, ktorý bude prínosom pre súčasné i budúce generácie. 
1857 - Zaloţená Johan Kahr 

Kährs bola zaloţená v roku 1857 mladý Švéd menoval Johan Kahr. Prišiel do dediny Nybro, v 
juhovýchodnej Švédska, kde otvoril malý odbočku. Práca s drevom je v jeho krvi, pretoţe jeho otec 
bol majiteľom píly. Johan Kährs drevo sústruţenie, začal vyrába hlavne textilných strojov, ale 
čoskoro rozšírila svoju produktovú radu, malé obchodné nábytku a ďalších riad z dreva pre 
domácnosť. Nakoniec boli pridané drevené podlahy do sortimentu. 

  

 

  

1941 - Vynález viacvrstvové parkety 

Medzníkom v histórii spoločnosti a stánkov bolo dosiahnuté, keď bolo udelené Gustaf Kahr, vnuk 

zakladateľa, patent na chodbe drevenú podlahu. To bol zrod hotového parkiet. 

To bolo v čase, keď myšlienka funkčnosti pri výstavbe a zariaďovaní budov stále nadobudlo na 

dôleţitosti. Po druhej Druhá svetová vojna boom v DIY a mnoho rodín postavil malú domov. Tak 

dopyt po drevených podláh bol podporovaný v platnosti vo viacerých reprezentatívnych častí 

kaţdého domu má byť nepostrádateľné. 

 

1958 - Prvá továreň lakovaná podlaha 

Skôr podlahy boli poloţené a brúsiť pred maľoval na mieste. Výroba výrobné lakovaného podlahe 

vyţaduje vysoký stupeň presnosti. Jediný spôsob, ako by to mohlo byť zaistené, ţe povrch bol 

hladký a jednotný. Kährs priniesol presnosť vo výrobnom procese, ktorý v drevospracujúcom bola 

do tej doby nevídaná. 

1965 - Prvé športové ihrisko 

Kährs má patentovaný úplne nový športový podlahy. Dosky boli pribité na flexibilný systém laty. 
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Výsledkom bola podlaha, ktorá by mohla absorbovať šoky, a dokonca reagovať na stres spôsobený 

športových aktivít. Väčšina moderných športové povrchy dnes sú na základe tohto návrhu. 

1965 - Prvé športové ihrisko 

Kährs má patentovaný úplne nový športový podlahy. Dosky boli pribité na flexibilný systém laty. 

Výsledkom bola podlaha, ktorá by mohla absorbovať šoky, a dokonca reagovať na stres spôsobený 

športových aktivít. Väčšina moderných športové povrchy dnes sú na základe tohto návrhu. 

 

1973 na 1.000.000 m2 drevenej podlahy 

1973 bol rekordným rokom pre Kährs, v ktorom spoločnosť predali viac ako 1.000.000 m2 podlahy. 

Globálne, rok bol, pretoţe mnoho svetovú ropnú krízu v pamäti. V nasledujúcich rokoch, Kährs 

zameriava na neustále optimalizáciu svojich výrobkov a vytvoriť svoju výrobu šetrnejšie k 

ţivotnému prostrediu. 

 

1980 - Kährs pôsobí po celom svete 

Kährs prenikol v niekoľkých európskych trhoch, vrátane Škandinávie, Nemecka a Francúzska, 

rovnako ako na americkom trhu. Mid-1990s Kährs zhrnuté v krajinách východnej Európy a ázijské 

trhy, nohy, ako je Rusko a Čína. 

 

1984 - bez rozpúšťadiel farba 

Kährs začala svoj vlastný ekologický program, dlho pred tým, neţ bola beţná prax v odbore. Kährs 

bol prvým podlaha výrobcu sa úplne bez rozpúšťadiel výrobného procesu. 

 

1993 - Kvalita ISO 9001 

Kährs bol prvým výrobcom drevených podláh k odberu certifikát kvality ISO 9001. 

1995 - Zavedenie novej generácie drevené podlahy: Linnea 

Kährs Linnea predstavil, parkety rozsah s vynikajúce vlastnosti. Cez jeho tenké vrchnou vrstvou, sú 

pôdy ako tvrdý a odolný ako mnoho imitácia dreva, ako sú laminátové podlahy. Linnea spája 

estetiku s účinnosťou a jednoduchá montáţ. 

 

1997 - Environmental Certifikácia ISO 14001 

Kährs dostal ekologický certifikát v súlade s normou ISO 14001. Odpadové produkty 

Abholzarbeiten poskytujú diaľkové vykurovanie pre mesto, v ktorom sa nachádza závod. S 

popolom, ktorý je vľavo cez, sú oplodnené lesy. 

 

2000 - Zavedenie prvý na svete Woodloc ® 

Kährs predstavil ako prvý na svete drevenú podlahu s leimloser Woodloc ®. Táto technológia bola 

povaţovaná za revolučný. Pôdy by byť teraz nainštalovaný rýchlejšie a výsledok bol perfektný. 

Napriek rozdielom v teplote sa teraz ţiadne škáry medzi doskami viac. 

 

2004 - Činnosť Floor, nový športový podlaha 

Nová športové ihrisko bola vyvinutá a zavedená. Kährs Floor aktivity môţu byť poloţené rýchlo a 

veľká plocha. Pôda je testovaný podľa normy DIN celom svete pre športové podlahy. Na podlahové 

aktivity Kährs významných športových udalostí, ako sú aerobik FISAF majstrovstvá sveta a Európy 

sa konajú majstrovstvá. 

 

2007 - 150 výročie s mnohými novými výrobkami 

Kährs oslávila svoje 150. výročie zavedenia mnohých nových podláh v nových kolekciách. Tieţ sme 

slávili skutočnosť, ţe sme sa vyvinuli z jednoduchého výrobcu výrobkov z dreva pre miestne 



zákazníkov, popredný výrobca drevených podláh. Naše výrobky sú predávané vo viac neţ 50 

krajinách v stovkách štýlov designy a povrchovej úpravy. 

 

2010 - Zavedenie novej generácie zámkov 

Kährs predstavil novú generáciu Woodloc ® systému - Woodloc ® 5S. Táto nová zamykanie 

technika poloţiť rýchlejšie, jednoduchšie, čistejšie a pruţnejšie, a slovo je ešte krajšia. 

 

2010 - Nie tropických drevín 

Kährs ukončila distribúciu tropických drevené podlahy, zaručí ďalšie procesy a dokumenty, ktoré 

tieto lesy pochádzajú z kontrolovaných zdrojov 

 

Dlhá história zaistí svetlú budúcnosť 

Skúsenosť je najlepší inovátor. S viac ako 150 rokov skúseností v odbore medzi najstaršie svetové 

výrobcu Kährs parkiet. Kährs súčasne patrí k najviac inovatívnych spoločností v odbore. 

Kährs má svoje sídlo stále v malom švédskom meste Nybro, obklopený lesmi, kde spoločnosť bola 

zaloţená v roku 1857. Lesné znalosti, ktoré sme získali v priebehu rokov, bol predávaný z 

generácie na generáciu, z suseda suseda. Diskutujeme čas nových nápadov na zlepšenie našich 

podláh. Naša práca je charakterizovaná pokusy na testovanie a nakoniec úspech. Ale náš cieľ je 

vţdy rovnaký: Neustále hľadáme spôsoby, ako urobiť naše podlahy krajšie, trvanlivý, ľahký 

nasadenie a šetrnejšie k ţivotnému prostrediu. 

 

 

 

KAHRS inovácie  
 
Kolekciu KAHRS nájdete TU  
 

Venujeme sa úlohy nájsť najviac šetrné k ţivotnému prostrediu procesu pre výrobu podláh. 

Hovoríme to krása s dôverou. 

Firemná filozofia Kährs 

  

 

Zelení lídri 

Dlhodobý záväzok k ţivotnému prostrediu Kährs je medzinárodne uznávaný. V roku 1993 sme boli 

prví na svete poschodie výrobcu k odberu certifikát ISO 9001, a v roku 1997 sme boli certifikovaní 

podľa normy ISO 14001. 

Tu sú niektoré z dôvodov, prečo: 

• 

• Kährs Drevené podlahy sú k dispozícii vo viac ako desiatich druhov. , Ktorý umoţňuje 

jednoduché, bez ohľadu na osobné chuti a výzdobou nájsť šetrné k ţivotnému prostrediu Kährs 

podlahu. 

• • sme dali naše srdce a naše remeselné v kaţdom jednom poschodí a hľadajú kvalitu v oblasti 

dizajnu a výkonu, pretoţe chceme, aby vás a vaše deti na mnoho rokov mať radosť v našich 

drevených podláh. 

• • Máme len vyrábať drevené podlahy. Drevo je obnoviteľná podlahové krytiny. 

• • Pracujeme iba s dodávateľmi, ktorí môţu predloţiť potvrdenie o FSC (Forest Stewardship 

Council) a PEFC (Program pre Endorsement certifikácia lesov), alebo preukázať, ţe prevádzkujú 

ekologicky šetrné lesníctvo. 

• • V roku 1941 sme vymysleli moderné drevené podlahy. V tejto konštrukcii drevenú podlahu 

surovín sú vyuţívané čo najefektívnejším spôsobom. Tento návrh bol veľmi populárny práve teraz a 

je pouţívaný po celom svete a výrobcovia parkiet. 

• • V roku 1984 sme boli prví na svete podlaha výrobcu sa úplne bez obsahu rozpúšťadiel 
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výrobného procesu. 

• • Kährs Drevené podlahy sú stanovené pomocou ® spoločný postup, ktorý zaisťuje tesné spoje 

bez pouţitia lepidla. 

• • Pouţívame iba tie šetrné k ţivotnému prostrediu škvrny a lakov. 

• • Povrchy našich drevených podláh je moţné čistiť bez chemikálie a ľahko udrţiavať. 

 

 

Nič je zbytočná 

Urobili sme to našou úlohou optimalizovať vyuţitie surovín pre minimalizáciu odpadu a emisií. Podľa 

pre-rezanie stonky, ktoré nosíme na našej práci, môţu byť skladované lepšie a môţeme pouţiť 

účinné nakladanie kamiónov. To je, aby dopravné náklady na nízkej úrovni a zníţiť mnoţstvo 

odpadu. 

Časti stoniek, ktoré nemôţu byť pouţité na výrobu drevených podláh, sa spracovávajú na biopalivá. 

Časť z toho sa pouţíva na výrobu energie pre vykurovanie Kährs továreň. Zvyšok je predávaný na 

miestnej energetickej spoločnosti, ţe ohrieva celý okres. Snaţíme, v skutočnosti, hlavní výrobcovia 

energie a súčasne pre zníţenie našej spotreby energie. Dokonca aj popol z teplárne sa recykluje 

ako hnojivo v miestnych lesoch. V posledných rokoch sa nám podarilo vlastnému práce pre ţivotné 

prostredie zníţiť našu spotrebu surovín o 25%. 

Pouţívame drevo z nášho prostredia 

Viac ako 70% surovín pouţívaných k rastu v okruhu 160 km okolo továrne vo Švédsku. Pouţitie 

miestne vyrábaných surovín má niekoľko ekologické výhody. Nespornou výhodou je minimalizácia 

dopravy. Ďalším dôvodom je moţnosť skúmať metódy lesného hospodárstva a dreva zdrojov 

opatrne. 

 

Hovoríme nie tropických drevín 

Trvalo udrţateľné a zodpovedné lesné hospodárstvo je základom nášho podnikania. Chceme 

zabezpečiť, aby výrobky, ktoré lesy, pochádzajú výlučne z legitímnych zdrojov. 

 

Preto sme upravili distribúciu výrobkov z dreva, kým sú procesy a dokumenty, ktoré zaručujú, ţe 

drevo pochádza z certifikovaných zdrojov. Teraz ponúkame alternatívne zafarbené pôdy, ktoré 

majú rovnaký účinok ako podlahy z tropického dreva. 

Clearcutting ohrozuje planétu 

Svetovej pralesy sú ohrozené rozsiahle odlesňovanie, čo je tieţ zvyčajne nezákonné. Je preto veľmi 

ťaţké zaručiť pôvod dreva a jeho právny zráţanie, pretoţe dokumenty a certifikáty sú kované a 

korupcia je na dennom poriadku. 

 

Domnievame sa však, ţe bude krajina umoţňujú udrţateľné hospodárenie s lesmi v trópoch je 

potrebné urýchliť ich hospodársky rozvoj. Budeme prehodnotiť naše rozhodnutie, a preto, ak 

všeobecné záruky pôvodu môţu byť prezentované. Okrem toho, budeme pokračovať v tejto 

záleţitosť, spolu s lesníctva a ţivotného prostredia organizácií. 

Kährs vyţaduje spoľahlivé certifikáty a záruky 

Kährs poveril iba s dodávateľmi, ktorí môţu predloţiť osvedčenie o FSC (Forest Stewardship 

Council) a PEFC (Program pre Endorsement certifikácia lesov), alebo preukázať, ţe prevádzkujú 

ekologicky šetrné lesníctvo. Dostali sme naše prvé certifikáciu FSC v roku 2005. Máme len kúpiť 

tovar z krajín, ktoré sú členmi Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo (ITTO), ktorý 

podporuje udrţateľné lesné hospodárstvo. 

 

Môţeme poskytnúť našim dodávateľom neustále z návštevy za účelom preverenia a zaistené, ţe 

spĺňajú naše etické normy. 

Stiahnite si Kährs certifikát FSC (pdf) (k dispozícii iba v angličtine) 

 

 

Obchodné z perspektívy životného cyklu 

Neustále sa snaţíme posilniť svoj záväzok k ţivotnému prostrediu a pokračovať v našej činnosti, 

aby sa dlhou ţivotnosťou, tak, aby boli súčasné a budúce generácie prínos. Základom našej politiky 



ţivotného prostredia je: 

 

- Ak chcete podporiť zodpovedného lesného hospodárenia a prispieť k podpore tohto 

- Ak chcete zníţiť dopad na ţivotné prostredie s vyuţitím cestu, ako my chemikálie, suroviny a 

energie, zlepšenie trvalo 

- Drevené podlahy rozvíjať v súlade s podmienkami pre trvalo udrţateľný rozvoj na základe 

perspektívy ţivotného cyklu a aby 

Ak chcete pochopiť zákony a ďalšie ekologické poţiadavky a -. Týka sa v celom dodávateľskom 

reťazci. 

Naše motto je: špičková kvalita 

Sme sa spojiť naše zodpovednosť za ţivotné prostredie s modernými pracovnými postupmi a 

ambicióznych kvality pokynov. Špičková kvalita je naše motto - a to nielen vo vzťahu k našim 

výrobkov, ale všetkého, čo robíme. 

Ţivotného prostredia a kvality vyhlásenie a osvedčenie 

Dodrţiavame priemyselný štandard švédskeho podláh Trade Association (GBR) v oblasti ţivotného 

prostredia vyhlásenie, takţe sme schopní poskytnúť informácie o ţivotnom prostredí na naše 

výrobky. Všetky produkcie Kährs kontaktujte ţivotného prostredia a kvality systémov podľa ISO 

14001 a ISO 9001 a sú zapísané v registri EMAS. 

EMAS - EÚ dobrovoľný systém environmentálneho riadenia 

EMAS je systém Spoločenstva pre dobrovoľné eko-manaţmentu a auditu systému Európskej únie. 

EMAS kladie za cieľ zefektívniť prácu ekologických organizácií a neustále zlepšovať a trh pre 

poskytovanie spoľahlivé informácie o výsledkoch pracovného prostredia. Ten sa vyskytuje vo forme 

testovaných a schválených environmentálnych správ a ďalších foriem environmentálnej 

komunikácie v reklame a marketingu. Kährs je zapísaná od roku 1997, o systéme EMAS. 

Kährs bola správa DNV Certification AB testovaná a schválená podľa EMAS. 

Stiahnite si povolenie dokument v Švédčina (pdf) 

ISO - International Environmental Management System 

ISO 14001 je medzinárodný systém environmentálneho riadenia a ISO 9001 medzinárodný systém 

kontroly kvality. Na tejto stránke nájdete kvalitu a ţivotné prostredie akreditáciou všetky Kährs 

funguje. 

Stiahnite si Kährs certifikát ISO 14001 (pdf) 

Stiahnite si Kährs certifikátu ISO 9001 (pdf) 

 

 

A jasné škandinávske Druh 

Ash je pevný, tvrdý a veľmi ťaţké drevo, ktoré je ešte o niečo ťaţšie ako dub. Tento druh má 

typický jas škandinávskeho dreva. Pomocou jemných hnedých ţilách a niekoľkých diskrétnych 

pobočiek Ash má pomerne dlhú obilia a hnedé s vekom. Ash nástroje, sú drevené podlahy a 

nábytok. Niektoré popol podlahy od Kährs majú silné farebné varianty, ktoré z nich robia vyzerať 

veľmi temperamentný. 

Prvý človek bol stvorený z ťaţkého dreva 

Odin, otec bohov severskej legendy, stvoril prvého muţa, alebo Tábor Otázka, z dreva jaseňa. 

Vzhľadom k tomu, popol je povaţovaný za "stráţca strom", ktorý je zasadený v záhradách, často 

na príleţitosti narodenia dieťaťa, aby priniesol šťastie a prosperitu. 

Môţete si nájsť viac informácií o popole: 

 

 

 

Populárne a vysoko kvalitné drevo 

Buk je tuhý, nárazu-odolné drevo. Drevo má veľmi ľahkú aţ červeno-hnedej farby s nádychom 

ruţovej a oranţovej, ktoré sú zlaté s časom. Toto drevo má hustú, rovno obilia. Buk je k dispozícii s 

mnohými uzlami alebo takmer bez uzlov. Bukové drevo sa pouţíva na nábytok, podlahy, drevené 

hračky a palice pouţívané na výrobu zmrzliny na klacku, pretoţe je veľmi mäkká v strúhanej stave. 

Kährs parkety kniha vytvára vzdušný, pokojnú atmosféru. 

V tieni slávnych stromov 



Kniha je známy ako jasný odtieň, tieň, ţe nielen darovať, ale aj sama o sebe môţe vyrásť aţ veľmi 

tienistých oblastí. Vaše veľké vetvy umoţňujú slnečné svetlo, a nie zatieniť pôdu, robiť to náročný 

pre iné stromy, kríky a trávy, ktoré rastú tam. 

Môţete si nájsť viac informácií o knihe: 

 

 

Brezy a Slnko obaja majú tmavé škvrny 

Breza je jasný, pevný a stredne tvrdé drevo, ktoré je o 25% mäkšie ako dub. Drevo má svetlo 

krémovú farbu a vlnitý textúry s rôznymi pobočkami. Toto drevo hnedá s vekom. Birch sa pouţíva 

na výrobu nábytku, podláh a tesárske. Brezové drevo je tieţ dobré pre palivové drevo, pretoţe má 

vysokú kalorickú hodnotu a príjemné pachy. Kährs breza podlahy vytvoriť jasné, vzdušné priestory, 

ktoré prinášajú nábytok pekne. 

Rastie v severnom polárnym kruhom 

Rod zahŕňa asi 60 druhov brezy. Breza je ľahko rozpoznateľné v ich bielom kôry s čiernymi 

škvrnami. Vysoký obsah cukru v lese zabezpečuje, ţe breza je extrémne odolné voči chladu. To 

môţe dokonca preţiť v blízkosti polárneho kruhu. 

Môţete si nájsť viac informácií o Birch: 

 

 

 

Krása, ktorá rastie na stromoch 

Cherry je ťaţké, často červenkasté, ušľachtilé drevo. Cherry drevo má jemnú, rovno obilia. 

Jadrového líši od tmavo červené aţ červenohnedé. Len niekoľko typov dreva prejsť takým veľkú 

zmenu vo farbe, ako je čerešňa. Drevo stmavnú a silno klesá s časom na tmavo červenohnedé. 

Kährs cherry podlahy dodávajú kaţdej miestnosti príjemnú, útulnú atmosféru. 

Japonsko oslavuje Cherry Blossom 

Kaţdý, kto niekedy stál pod čerešňou, ktorý bol v plnom kvete, vie, ţe krása môţe skutočne rastú 

na stromoch. Kaţdý rok v Japonsku je veľmi zvláštne oslava - Sakura - oslavuje privítať jar. Potom 

sa túlajú parky ľudia organizujú pikniky pod čerešňové kvety. 

Môţete si nájsť viac informácií o Cherry: 

 

 

Krása, ktorá rastie na stromoch 

Cherry je ťaţké, často červenkasté, ušľachtilé drevo. Cherry drevo má jemnú, rovno obilia. 

Jadrového líši od tmavo červené aţ červenohnedé. Len niekoľko typov dreva prejsť takým veľkú 

zmenu vo farbe, ako je čerešňa. Drevo stmavnú a silno klesá s časom na tmavo červenohnedé. 

Kährs cherry podlahy dodávajú kaţdej miestnosti príjemnú, útulnú atmosféru. 

Japonsko oslavuje Cherry Blossom 

Kaţdý, kto niekedy stál pod čerešňou, ktorý bol v plnom kvete, vie, ţe krása môţe skutočne rastú 

na stromoch. Kaţdý rok v Japonsku je veľmi zvláštne oslava - Sakura - oslavuje privítať jar. Potom 

sa túlajú parky ľudia organizujú pikniky pod čerešňové kvety. 

 

 

Solídny drevo 

Kanadský javor je tvrdé, trvanlivé drevo. Javorového dreva pre podlahy Kährs pochádza zo 

Severnej Ameriky. Toto drevo má krémovo biele aţ červenkasté hnedej farby a prechádza docela 

silné zmene farby. Krémová farba je zlatá s časom. Kanadský javor je ideálny pre spracovanie 

dreva. Krásne stoly, skrine a skrinky sú často vyrobené z kanadského javora. Kährs poschodie s 

kanadského javora je ľahký, vzdušný a nadčasové. 

Tóny krásne dreva 

Bauer pouţíval taliansky Stradivariho husle kanadského javora pre podlahy a barov jeho nástrojov. 

Stradivarius husle sú povaţované za najlepšie strunové nástroje všetkých čias, a niektoré vzorky 

majú dokonca mená. Najvyššia cena, ktorá kedy bola poţiadal o Stradivarius boli 3.500.000 

dolárov. "Hammer" bol vydraţený v roku 2006 u Christie je v New Yorku. 

 



 

 

Hard rock exotické drevo 

Jarrah je tmavé, silné drevo, ktoré je o 25% tvrdšie ako dub. Drevo má hladký povrch a rovno 

obilia. Jadrové drevo má červenkastú farbu. Ako pôdy je tmavo hnedá Jarrah a je ešte tmavšie s 

vekom. Jarrah sa pouţíva pre exteriérový nábytok, hudobné nástroje a lode. Kährs Jarrahböden sú 

veľmi tmavé a exotické vzhľad. 

Byty austrálskych vačkovcov 

Jarrahbaum je austrálsky eukalyptus strom. Počas svojho ţivota Jarrahbäume pre mnoho 

exotických zvierat, najmä vtákov a včiel, ekologické dôleţitosti. Keď zomrú, je ich vetvičky 

pouţívajú, okrem iného, obydlia mäsoţravá black-tailed taška kuna. 

 

 

 

Majestátne kráľovná lesa 

Oak je tvrdé a krásne drevo. Drevo je dlhá a rovná, zrnitá a má svetlo hnedú farbu, ktorá sa mení 

v priebehu času ţltkastým jantáru. Oak je v Európe a USA je najobľúbenejšie druhy pre podlahy a 

nábytok. Takmer štyri pätiny všetkých Kährs podláh sú vyrobené z dubového dreva. 

Tisíc rokov, a tisíce priateľov 

Oaks môţe byť viac ako tisíc rokov. Ak sú viac ako 150 rokov, prírodných dutín v dreve, kde usadiť 

tisíce ţivočíšnych druhov a vzácnych hmyzu. Asi 500 hmyz priamo závislé na zhnité drevo starých 

dubov. 

 

 

Tmavý, exkluzívny kozmetika 

American Walnut je tmavý, stredne tvrdé drevo. Drevo je rovný zrnitá a strakatá. Jadrové drevo je 

svetlohnedé aţ tmavej čokolády farieb. Na rozdiel od väčšiny druhov dreva je orech jasnejšie v 

priebehu rokov, a trvá na dozlatista. Orech je populárny nábytok, drevo a drevené podlahy. Ovocie 

orech, sú orechy pouţívajú v kuchyni. Kährs Orech tvrdého zabezpečuje luxusný a príjemnú 

atmosféru. 

Real pick-me- 

Orech je pokladaný veľa dobrého. Z hľadiska botanického, orechová nie matice, ale kôstkovice, 

ktorý je bohatý na nenasýtené mastné kyseliny, ţelezo a antioxidanty. Výskum ukazuje, ţe vlašské 

orechy v strave môţe mať pozitívny vplyv na pamäť. 

 

 

 

Každé poschodie je unikátny 

Drevená podlaha z Kährs je prírodný materiál. Pouţívame produkt, ktorý príroda produkoval, a 

príroda je nádherne rozmanité. Vzhľad drevenej podlahy je závislá od viacerých faktorov, ako je 

typ dreva, obilia, konáre a tak ďalej. Kaţdý strom má. Veľa farieb a textúr, čo nám umoţňuje, aby 

sa drevené podlahy z rôznych pohľadov, v závislosti na tom, ako zníţiť drevo 

Drevo Kährs podlahy sortiment zahŕňa nasledujúce návrhy a vzory: 

1-lamela podlahy ponúka intenzívny vzhľad dreva 

Vrchná vrstva kaţdej 1-lamelovými doskami, je rezaný z jedného kusa dreva. Prírodný vzhľad 

dreva s uzlami a zmenách vo farbe a štruktúre prichádza v 1-lamela k ich najlepšom svetle. Ale my 

pouţívať niektoré z našich 1-lamelových podláh špeciálne vybrané drevo obmedziť rozdiely vo farbe 

a zníţiť počet pobočiek na minimum, takţe môţete vţdy nájsť podlahu, ktorá vyhovuje vášmu štýlu 

zdobenia. Kährs 1-lamela podlahy je k dispozícii v rôznych dĺţkach a šírkach. 1-lamela podlahy je 

ideálna všeobecne pre väčšie miestnosti. 

2-lamela parkety vytvára individuálny charakter 

Nášľapná vrstva je dva prúty široká. Prúty sú vybrané a usporiadané tak, aby mal kaţdý 2-pásik 

podlahe rozlišovaciu, individuálny charakter. 

 

Kährs 2-lamela podlahy je k dispozícii v dvoch verziách: s dlhšie alebo kratšie tyče. Verzia s dlhšou 



prúty je ideálna pre veľké miestnosti, zatiaľ čo je ideálnym riešením pre menšie priestory s kratšou 

tyčou. 

3-lamela podlahy ponúka veľa moţností prevedenia 

3-lamela má nášľapná vrstva, kde sú tri tyče rôznych dĺţok usporiadané ľubovoľne do šírky. 3-

lamela parkety ponúka nespočetné moţnosti pre interiérový dizajn. Zoradíme drevo pre niektoré z 

našich 3-lamela podlahy, takţe sa javí veľmi temperamentný, ale aj niesť 3-lamela podlahy, 

vytvorenie pokojnejšie, viac harmonickú atmosféru. 

Námorná atmosféru lodí parkiet 

Parkety Kährs loď dáva svojmu izbe námornej atmosféru, ktorá evokuje spomienky na lode a more. 

Naša loď parkety majú charakteristické dekoratívne prúţky v inom druhu dreva neţ ostatné dosky 

a kaţdá doska je poskytovaná na koncoch drevenými kolíkmi, aby pôda funguje ako skutočný 

palube. 

 

Naša loď je ako druhé Kährs parketové podlahy vyrobené v našej vlastnej továrni a ako 

prichádzajú vo všetkých chodbách. 

Basketweave - klasické palubovky v modernom vzhľade 

Kährs podlahy sú klasické pletivo v pôdach, ktoré ťaţia z modernej konštrukcie. Na hornej vrstvy, 

je vzor opakuje z troch susediacich tyčí, ktoré sú vzájomne viazaných na konci o horizontálnu tyč. 

Po poloţení podlahy dáva pekný rytmický a vyváţený "vrkoč". 

 

To vytvára najkrajšie drevené podlahy 

Keď architekti, návrhári interiérov a koncoví uţívatelia, tam je rastúci záujem o moderný dizajn a 

konštrukcia foriem. Kährs Vítame tento vývoj a neustále hľadajú nové spôsoby, ako uviesť krásu a 

nové dizajny v našom podlahy rozsahu, a tým vytvoriť viac individuálny výber. 

S rôznymi dokončovacie techniky, môţeme zlepšiť vzhľad a vplyv našich podlahových moţností: 

 

Kefy pre dlhú ţivotnosť 

Kefovanie povrchu odhaľuje prirodzenú štruktúru zrna pre lepší prospech a vytvára ďalšie textúru, 

ktorá zlepšuje vzhľad vášho drevené podlahy. My sa líši kefy účinok v závislosti na drevo a pouţitie 

kief vyrobených z rôznych materiálov av rôznych tvrdosťou. 

Kefovanie liečba je často v kombinácii s inými dokončovacie úpravy týchto zráţanie hrán, farbenie 

alebo lakovanie. Konečný vzhľad a účinok pôdy závisí tieţ kriticky na zvolenom type farby alebo 

prírodné oleje. 

 

Farba: nie je obmedzený na stenách 

S morenie môţeme priniesť prírodné tóny dreva ešte lepšie výhody. Môţeme dať našim podlahy 

morením úplne odlišné farby, ktoré dávajú prírodné drevo úplne nový rozmer. Kährs ponúka široký 

sortiment škvŕn, z najjasnejších biele a mäkké šedej tóny s intenzívnym moka a drevené uhlie 

tóny. 

 

Skosenie: malý, ale dôleţitý detail 

Tým, zráţanie hrán okrajov 1-lamela parkiet Dôraz je kladený na palubovky, ktorá dáva podlahe 

unikátny a elegantný vzhľad. Kährs zavádza rad podláh s rôznymi Abfasungsgraden: od 

"Mikrofasung", ktorý je veľmi jemný otvorení a zdôrazňovaním hrany pomocou brúsneho papiera 

na oveľa dramatickejšie, silnejší aktuálneho kola skosenie, ţe bude vaša spodnej objavia rustikálny 

a robustný. 

 

Ručne hobľovaný 

Brúsenie ruke s rôznymi nástrojmi hobľovacích dostane nové podlahy k veku vzhľad. Pre 

rustikálnom vzhľadu týchto podláh je potrebný oveľa ručné práce. 

 

Vyberte si ten správny povrch 



Vašu podlahu 

Povrch si vyberiete pre váš poschodí, má vplyv na prírodné krásy a trvanlivosť dreva. 

 

 

 

 


