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QUALITY 
IN WOOD 
SINCE 1857

TRADITION INNOVATION DESIGN
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Trä är det mest miljövänliga, vackraste och mest flexibla 
golvmaterial som finns. Det är därför som vi bara arbetar 
med trä. Få andra material ger så mycket värme och 
atmosfär som trä. Det mjukar upp den mest minimalistiska 
inredning, samtidigt som det förhöjer intrycket i en mer 
traditionell interiör. Och även om trender kommer och 
går, så går kvalitet och stil aldrig ur modet. Det är därför 
som ett trägolv från Kährs alltid kommer vara lika rätt.

GRÖNA KÄHRS KVALITET HELHET



1EN LÅNG 
TRADITION



ÄLDST OCH MEST 
NYSKAPANDE
Kährs är världens äldsta, ännu aktiva, trägolvs-
tillverkare. Vi uppfann det moderna trägolvet 
1941, lamellparketten. Vi var först med en 
limfri fog på trägolv och vi fortsätter driva 
utvecklingen framåt genom att kombinera 
tradition, hantverk och innovation.

FRÅN SKOGEN 
OMKRING OSS 
Kährs är norra Europas största inköpare 
av ek. Den mesta eken växer i närheten 
av vår fabrik i Sverige, där skogen anses 
vara ett kulturellt arv. Svensk råvara 
garanterar ett hållbart skogsbruk, hög 
kvalitet och korta transporter. 

Kährs ligger i Nybro, mitt i de småländska 
skogarna, på samma plats där företagets 
grundades för över 150 år sedan. Här sitter 
kunskapen om hur man lockar fram det 
bästa i träet djupt i väggarna.



2DEN MEST 
INNOVATIVA

GOLV-
TILLVERKAREN



ANPASSAT FÖR 
NORDISKT KLIMAT
Eftersom trä påverkas av luftfuktigheten, rör 
sig ett trägolv efter årstiderna. Vår uppfinning 
från 1941, lamellparketten i tre skikt, minimierar 
sådana rörelser och resulterar i ett stabilt golv 
året runt.

MER ÄN EN 
VACKER YTA
För Kährs är det viktigt med både 
känsla, utseende och tålighet. 
Ytbehandlingen är därför tillräckligt 
stark för att motstå dagligt slitage, 
men ändå så tunn att känslan av trä 
inte går förlorad. Alla ytbe handlingar 
är vattenbaserade och fria från 
lösningsmedel och formaldehyd.

BÄSTA FOGEN
År 2000 var vi först ut med en limfri fog 
– Woodloc®. 2010 lanserade vi nästa 
steg i utvecklingen: Woodloc® 5S. Ingen 
annan garanterar mer än vi – upp till 
25 x 50 meter i en sammanhängande 
yta.



3OÄNDLIGA 
MÖJLIGHETER



BRETT SORTIMENT
Oavsett storleken på rummet och 
inrednings stilen, finns det ett Kährs-
golv som förhöjer det. Våra trägolv 
finns i många träslag, storlekar, 
mönster och ytbehandlingar.

LACK ELLER OLJA
Ett trägolv är alltid mjukt och varmt under 
fötterna. Känslan och utseendet lyfts fram 
av ytbehandlingen. Kährs erbjuder flera 
alternativ. Lack låter träets karaktär komma 
till sin rätt, mattlack gör att golvet ser 
obehandlat ut medan olja ger golvet en 
genuin, naturlig känsla.

KÄNSLAN SOM 
BARA TRÄ GER
Borstat, handskrapat, med fasade kanter, 
blankt eller matt. Varje Kährsplanka är unik 
och behandlas individuellt, baserat på dess 
unika sammansättning av kvistar, ådringar 
och sprickor.



4BEAUTY WITH 
A CONSCIENCE



NORDIC ECOLABEL

3029 0012

GRÖN PRODUKT
Lamellparkett är det mest miljövänliga golvet du 
kan välja. Det optimerar användningen av råvara, 
tillverkas av förnybart material och är återvinnings-
bart. Vid vår fabrik i Nybro går ingenting till spillo. 
De delar av stocken som vi inte kan använda blir 
biobränsle. Omkring 45 000 människor i vår omnejd 
värms av återvunnet trä från Kährs.

ETT GRÖNT SYNSÄTT
Kährs miljöengagemang är genuint. 
Vår verksamhet certifierades ur både 
miljö- och kvalitetsperspektiv redan på 
1990-talet. Vi utvecklar och till verkar 
trägolv utifrån ett livscykelperspektiv 
enligt villkoren för en hållbar 
utveckling.  

GRÖN PRODUKTION
Vår tillverkning är utformad för att ha minimal 
inverkan på miljön. Vi köper in bästa möjliga 
råvara ur både miljö- och kvalitetsperspektiv. 
Vi arbetar hårt för att minska påverkan på 
luftkvalitet, utsläpp till vatten och buller för att 
värna om våra medarbetare och grannar. Läs 
mer om vårt miljöarbete i vår EMAS-rapport 
som finns på www.kahrs.com.
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LITA PÅ DITT GOLV
Med våra höga kvalitetskrav och noggranna 
kontroller, från stock till emballerad bräda, 
är vi stolta över att kunna säga att vi har 
marknadens lägsta reklamationsandel. Hur 
länge håller ett trägolv? Sådant syns inte. 
Men Kährs gör det synligt. Ingen lämnar mer 
omfattande garantier än vi. Kombinerat med 
ett komplett underhållsprogram erbjuder vi 
upp till 30 års slitagegaranti. 

FUNGERAR 
UTMÄRKT MED 
GOLVVÄRME
Kährs trägolv går utmärkt 
att lägga på golvvärme. 
Det beror på den starka 
Woodloc®-fogen men också 
på den välbalanserade 
konstruktionen.
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ETT KOMPLETT 
SORTIMENT
Kährs erbjuder ett komplett sortiment 
där varje detalj – från listerna till det 
breda utbudet av läggnings- och 
underhållsprodukter – har tagits fram 
för att stärka skönheten och styrkan 
i golvet.

UNDERHÅLL OCH REPARATION
Kährs underhållsprogram innehåller produkter som 
tar hand om ditt trägolv. Det finns också lagnings- 
och reparationsprodukter om olyckan skulle vara 
framme.

ETT PERFEKT AVSLUT
Små detaljer kan ofta göra stor skillnad. 
Det gäller i högsta grad ett Kährsgolv, 
där det ligger yrkesskicklighet bakom 
varje detalj, inklusive golvlister och 
andra golvtillbehör.
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WWW.KAHRS.COM

Vi har arbetat med 
trä i över 150 år.

Våra golv säljs i över 
50 länder.

När en golvbräda är klar har 
den passerat över 50 kvalitets-

kontroller i fabriken.

Över 150 golv 
Svanenmärkta.
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