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Od světlé po tmavou - najděte svoji inspiraci
Zářivě bílá jednolamelová podlaha? Nebo tradičnější dub? Nebo snad vzrušující tmavě červenohnědá 
podlaha - či výrazná černá? Náš časopis jsme rozdělili do čtyř částí - od světlé barvy po tmavou - abychom 
vám pomohli vybrat podlahu, která přispěje k vytvoření prostoru, jenž skutečně odráží váš styl. Pro další 
inspiraci si můžete přečíst rady návrhářů a architektů.

Vytvořte svůj vysněný domov v našem 
virtuálním showroomu
Nikdy nebylo snazší a zábavnější vyzkoušet si svoje návrhářské nápady. Náš interaktivní webový nástroj - 
virtuální showroom - pomáhá při vizualizaci proměny libovolného pokoje pomocí kombinace dřevěných 
podlah se stěnami a nábytkem různých barev. Co takhle tmavá dřevěná podlaha s rubínovými zdmi 
a černým nábytkem? Nebo bílá na bílé? Vámi vytvořené obrazy můžete také vytisknout nebo odeslat 
e-mailem sobě, svým přátelům nebo rodině k posouzení.

Kompletní 
systém
Nejmenší věci často znamenají 
největší rozdíl. Proto nabízíme 
kompletní podlahový systém, kde 
každý detail, včetně lišt nebo 
jiných doplňků podlah, je barevně 
sladěn, aby bylo možné 
dosáhnout ještě větší krásy 
podlahy. Nabízíme také celou 
řadu produktů pro pokládání 
a údržbu.

Možnost vyzkoušení na webu www.kahrs.com.

Proměňte svůj dům na domov 
pomocí dřevěných podlah Kährs

Co učiní váš dům vaším domovem? Jak vytvořit hřejivý a útulný 
prostor pro soužití s rodinou a přáteli? Jak získat svůj vlastní 
přístav klidu - prostor, který nás ukolébá a vybídne k tomu, 
abychom odhodili boty a odpočívali, ihned jakmile vejdeme. 

Je samozřejmé, že to vyžaduje spoustu lásky a osobitosti, stejně 
jako všechny dekorativní zásahy, avšak začnete-li od podlahy, nic 
nedodá vašemu pokoji styl, teplo a charakter více než dřevěná 
podlaha. Ať upřednostňujete klasický šarm tradičního rustikálního 
stylu nebo současné drama minimalistického uspořádání, výrobce 
Kährs nabízí podlahy, které uspokojí vkus každého. V tomto roce 
jsme také přidali velký výběr nových produktů – od exotických 
tropy inspirovaných odstínů nové kolekce World Collection  
po vzrušující nové přírůstky z řady Linnea Habitat a Dwell  
– a nabízíme větší výběr než kdykoli předtím.

Avšak kde začít, jestliže je výběr tak široký? Zahájení je vždy 
nejsložitější fází projektu, ale výborným způsobem, jak získat 
inspiraci, je čtení časopisů zabývajících se interiéry. To je také 
důvod, proč jsme vytvořili tento časopis. Doufáme, že následující 
stránky vám pomohou v začátcích vytváření vašeho vysněného 
domova.

Trendy přicházejí a zase odcházejí, ale kvalita a styl jsou trvalé. 
Jako jeden z nejstarších světových výrobců dřevěných podlah 
usilovala společnost Kährs více než 150 let o zachycení krásy 
a výrazu dřeva a o jejich zkombinování s řadou nejmodernějších 
technologií výroby podlah. Výsledkem je velká řada vysoce 
kvalitních dřevěných podlah, které jsou odolné, trvanlivé a snadno 
se pokládají. Proto je dřevěná podlaha Kährs investicí, kterou si 
budete vy a vaše rodina užívat po několik generací. 

Stina Andersson
návrhářka, Kährs

„Trendy přicházejí 
a zase odcházejí, ale 
kvalita a styl jsou 
trvalé.“
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Krása a svědomí
Kořeny firmy Kährs sahají hluboko do srdce 
švédských lesů. Naše švédské dědictví 
charakterizuje vše, co znamenáme, od našeho 
velkého důrazu na kvalitu a design, až po naši 
starost o životní prostředí. Tento náš přístup 
nazýváme Krása a svědomí.

Náš ekologický přístup má dlouhou tradici. Již  
před více než deseti lety jsme proto získali certifikát 
iSO 14001 za řízení v oblasti životního prostředí.  
To nám však nestačí. Ekologické aspekty definují 
všechny naše nové vývojové projekty. Věříte-li  
v udržitelný rozvoj, musíte to prokázat.

Důraz na styl a současné prosazování ekologických 
aspektů nebylo snadné – až do dneška. Tleskáme 
této změně, která dokázala v ekologických 
aspektech nalézt samostatnou estetickou hodnotu. 
Bez ohledu na konkrétní druh a vzhled všechny 
naše podlahy splňují požadavky, kterým musí 
moderní dřevěná podlaha vyhovět, a to  
z estetického i ekologického hlediska.

“Se dřevem Kährs pracuje  
od roku 1857.”.

NAšE PODLAHy JSOu OTáZKOu gENErACí
Podlahy Kährs jsou vynikajícím příkladem moderních nápadů 
reflektujících staré poznatky. S více než 150 lety působení v daném 
oboru jsme jedním z předních a nejstarších výrobců dřevěných podlah 
v Evropě. Jsme také jedním z největších inovátorů s historií 
průlomových technologií dřevěných podlah.

Společnost Kährs byla založena v roce 1857 v malém městě Nybro 
v jižním švédsku. A v tomto místě máme dodnes své středisko, hlavní 
výrobní závod a vedení.

CErTifiKOVANí 
DODAVATELé
Naši dodavatelé jsou vybíráni  
ze společností, které jsou  
držiteli certifikátů fSC (forest 
Stewardship Council) nebo PEfC 
(Programme for Endorsement  
of forest Certification) nebo 
ekvivalentních dokumentů.  
Po všech našich dodavatelích také 
požadujeme, aby podepsali náš 
etický kodex.

rEVOLučNí 
TECHNOLOgiE 
PODLAH
V roce 1941 získala firma Kährs 
patent na vícevrstvou konstrukci 
dřevěné podlahy – první 
kompozitní dřevěnou podlahu na 
světě. Tato metoda konstrukce 
učinila podlahu více stabilní 
a umožnila používat surovinu  
více ekologickým způsobem. 
V porovnání s masivní dřevěnou 
podlahou je konstrukce podlahy 
Kährs o 75% stabilnější.

iNOVAčNí A čiSTá VýrOBA
V průběhu let jsme zavedli velké množství inovací s cílem snížit emise 
do ovzduší. Tyto inovace zahrnují využití laků na vodní bázi, které jsme 
začali používat v roce 1984, a instalaci největšího systému na filtraci 
vzduchu ve Skandinávii, který je použit v našem závodě ve městě 
Nybro. Zdraví neškodná a čistá produkce není prospěšná pouze 
životnímu prostředí - je také přínosem pro lidi pracující v našich 
továrnách.

NEDOCHáZí K žáDNýM ZTráTáM
V našem výrobním závodě v Nybro nepřijde nic nazmar. části kulatiny, 
které nemůžeme použít na podlahy, jsou přeměněny na biopalivo.  
část tohoto biopaliva je použita k vytápění našich provozů. Zbytek se 
prodá místní energetické společnosti. Přibližně 45.000 lidí v našem 
okolí využívá tepla vyrobeného z našeho recyklovaného dřeva.

NEJLEPší ZáMKOVý SPOJ  
– NyNí DOKONCE JEšTě LEPší
V roce 1999 byl Kährs prvním výrobcem dřevěných podlah, který 
představil mechanický spojovací systém bez nutnosti použití lepidla  
– geniální systém Woodloc®. Tento systém znamenal revoluci na trhu 
dřevěných podlah. Díky spojovacímu systému Woodloc® 5S jsme 
postoupili o krok dále. Tento nový spoj zaručuje ještě rychlejší 
pokládku a vyšší pevnost podlahy.

PrVNí SKLAD TyPu LEED VE SKANDiNáVii
V roce 2010 jsme postavili první certifikovaný sklad typu LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) ve Skandinávii. 
Budova o ploše 21.000 m2 v našem výrobním závodě ve městě Nybro 
získala certifikát LEED gold. Toto nové zařízení ušetří 1.800 cest 
nákladních vozů do našeho původního skladu, redukuje emise CO2 
o více než 450 tun a poskytuje mnoho dalších výhod z hlediska 
ekologie.

uDržiTELNé LESNí 
HOSPODářSTVí
V rámci zajištění udržitelného 
lesního hospodářství 
spolupracujeme s místními, 
národními a globálními 
organizacemi. To zahrnuje přední 
globální programy a přední 
ekologické skupiny, například fSC, 
Eu, uN, WWf, greenpeace a EiA 
pro podporu udržitelného lesního 
hospodářství po celém světě.
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3-lAmelové PrOVEDENí
Naše třílamelové podlahy mohou být tříděny 
mnoha různými způsoby pro vytvoření podlah 
s různým výrazem zdůrazňujícím živost nebo 
klid. Nášlapná vrstva těchto podlah má šířku 
tří lamel. Tyto podlahy nabízejí širokou řadu 
dekoračních možností, ale často jsou 
používány v menších prostorách, jako  
je například tato hala. Díky efektu linearity 
vytvářejí třílamelové podlahy iluzi většího 
a otevřenějšího prostoru.

Tajemství stylu  
- jak dosáhnout co nejlepších výsledků
Jedno, dvoj nebo třílamelová podlaha
Dlouhá prkna v jedné lamele. Dvě nebo tři lamely. Vzory. Společnost Kährs nabízí 
design podlah, který vám umožní vytvořit si vlastní dekorativní program. Níže v textu 
naleznete několik návodů k tomu, jak dosáhnout co nejlepších výsledků.

umírněný nebo rustikální
Přírodní kresba a variace barev. Nepravidelnosti a suky. Stejnoměrnost. Charakter dřeva je stejně důležitý 
pro celkový dojem z podlahy, jako velikost lamel. Naše dlouholeté zkušenosti s tříděním podle vzhledu 
nám umožňují nabízet podlahy s množstvím vzhledů a stylů.

1-lAmelové PrOVEDENí
Působivá prkna jednolamelové podlahy  
jsou vynikající pro velké prostory, například 
jako tato dlouhá a vzdušná hala.  
Povrch jednolamelové desky je řezán 
z jednoho kusu. Tím se zdůrazní přirozený 
dojem a plně odhalí charakter daného druhu 
dřeva, ať už se jedná o dřevo čisté, nebo 
rustikální se suky a odchylkami v barvě 
a kresbě.

2-lAmelové PrOVEDENí
Chcete-li podlahu s jedinečným vzhledem, 
prohlédněte si naše dvoulamelové podlahy. 
Nášlapná vrstva těchto podlah má šířku  
dvou lamel. Lamely jsou individuálně  
vybírány a uspořádány tak, aby jednotlivým  
podlahám dodávaly jedinečný charakter.  
Naše dvoulamelové podlahy se dobře uplatňují 
v prostorách všech velikostí, například v tomto 
obývacím pokoji.

VZOr
V kombinaci tradičního vzhledu 
a moderního stylu kolekce 
vzorovaných dřevěných podlah 
Kährs nabízí volbu složitých vzorů, 
které přidají dotek klasické 
elegance do každého interiéru. 
Povrchová vrstva těchto podlah se 
vyznačuje opakujícím se vzorem 
z lamel. Použitím různých druhů 
dřeva a povrchové úpravy můžete 
u těchto podlah dosáhnout 
ohromujícího vzhledu.

PALuBKy
Pro vytvoření okamžitého 
přímořského dojmu je jasnou 
volbou podlaha z palubkových 
prken. Dle staré tradice se 
vyznačují dekorativní lamelou 
a také dřevěnými kolíky na konci 
každé desky. Protože vyžadují 
velký podíl manuální práce 
a pozornost věnovanou detailům, 
řadí se tyto podlahy mezi 
nejexkluzivnější podlahy, které  
lze nalézt.

ŘAdA town  
– žiVá PODLAHA
Hledáte-li klasické pozadí umožňující, aby 
zbývající dekorace zaujímala hlavní místo, 
prohlédněte si naši řadu Town. Tyto podlahy, 
ať tmavé nebo světlé, charakterizují jemné 
variace odstínů, tónů a vzorů. 

ŘAdA Country  
– ruSTiKáLNí VZHLED
Pro silný a nezaměnitelně přírodní vzhled 
zvolte naši řadu Country. Zde naleznete 
podlahy s více rustikálním nádechem. 
Vyznačují se působivou kresbou, 
nepravidelnostmi a suky a mají větší  
odchylky barev než ostatní naše podlahy.

ŘAdA City  
– čiSTý VZHLED
Chcete-li vytvořit umírněný a minimalistický 
dojem, žádejte podlahu řady City.  
Tyto podlahy jsou stylově prosté a jsou 
vytvořeny ze stejného a pravidelného odstínu 
dřeva s malými odchylkami v kresbě 
a barevném tónu. Mohou být světlé nebo 
tmavé, v závislosti na druhu dřeva, ale barevný 
tón a celkový efekt jsou jednotné. 
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sAténový lAk  
– HLADKý POVrCH
Náš saténový lak doplňuje charakter dřeva 
zdůrazněním jeho přirozené struktury, 
přidáním lesku a hloubky barevného tónu. 
Díky tomu je podlaha trvanlivější a snáze se 
udržuje. Současně se tento lak řadí mezi 
nejtenčí dostupné laky.

mAtný lAk – VZHLED 
POVrCHu BEZ úPrAVy
Náš matný lak vytváří dojem, jako by podlaha 
byla vyrobena z neopracovaného dřeva bez 
povrchové úpravy. Přírodní a měkký povrch  
je neobyčejně příjemný na dotek i při chůzi. 
Matný lak je stejně trvanlivý a snadno 
udržovatelný jako saténový lak.

PŘírodní olej  
– PřirOZENý DOJEM
Náš přírodní olej poskytuje podlaze báječně 
přirozený dojem. Olej dává vyniknout struktuře 
a kresbě dřeva a zdůrazňuje jeho barevný tón. 
Podlahy upravené pomocí přírodního oleje se 
snadno udržují, ale vyžadují o něco více péče 
než lakované podlahy a měly by být pravidelně 
ošetřovány pomocí přípravku Kährs Satin Oil.

moŘená PodlAhA
K dalšímu zvýraznění přirozených barevných tónů – od nejsvětlejší bílé 
a našedlé po bohaté odstíny moky a černého uhlí – nebo k úplné 
změně barvy dřeva se používají mořidla.

kArtáčovAná PodlAhA
Kartáčováním povrchu se zvýrazní přírodní struktura vláken a vytvoří se 
dodatečná textura. Kartáčování se obvykle doplňuje další povrchovou 
úpravou, například zkosením hran a použitím barevného mořidla nebo 
glazury.

ručně škrABAné PodlAhy
Použitím různých ručních nástrojů pro škrabání a broušení dřeva lze 
u nové dřevěné podlahy vytvořit dojem opotřebovaného povrchu.  
Tyto podlahy vyžadují velký podíl manuální práce, která jim dodává 
skutečně rustikální charakter.

Zkosené hrAny
Zkosením hran desek se zdůrazní jednotlivá prkna. Charakter tohoto 
provedení se pohybuje od nepatrného zkosení, přes jemné zvýraznění 
hrany, až po výraznější zkosení všech hran.

Povrch je to, co vidí vaše oči a vnímají vaše nohy
Věřte svým smyslům. Dřevěná podlaha je při chůzi vždy měkká a teplá. Avšak konečný 
dojem a vzhled závisí na konečném opracování a povrchové úpravě. Vaše preference týkající 
se vzhledu, celkového dojmu, barvy a údržby by měly být hlavními argumenty pro vaši volbu.
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Každý jsme jiný  
– i naše podlahy se liší

Grande – působivá svojí 
škálou a krásou
Kolekce grande se vyznačuje 
tradičním vzhledem „prkenných“ 
podlah v rozměrech, které dříve 
nebyly k dispozici v moderním 
vícevrstvém provedení.  
Tyto podlahy měří působivých 
2800 mm na délku a jsou 260 mm 
široké. Kolekce grande zahrnuje 
podlahy v mnoha barevných 
variantách. V tomto roce jsme do 
kolekce grande přidali dvě nové 
podlahy - Citadelle, která je 
naolejovaná na výrazně šedou 
barvu, a Estate, přírodní a světlou 
podlahu s dřevěnými kolíky.

world – proti využití  
tropického dřeva
Kolekce World zahrnuje podlahy pohybující  
se od vzrušující tmavě hnědočervené  
po kombinaci hnědé a topasové. Během 
minulého roku jsme vyřazovali z nabídky 
podlahy ze dřeva jatoba a merbau náležející 
do této kolekce a nahrazovali je mořenými 
ekologicky přívětivými dubovými alternativami, 
které vyhovují našemu důrazu na trvale 
udržitelné lesní hospodářství. Tyto jedno, dvoj 
a třílamelové podlahy v červenohnědé nebo 
hnědé barvě dokonale imitují teplé tmavé 
barevné tóny a harmonický vzhled tvrdých 
tropických dřev.

Avenue – sofistikovaný 
přístup k podlahám
Kolekce Avenue byla navržena 
a vyvinuta s důrazem na stylové 
městské bydlení. Tyto sofistikované 
a elegantní podlahy jsou nicméně 
vhodné pro jakýkoli styl interiéru, 
ať už moderní, nebo tradiční. 
Podlahy řady Avenue jsou  
vyráběny z jednoho kusu prkna, 
a tím získávají žádaný vzhled 
jednolamelové podlahy.  
Tyto podlahy jsou vyráběny 
z javorového a ořechového dřeva 
a jsou mořeny do bohatých 
barevných tónů.

harmony – nové barvy
Kolekce Harmony se vyznačuje řadou 
mořených třílamelových podlah. Tyto nové 
podlahy jsou charakterizovány svojí rustikální 
kresbou a kartáčovaným matným lakem nebo 
přírodní úpravou s použitím oleje. V tomto 
roce jsme do této kolekce přidali pět  
nových podlah v řadě úprav od bílého laku 
a kartáčovaného dubu po kouřovou šeď.

elegance – znovuoživení 
moderní klasiky
Kolekce Elegance zahrnuje čtyři 
různé styly. Styl Tapis a Croix  
se vyznačuje složitými vzory, 
charakterizovanými kombinací 
tradičního šarmu a moderního 
stylu. Jedná se o dokonalé spojení 
starého s novým, které krásně 
zapadne do kteréhokoli domova. 
V tomto roce jsme přidali dva  
nové vzory – Ancienne, klasický 
francouzský styl ve třech šířkách, 
a Baton se vzorem Herringbone.

Artisan – Kährs proniká  
do umění
Nová kolekce podlah Artisan je vyráběna 
z rustikálního dubu. Tato kolekce zahrnuje 
tónované lamelové dřevěné podlahy, které 
mají všechny jedinečnou a ručně opracovanou 
povrchovou úpravu. Nepravidelný a sukovitý 
charakter tohoto dřeva je dále zvýrazněn 
různými přírodními úpravami pomocí oleje 
v rozmezí od tmavého ebenu po bílou 
zabarvenou do modra, které dřevu dodávají 
větší životnost.

da Capo – podlaha 
škrabaná pro dosažení 
hrubé krásy
Nová kolekce Da Capo zahrnuje 
devět podlah, od světlé po 
tmavou, které vzájemně spojuje 
jejich rustikální vzhled. Tohoto 
vzhledu bylo dosaženo velkým 
podílem ruční práce na každém 
prkně, včetně ručního škrabání 
a olejování. Podlahy Da Capo se 
svými prasklinami a suky působí 
starožitně a vytvářejí dojem staré 
podlahy.

ExKLuZiVNí ručNě 
OPrACOVANé 
PODLAHy
kährs supreme je řada podlah 
z dubu, ořechu nebo javoru 
s výrazným  a unikátním vzhledem, 
jež se všechny vyznačují vysokým 
podílem ručního zpracování 
a pozorností  věnovanou jednotli-
vým detailům. Jsou vyráběny 
ručně  vysoce kvalifikovanými 
řemeslníky , kteří každé podlaze 
vtisknou jedinečný vzhled, jehož 
nelze dosáhnout strojovým 
zpracováním .

NASTAVENí 
STANDArDů 
V OBLASTi DřEVěNýCH 
PODLAH
kährs original je – jak již název 
napovídá - naší původní a nejširší 
řadou. V průběhu několika 
desetiletí tyto podlahy nalezly  
své místo v rodinných domech, 
obchodech, kancelářích, hotelích 
a ve veřejných prostorách po 
celém světě. A časem se staly 
známými po celém světě díky své 
vysoké kvalitě a všestrannosti. 
Kolekce Original zahrnuje podlahy 
vyrobené z celé řady dřev – avšak 
stále je spojuje jejich skandinávský 
a klasický vzhled.

supreme Collections original Collections – novinky

Další informace naleznete na 
straně 94.

Další informace naleznete na 
straně 95.
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unity – uhlazený městský styl
Kolekce unity se vyznačuje řadou hladkých a lakovaných podlah,  
které se výborně hodí pro obyvatele měst s uhlazeným stylem.  
Tyto podlahy jsou kartáčovány a mořeny v celé řadě barevných odstínů, 
od světlých po tmavé. Tato kolekce také zahrnuje několik podlah,  
které imitují hřejivost a vzhled tvrdých tropických dřev. Tato dřeva jsou 
charakterizována svými intenzivními červenými a hnědými odstíny 
a suky.

rugged – rustikální dojem
Kolekce rugged zahrnuje pět podlah s různými barevnými odstíny, 
které spojuje rustikální a hrubý vzhled, jenž je dosažen ručním 
opracováním povrchové úpravy. Tyto podlahy poskytují vašemu interiéru 
bytelný a pevný vzhled. Ať už chcete vytvořit atmosféru rustikální chaty 
nebo udělat dekoraci ve stylu francouzské farmy, podlaha z kolekce 
rugged je výborným řešením, jak do vašeho interiéru přidat konečný 
detail.

TENKá DESigNOVá 
PODLAHA Z PrAVéHO 
DřEVA
řada kährs linnea, příjemná  
na pohled i na dotek, má chytrou 
a moderní konstrukci, která 
v sobě kombinuje estetický prvek 
s praktičností. Se svojí tenkou 
nášlapnou vrstvou a celkovou 
tloušťkou pouhých 7 mm tyto 
podlahy poskytují ekologicky 
přívětivou volbu podlahy 
z pravého dřeva, která je trvanlivá 
a snadno se pokládá – dokonalá 
volba například pro projekty 
renovací. Jejich formát také nabízí 
velké možnosti v navrhování, 
a proto představují oblíbenou 
volbu mnoha návrhářů. Podlaha 
Linnea je nejvhodnější pro obytné 
prostory.

ODrAZ 
OPrAVDOVéHO 
DuCHA
kährs spirit nabízí designové 
podlahy v jednolamelovém 
provedení v různých barevných 
odstínech a z různých druhů dřev. 
Tato řada byla vyvinuta pomocí 
nejmodernějších technologií 
a nápadů, které vedly 
k podlahám, jež jsou krásné 
a moderní. Tyto atraktivní podlahy 
mají povrchovou úpravu, která si 
uchovává svůj lesk a odolnost po 
mnoho let. Podlahy Spirit jsou 
dokonalou volbou pro projekty 
renovací a jsou stejně vhodné pro 
obytné i komerční prostory, jako 
jsou kanceláře nebo hotelové 
pokoje.

dwell – trendy,  
ale tradičníl
Nová kolekce Dwell představuje 
dva typy podlah. gotham  
se vzorem, který se podobá 
průmyslovým parketám, a Loft, 
verze klasického holandského 
vzoru oblíbeného v padesátých 
letech minulého století.  
Tyto podlahy jsou k dispozici 
v provedení dub i ořech s matným 
lakovaným povrchem. V tomto 
roce jsme do kolekce Dwell přidali 
čtyři podlahy s tenkými proužky  
v různých barvách, od přírodního 
světlého dřeva po výraznou 
černou a bílou, které by se měly 
stát novým trendem.

habitat – městská 
elegance
Tato skvělá a atraktivní kolekce 
Habitat zahrnuje pět nových 
okouzlujících podlah z dubu 
a ořechu, které jsou vyráběny 
z velkých jednolamelových prken. 
Povrch podlah Habitat je 
povrchově upravován několika 
způsoby - pomocí matného laku 
nebo oleje, nepatrně zkosených 
hran, kouřem a kartáčováním  
– pro vytvoření charakteristického 
a jedinečného vzhledu.

living – bohémská 
s moderním rázem
Klasická, ale moderní kolekce 
Living představuje kolekci 
jednolamelových podlah 
vyráběných z několika druhů dřev 
mořených na různé barvy, od  
bílé barvy dubu Blanc po tmavou 
barvu javoru kanadského 
Espresso. Všechny podlahy 
z kolekce Living jsou lakované, 
některé saténovým lakem pro 
dosažení hladkého povrchu, 
nekteré matným lakem pro 
docílení měkčího vzhledu. Některé 
z podlah mají také zkosené hrany.

lodge – tam,  
kde je domov
Platí-li pro vás úsloví „můj domov, 
můj hrad“, vyberte si podlahu 
z kolekce Lodge. Tato kolekce 
zahrnuje řadu podlah v rozsahu 
od nejsvětlejší břízy po klasický 
dub, od hřejivé třešně po tmavý 
ořech. Chcete-li, aby váš domov 
získal přímořský nádech, 
nehledejte dále, protože tato 
kolekce obsahuje dvě podlahy 
z palubkových prken.

spirit Collections linnea Collections

Další informace naleznete na 
straně 98.

Další informace naleznete na 
straně 98.
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Stina Andersson, návrhářka

příklady bílých a světlých podlah

„pomocí barev a měkkých textur na čistě bílém 
pozadí můžete vytvořit domov, který je hřejivý 
a zároveň klidný“, říká stina andersson, 
návrhářka společnosti kährs.

„Někteří lidé se bojí používat bílou barvu 
a světlou podlahu, protože si myslí, že bude 
působit chladně. ale vše záleží pouze na tom, 
s čím svoji bílou podlahu zkombinujete“, dodává.

Univerzálnost bílé barvy
Jako návrhářka společnosti kährs hraje stina 
andersson aktivní roli při vývoji nových podlah. 
„v posledních několika letech se zvýšila poptávka 
po bílých podlahách, protože stále více lidí 
objevuje jejich univerzálnost. Nedávno jsme 
představili několik bílých a světlých podlah 
s různými odstíny, povrchovými úpravami 

a rozměry, a proto máte nyní velkou možnost 
vylepšit styl interiéru, na který jste se zaměřili“, 
říká stina andersson.

Čistý jas bílé na bílé
„použijete-li bílou na bílé - bílé podlahy, bílé stěny 
a bílý strop v kombinaci s hladkými povrchy 
a neutrálními textiliemi – výsledkem bude čistý, 
nebeský až zářivý dojem. bílé pozadí je také 
dokonalé pro vystavení výrazných předmětů, jako 
jsou nejrůznější nálezy, děděné předměty nebo 
designový nábytek.“

„avšak bez ohledu na to, s čím svoji bílou 
nebo světlou podlahu zkombinujete a jaký typ 
bílé podlahy zvolíte, zesílíte tím dojem světla 
a prostoru a vytvoříte ve svém domě pocit 
jednoduchosti a pohybu.“

Bílé a světlé podlahy vyžadují o něco větší údržbu než 
tmavší podlahy - avšak s trochou péče navíc si zachovají 
svoji krásu po mnoho let.

bílá a světlá

Zářivě bílá  
– vytvářeNí světla 
a prostoru

artisaN collectioN – dub Oyster

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com

liviNg collectioN – dub 
ClOUd

classic Nouveau 
collectioN – dub 
nOUveaU snOw

saNd collectioN – dub 
BrightOn

Nordic Naturals 
collectioN – JasaN 
gOthenBUrg

lodge collectioN – Javor 
kaNadský spring

artisaN collectioN – dub 
Oyster
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Feather light

artisaN collectioN – dub 
linen

liviNg collectioN – dub 
ClOUd

rugged collectioN  
– FOssil dub

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

„Při hojnosti přirozeného světla, jako u tohoto prostorného 
rodinného loftového domu, přispívá bílá podlaha k pocitu klidu 
a nekonečnosti. Přidáním několika doteků výrazných a intenzivních 
barev, například tyrkysové, žluté nebo červené do jinak jednoduché 
palety barev se majitelům povedlo vytvořit dojem hloubky 
a zajímavosti.“

heritage collectioN – dub valOis

habitat collectioN – dub dOme

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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wood  
oN wood

americaN Naturals kolekce - Javor kaNadský winnipeg

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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lodge collectioN – Javor 
kaNadský spring

americaN Naturals 
collectioN – Javor 
kaNadský tOrOntO

americaN Naturals 
collectioN – Javor 
kaNadský alBerta

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

„Ve vytváření hřejivého dojmu se dřevu nic nevyrovná. V tomto  
domě je příroda vpouštěna dovnitř majestátním oknem, zatímco 
přírodní materiály, například dřevo, kožešiny, kůže a vlna, přispívají 
k odstranění předělu mezi vnějším a vnitřním prostředím.  
Citlivá kombinace přirozeného a umělého osvětlení přispívá 
 k dojmu teplého prostředí.“

europeaN Naturals collectioN – evropský Javor lUganO

americaN Naturals collectioN – Javor kaNadský edmOntOn
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simplicity

classic Nouveau collectioN – dub nOUveaU white

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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saNd collectioN – dub 
BrightOn

classic Nouveau 
collectioN – dub 
nOUveaU snOw

saNd collectioN – dub 
sOrrentO

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.

saNd collectioN – JasaN sandvig

saNd collectioN – JasaN skagen

připomínky návrhářů

„V této majestátní vile u moře je příroda využívána jako  
inspirace a zároveň je předmětem obdivu. Mírný a klidný interiér 
tvoří dokonalé pozadí pro drsnou scenérii v okolí domu, kde 
jednotlivé prvky představují nezbytnou součást vnímání domu. 
Jednoduchá paleta barev a několik málo pečlivě vybraných 
předmětů přispívá k pocitu věčné blízkosti přírody.“
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Nordic Naturals collectioN – JasaN gOtland

swedish 
couNtry

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com

připomínky návrhářů

„Tento dům působí moderním a světlým,  
ale zároveň také hřejivým a tradičním 
dojmem. Velká kuchyně ve farmářském stylu 
s trámovým stropem a hřejivou jasanovou 
podlahou vytváří přitažlivé prostředí pro 
dlouhé stolování s rodinou a přáteli. Dobové 
kusy v kombinaci s několika moderními prvky 
přispívají k pocitu uvolněné elegance.“

Nordic Naturals 
collectioN – JasaN 
gOthenBUrg

europeaN Naturals 
collectioN – Javor 
kaNadský manitOBa

Nordic Naturals 
collectioN – JasaN 
stOCkhOlm

další Nápady Na pod-
lahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo 
s nimi můžete experimentovat na stránkách www.kahrs.com.

americaN Naturals collectioN – Javor kaNadský winnipeg

Nordic Naturals collectioN – JasaN kalmar
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retro glamour

classic Nouveau kolekce – dub nOUveaU snOw

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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habitat collectioN – dub 
dOme

liviNg collectioN – dub 
ClOUd

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

„Tento dům prostupuje kouzlo retro stylu. Elegantní a sofistikovaný 
interiér navozující představu nejpůvabnějších interiérů padesátých 
a šedesátých let minulého století se vyznačuje světlou podlahou, 
lesklými bílými stěnami a stropem, které vytvářejí dokonalé pozadí 
pro kusy designového nábytku. Teplá červenohnědá barva dřevěných 
kuchyňských skříněk dodává tomuto vysoce elegantnímu interiéru 
hřejivý nádech.“

uNity collectioN – arCtiC dub

harmoNy collectioN – dub limestOne
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graNde collectioN – dub 
espaCe

artisaN collectioN – dub 
Oyster

artisaN collectioN – dub 
saw white

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

„Příroda zaujímá ústřední pozici v tomto domě, který tak dobře 
zapadá do svého okolí. Jedná se také o ekologický dům v tom smyslu, 
že je postaven s použitím ekologicky šetrných procesů. Dřevěný 
nábytek a podlaha ze světlého dřeva zdůrazňují přírodní nádech 
tohoto domu.“

artisaN collectioN – dub straw

artisaN collectioN – dub linen

greeN house

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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mouNtaiN 
liviNg

da capo kolekce – dub indOssati

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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liviNg collectioN – dub 
ClOUd

artisaN collectioN - dub 
Oyster

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

„Tento dům je naplněn přirozeným světlem, zatímco panoramatický 
výhled na velkolepé okolí vás přenese do nitra hor. Pro sladění 
s exteriérem použil majitel domu světlou dřevěnou podlahu 
v kombinaci s dřevěným stropem a kamennými detaily. Několik 
doteků výrazné barvy dodává pocit tepla.“

artisaN collectioN – dub saw Bílý

rugged collectioN – FOssil dub
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příklady dokoNalých přírodNích podlah

„Naslouchejte svému domu! Je to přestavěná 
stará stodola na venkově? Nebo moderní byt 
v centru města? většinou se vyplatí zvolit 
podlahu, která odráží dobu, ve které byl dům 
postaven, jeho architekturu a konstrukci budovy“, 
tvrdí architekt působící v londýně staffan 
tollgard.

nejdůležitější prvek interiéru
se svým showroomem v Notting hill a novým 
studiem na algarve designerská skupina staffana 
tollgarda, která získala řadu ocenění, nabízí 
zakázkové navrhování interiérů pro mezinárodní 
klientelu, z nichž velké množství se nachází 
v centrálním londýně. tato skupina ve svých 
návrzích interiérů často používá dubové podlahy 
kährs.

„podlaha je jedním z nejdůležitějších prvků 
v interiéru. právě na ni přirozeně padne váš 
pohled a vnímáte ji nohama, když vkročíte do 
domu. proto je tolik důležité podlahu pečlivě 
vybírat.“

Útulný s tmavou podlahou
„barva ovlivňuje rozptyl světla a vnímání 
prostoru. tmavá podlaha pohlcuje světlo a pokoj 
se jeví menší – a útulnější, zatímco podlaha 
s mnoha suky vytváří venkovskou atmosféru“, 
říká staffan tollgard.

„dubové podlahy jsou úžasně všestranně 
použitelné pro mnoho interiérů, protože mohou 
vypadat velmi odlišně v závislosti na použitém 
mořidle, velikosti a tvaru desky, stejně jako na 
charakteru dřeva“, dodává dále.

dub - vybíreJte 
suky pečlivě

europeaN Naturals collectioN – dub COrnwall

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com

Staffan Tollgard, architekt

dokoNale přírodNí

europeaN Naturals 
collectioN – dub weimar

liviNg collectioN – dub 
sUgar

Nordic Naturals 
collectioN – buk 
hellerUp

lodge collectioN – dub 
stratUs

lodge collectioN – třešeň 
CirrUs

americaN Naturals 
collectioN – třešeň 
CharlestOn
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eNglish 
couNtry

rugged collectioN  
– hUsk dub

europeaN Naturals 
collectioN – dub weimar

europeaN Naturals 
collectioN – dub 
navarra

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

„V současnosti se šíří v Británii móda přeměňovat stodoly na rodinné 
domy – jako u tohoto domu. Živá dubová podlaha se do tohoto 
prostředí dokonale hodí, protože zdůrazňuje pocit hrubé elegance. 
Pozadí z tlumených barev a několik uchovaných artefaktů přispívá 
k přeměně skromného příbytku na nápaditý.“

europeaN Naturals collectioN – dub verOna

europeaN Naturals collectioN – dub siena

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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paris Je t’aime

elegaNce collectioN – dub anCienne natUre

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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liviNg collectioN – dub 
sUgar

elegaNce collectioN – 
dub BatOn natUre

europeaN Naturals 
collectioN – dub 
hampshire

další Nápady Na pod-
lahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

“Pro starý dům, jako je tento, s jeho bohatým štukem, je klasická 
dubová podlaha ideální, zatímco moderní podlaha by vypadala 
špatně. Toto je dobrý příklad, jak architektura a podlaha vzájemně 
souznějí při vytváření dokonalého a harmonického pozadí pro 
klasický a moderní nábytek a předměty.“

europeaN Naturals collectioN – dub milanO

europeaN Naturals collectioN – dub vienna
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Nordic Naturals 
collectioN – buk viBOrg

Nordic Naturals 
collectioN – buk OslO

Nordic Naturals 
collectioN – buk 
hellerUp

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

„Tento současný nízký dům, navržený pro splynutí s přírodou, čerpá 
inspiraci z moře, nebe a od ptáků. Také jasně vypovídá o silném 
zaujetí svých majitelů pro přírodu. Obrovská okna jsou dokonalá pro 
sledování migrujících ptáků, kteří nad tímto ostrovem v Baltském 
moři přelétávají. Přírodní materiály, například dřevo nebo kámen, 
přispívají ke smazání hranic mezi venkovním a vnitřním prostředím.“

Nordic Naturals collectioN – buk BOrnhOlm

Nordic Naturals collectioN – buk visBy

islaNd 
hideaway

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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lodge collectioN – dub 
stratUs

europeaN Naturals 
collectioN – dub jersey

heritage collectioN – dub 
astUrian

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

„U tohoto domu přestavěného ze stodoly zvolili majitelé zachování 
rustikálního charakteru. Čistý a přehledný, zároveň však teplý interiér 
láká návštěvníky k odpočinku a přemýšlení. Příroda je v tomto domě 
vždy přítomna v použitých přírodních materiálech – teple laděných 
dřevěných podlahách a tkaninách z bavlny a vlny.“

graNde collectioN – dub Casa

artisaN collectioN – dub CaminO

americaN 
cottage

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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couNtry 
retreat

graNde collectioN – dub villa

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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lodge collectioN – třešeň 
CirrUs

americaN Naturals 
collectioN – třešeň 
CharlestOn

americaN Naturals 
collectioN – třešeň 
savannah

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

„V tomto domě je dokonale zachycen svěží a nenáročný styl nekonečných lét a dlouhých 
víkendů na Long Islandu. Použití dřeva v podlahách, stěnách a stropech po celém domě 
přispívá k uvolněné a útulné atmosféře. V kombinaci s čerstvými květinami a kameny zaujímá 
příroda v tomto domě ústřední roli.“

americaN Naturals collectioN – třešeň COlUmBUs

americaN Naturals collectioN – třešeň kentUCky
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příklady tmavých a „kořeNěNých“ podlah

„Zkombinujte hnědou nebo hnědočervenou 
podlahu s měkkými světlými a na dotek příjemnými 
látkami a dosáhnete teplé a útulné verze 
minimalismu“, říká claudia de bruyn, návrhářka 
a architektka interiérů působící v Německu.

„podlaha kryje velkou plochu pokoje a proto je 
extrémně důležitá pro celkový dojem. dřevěné 
podlahy s bohatými tóny hnědé a hnědočervené 
vytvářejí více usazený dojem z prostoru. bohaté 
odstíny přispívají k pocitu intimity a útulnosti“, 
tvrdí claudia de bruyn.

vaše podlaha je jako čisté plátno.
Jednou ze zakázek pro claudii de bruyn, známou 
architektku interiérů z Německa v roce 2010, je 
vyvíjení podlah pro kanceláře. „podlaha je podle 

mě jedním z nejdůležitějších prvků interiéru.  
Je-li podlaha správná pro daný prostor, nemůžete 
se se zbytkem příliš splést. představte si svoji 
podlahu jako prázdné plátno s potenciálem 
k vytvoření opravdového účinku, říká.

sluneční žlutá pro moderní styl
„chcete-li vytvořit mezinárodní moderní styl, 
můžete zkombinovat svoji hnědou podlahu 
s výraznými barvami, jako je sluneční žlutá nebo 
jasně červená. požadujete-li naopak více tradiční 
vzhled, vyzkoušejte tmavé stěny a tlumené barvy 
v kombinaci s klasickým nábytkem a původními 
doplňky. tímto vytvoříte také dokonalé pozadí 
pro etnický styl a předměty se silným výrazem“, 
říká claudia de bruyn.

deJte svému 
domovu útulNé 
barvy pomocí 
hNědé podlahy

aveNue collectioN – ořech majestiC

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com

Claudia de Bruyn, návrhářka

dark a spicy

liviNg collectioN – dub 
amBer

heritage collectioN – dub 
rOmanOv

americaN Naturals 
collectioN – ořech 
mOntreal

graNde collectioN – dub 
arCh

harmoNy collectioN – 
dub sOil

uNity collectioN – FOrest 
dub
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coNtemporary 
italiaN

liviNg collectioN – dub 
amBer

aveNue collectioN  
– ořech palaCe

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

„Tento byt prostupuje dojem současného italského stylu. Jako důležitý 
designový prvek je v interiéru použito červenohnědé dřevo, které 
vytváří teplý a útulný dojem. Přispívá také ke změkčení celkového 
dojmu z jinak uvolněného a čistého prostoru. Pro získání správného 
vzhledu omezte předměty a přidejte vysoce kvalitní dřevo.“

world collectioN – dub Cayenne

world collectioN – Jarrah sydney

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com

world collectioN – dub 
haBanerO
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maNhattaN 
maisoNNette

da capo collectioN – dub UniCO

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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uNity collectioN – FOrest 
dub

elegaNce collectioN  
– dub anCienne marrOn

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo 
s nimi můžete experimentovat na stránkách www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

„Vezměte něco starého a dejte tomu zcela 
novou úpravu. Toto je dobrý recept, jak 
dosáhnout osobitosti, která činí domov 
zajímavým. Právě to učinili majitelé tohoto 
stylového domu z New Yorku. Jejich 
okouzlení orientálním uměním je viditelné  
po celém bytě a je zdůrazněno vzhledem 
k pozadí tvořenému teplými tlumenými 
barvami, cihlami a dřevem.“

da capo collectioN – dub sparUtO

world collectioN – dub COriander

aveNue collectioN – ořech palaCe
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americaN Naturals 
collectioN – ořech 
hartFOrd

americaN Naturals 
collectioN – ořech 
mOntreal

americaN Naturals 
collectioN – ořech 
BOstOn

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

„Kvalita nikdy není nestylová. Dobrým příkladem je tento byt, ve kterém bylo několik věcí 
děděných z generace na generaci zkombinováno s několika novými designovými klasickými 
prvky, a byl tak vytvořen navždy stylový domov. Bohaté tmavé barvy vytvářejí dokonalé 
pozadí zdůrazňující klasický a elegantní dojem.“

americaN Naturals collectioN – ořech atlanta

americaN Naturals collectioN – ořech philadelphia

high society

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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proveNce

heritage collectioN – dub rOmanOv

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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graNde collectioN – dub 
arCh

harmoNy collectioN  
– dub sOil

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.heritage collectioN – dub plantagenet

harmoNy collectioN – dub mOss

připomínky návrhářů

„Majitelé domu se podle všeho nechali inspirovat teplými 
červenohnědými odstíny z Provence, což vypovídá o tradici tohoto 
regionu, teplu a nekonečném slunečním svitu. Dům také ukazuje 
oblibu této rodiny v hezkých věcech, které si užívá sama nebo 
s přáteli. Správná atmosféra je vytvořena pomocí teplých barev, 
dřeva a vůně čerstvých bylin.“
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maNsioN

elegaNce collectioN – dub BatOn marrOn

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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liviNg collectioN – dub 
amBer

elegaNce collectioN  
– dub anCienne marrOn

aveNue collectioN  
– ořech palaCe

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

„Různorodá kombinace nálezů z cest po světě zaujímá v tomto domě ústřední místo.  
Pro zdůraznění pocitu klasické koloniální elegance majitelé domu zvolili dobový nábytek 
a doplňky. Měkké a teplé barvy přispívají k nenucenému půvabu tohoto domu.“

aveNue collectioN – ořech ritz

elegaNce collectioN – dub tapis marrOn
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coloured chill

graNde collectioN – dub arCh

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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heritage collectioN – dub 
rOmanOv

uNity collectioN – UmBer 
dub

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.artisaN collectioN – dub earth

harmoNy collectioN – dub emBer

připomínky návrhářů

„Použití duhových barev dává tomuto domu energický nádech.  
Místa s jasnými barvami září celým bytem, který vyzařuje sebevědomí. 
Použití zářivých barev je snadný způsob, jak svůj domov přitažlivým 
způsobem inovovat. Bílé stěny a hnědá podlaha vytvoří mírné pozadí 
a umožní hrát si s detaily.“
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příklady šedých a čerNých podlah

„černá nebo šedá podlaha působí v interiéru 
velmi výrazně. a bez ohledu na váš styl – ať již se 
jedná o styl tradiční, nebo moderní - bude celek 
působit elegantním dojmem“, říká peke 
hallenheim, designer a architekt se zakázkami od 
ruska až po spojené státy americké.

„tmavá podlaha může pomoci vnést venkovní 
prostředí dovnitř. Zajímavým způsobem zvýrazní 
zbytek interiéru a vytvoří dokonalé pozadí 
pro vyvážení nábytku, umění a sběratelských 
předmětů. také vám pomůže vytvořit ve vašem 
domově kontrasty. protože je pro oči snadnější 
zaměřit se na kontrasty, přidá tmavá podlaha 
vašemu interiéru na zajímavosti“, říká dále peke 
hallenheim.

lze ji použít i v malých prostorách.
Jako návrhář nábytku, interiérů a domů v mnoha 
zemích má peke hallenheim široké zkušenosti 

v hraní s barvami a s využitím různých 
dekorativních prvků. „ačkoli tmavá podlaha 
obecně pohlcuje světlo, lze ji použít v malých 
a tmavých prostorách. ve spojení s extra bílými 
stěnami a světlými přírodními doplňky dosáhnete 
současného vzhledu. pokud naopak přidáte 
barevné stěny a tradiční nábytek, vytvoříte dojem 
střízlivé elegance.”

zdůrazňuje přírodní kresbu.
„trendy přicházejí a zase odcházejí, ale tmavé 
podlahy byly v teplejších oblastech, například  
ve středozemí, vždy oblíbené. ale stále více 
vyhledávané jsou také dále na sever.“

„výhodou černé nebo šedé podlahy je, že 
zdůrazňuje přirozenou kresbu dřeva. také si 
během času lépe zachovává svoji barvu a tak 
snadno nevybledne“, tvrdí peke hallenheim.

čerNá krása  
– přitažlivost 
koNtrastů 

classic Nouveau collectioN – dub nOUveaU CharCOal

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com

Peke Hallenheim, návrhář a architekt

grey a black

liviNg collectioN – dub 
COFFee

harmoNy collectioN  
– dub lava

classic Nouveau 
collectioN – dub 
nOUveaU CharCOal

liviNg collectioN – dub 
COal

rugged collectioN  
– trenCh dub

artisaN collectioN – dub 
slate
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aNtidote

uNity collectioN – CliFF 
dub

habitat collectioN – dub 
Castle

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

„Klidná atmosféra tohoto domu byla vytvořena jako protipól 
zaneprázdněného pracovního života jeho majitelů. Všechny materiály, 
které zvolili, mají společné některé základní rysy – jsou odvozeny 
z přírody, se stářím nabývají na kráse, mají svoji historii a přinášejí 
teplo do interiéru, který by jinak mohl být považován za chladný.”

graNde collectioN – dub Citadelle

rugged collectioN – trenCh dub

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com

liviNg collectioN – dub 
COFFee
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brooklyN

da capo collectioN – dub ereditatO

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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rugged collectioN  
– trenCh dub

artisaN collectioN – dub 
slate

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

„Tento přeměněný sklad vyzařuje městskou sofistikovanost.  
Pocit syrovosti byl zachován a přeměněn na důležitý prvek interiéru 
použitím ocelově šedého barevného schématu s šedými podlahami, 
stěnami a kobercem. Celkový dojem je změkčen dřevem a několika 
prvky červené.“

graNde collectioN – dub espaCe

dwell collectioN – topol nOtting hill

liviNg collectioN – dub 
COFFee
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mulhollaNd 
drive

habitat collectioN – dub Castle

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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classic Nouveau 
collectioN – dub 
nOUveaU CharCOal

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo 
s nimi můžete experimentovat na stránkách www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

„Z tohoto domu v Los Angeles je cítit 
Hollywood. Záře filmových hvězd, která 
z tohoto domu vyzařuje, byla dosažena 
spojením černé a bílé barvy se dřevem.  
Pro změkčení sofistikované elegance majitelé 
zkombinovali své designové ikony s několika 
útulnými prvky. Hromádka polštářů v teplých 
barvách na pohovce, sada ruských panenek 
a několik doteků zářivě červené.“

artisaN collectioN – dub COnCrete

harmoNy collectioN – dub FOg

liviNg collectioN – dub COal

uNity collectioN – CliFF 
dub
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classic Nouveau 
collectioN – dub 
nOUveaU CharCOal

liviNg collectioN – dub 
COal

další Nápady Na podlahy pro teNto styl

prohlédněte si všechny dekory na straně 94 nebo s nimi můžete experimentovat na webu www.kahrs.com.

připomínky návrhářů

„Sochařský rámec tohoto ohromného domu byl jeho majiteli chytře zvýrazněn přidáním  
tepla do silné moderní architektury prostřednictvím tmavých podlah a tlumených barev. 
Designové ikony do tohoto nepřeplněného domu bezvadně zapadají, což jasně vypovídá 
o přesvědčení majitelů uchovávat věci pouze pokud jsou krásné – a funkční.“

graNde collectioN – dub maisOn

elegaNce collectioN – dub tapis nOir

architect

virtuálNí 
show-
room

www.kahrs.com
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Dokonalá povrchová úprava
Nejmenší věci často znamenají největší rozdíl. Platí to i pro podlahy Kährs, u kterých  
se ke každému detailu, včetně lišt a jiných doplňků podlah, přidává nejvyšší úroveň 
dovedností a řemeslné zručnosti.

KoNečNý Dojem
Pomocí obvodových lišt vytvoříte konečný dojem, 
nikoli pouze podlahy, ale také celé místnosti. 
Nabízíme celou škálu obvodových lišt, které se svojí 
barevností hodí ke všem podlahám Kährs.

místo, KDe se Koberec 
stýKá se Dřevem
Pro přechod mezi dřevěnou podlahou a kobercem 
existují dvě možnosti. můžete použít buďto rohové 
lišty, nebo vyrovnávací lišty v závislosti na výšce 
koberce. Ale ať již zvolíte jakékoli řešení, můžete si 
být jisti, že výsledný vzhled bude dobrý.

miNimálNí řešeNí
Úzká a ohebná lišta s čtvrtkruhovým průřezem je 
samozřejmým řešením, máte-li staré ochranné lišty 
(nutné prověřit), které nelze odstranit, nebo pokud 
nelze použít ochranné lišty jiného rozměru. 

PrAvé sPojeNí mezi 
KAmeNem A Dřevem
Přírodní materiály, jako je kámen nebo dřevo, se 
k sobě opravdu skvěle hodí. chcete-li ve vašem 
domově vytvořit dokonalé spojení kamene a dřeva, 
můžete si vybrat ze dvou různých řešení. v závislosti 
na výšce kamenné podlahy použijte rohové nebo 
vyrovnávací lišty.

KoNec Dobrý,  
všechNo Dobré
Není nad schodiště s dřevěnou podlahou, 
požadujete-li elegantní vzhled. Pomocí schodových 
lišt vytvořte dokonalé ukončení každého stupně 
schodiště. existují dva typy schodových lišt Kährs, 
podle typu podlahy, který používáte: Woodloc® 
a pero a drážka.

velKé NáPADy Pro  
mAlé Prostory
Někdy je i lišta s čtvrtkruhovým průřezem příliš velká 
na to, aby ji bylo možno použít k zakrytí mezery 
mezi podlahou a stěnou nebo oknem. v tomto 
případě je nejlepším řešením pro dosažení krásného 
a čistého vzhledu použití rohové lišty.

Další informace o podlahovém systému Kährs si přečtete na stránkách www.kahrs.com.
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zachovává si vlastnosti po celou dobu životnosti Fakta o dřevu 

Kährs - stejNá jAKo 
mAsivNí PoDlAhA 
Konstrukce našich podlah plně využívá 
celé nášlapné vrstvy každého prkna. 
Nášlapná vrstva řezané desky Kährs  
je co do tloušťky plně srovnatelná 
s nášlapnou vrstvou masivní lamelové 
podlahy. je to proto, že broušení je u 
masivních podlah možné pouze k peru 
a drážce.

NejPevNější Povrch, 
Který NezežloutNe
Povrch podlahy je vizuálně 
nejdůležitější částí. Povrchová úprava 
by proto měla být dost pevná, aby 
odolala každodennímu opotřebení, ale 
dostatečně tenká, aby nezakrývala 
krásu dřeva.

záruKA
Kährs vyrábí kvalitní vícevrstvé dřevěné 
podlahy už déle než 60 let. jsme pyšní 
na naše produkty, které mají strojově 
prováděnou povrchovou úpravu 
a svrchní vrstvu, kterou lze několikrát 
brousit (s výjimkou podlahové krytiny 
linnea). ve spojení s kompletním 
programem ošetřování a údržby tak 
může Kährs poskytovat záruku až po 
dobu 30 let.

NejlePší KlimAticKá 
stAbilitA
Protože je dřevo přírodní materiál, 
který je ovlivňován klimatickými 
změnami, dřevěná podlaha se v 
každém ročním období pohybuje 
(pracuje). chcete-li tento pohyb 
minimalizovat, je důležité dosáhnout 
správné rovnováhy mezi jednotlivými 
vrstvami v každé desce – svrchní 
vrstvou, jádrem i podkladem.

PoDlAhové toPeNí 
Podlahy Kährs a podlahové topení lze 
kombinovat. Avšak je třeba vzít do 
úvahy určité skutečnosti: teplota 
povrchu podlahy nesmí nikde překročit 
27°c. Dalším bodem jsou určité druhy 
dřeva, jako je například buk nebo javor 
kanadský, které nejsou pro kombinaci 
s podlahovým topením vhodné.

NejjeDNoDušší 
iNstAlAce
Pokládka podlahy Kährs znamená 
méně práce. mnoho z toho vysvětluje 
geniální spoj Woodloc®. Desky jsou 
spolu spojeny mechanicky v podstatě 
neviditelným spojem. Nejen že je 
výsledek práce dokonalý, ale podlaha 
se také rychle a jednoduše pokládá. 
lícování je pro trvanlivost podlahy 
rovněž důležité.

Nástroje A mAteriál 
Pro iNstAlAci
Kährs nabízí široký sortiment 
instalačních nástrojů a materiálu pro 
usnadnění instalace a dosažení 
dokonalého výsledku. tento sortiment 
zahrnuje různé podložky pro ochranu 
před vlhkostí a tlumení hluku, nástroje 
pro všechny fáze instalace a materiály 
pro konečnou úpravu, které lze snadno 
zapomenout.

ošetřováNí 
A ÚDržbA
stejně jako u jiných produktů je 
k zachování dobrého stavu podlahy 
nutno provádět její údržbu. rozsah 
ošetřování a údržby podlah Kährs 
zahrnuje vše, co je nezbytné pro 
každodenní péči, stejně jako 
pravidelnou údržbu a produkty, došlo-li 
k poškození podlahy. Podrobnější 
pokyny naleznete v návodu k instalaci 
a návodu k údržbě a opravám,  
které doporučujeme ke stažení z  
www.kahrs.com.

jAsAN
bělové dřevo je téměř bílé. škála 
jádrového dřeva sahá od šedé přes 
světle hnědou ke světle žluté  
s hnědými šmouhami. Některé třídy 
kvality mají velmi zvláštní texturu, která 
podlaze dodává naprosto jedinečný  
a živý charakter.

Místo původu: švédsko

Změna barvy: změna barvy středního stupně 
od lehce svěže pískového tónu ke slámové/
žlutohnědé barvě. 

Tvrdost: o 10% tvrdší než dub

buK
barva buku sahá od světle krémové  
ke středně hnědé/hnědé s růžovo 
oranžovými svrchními tóny. obvykle má 
rovná vlákna s velkou hustotou, která 
přidávají na teplém dojmu, a jeho 
stejnoměrný vzhled vytváří v pokoji 
pocit vzdušnosti.

Místo původu: švédsko

Změna barvy: změna barvy středního stupně 
se slabým tlumením oranžových barev a 
časem k přechodu v jantarově žlutou.

Tvrdost: stejná tvrdost jako u dubu

třešeň
je to velmi krásný a univerzální druh 
dřeva. Dřevo je teplé, osobité a má 
kouzlo. bělové dřevo je krémově bílé. 
barva jádrového dřeva se mění od 
temně rudé do červenohnědé. 
Dohromady tvoří jemnou strukturu 
rovných vláken.

Místo původu: severní Amerika

Změna barvy: Při úplném zestárnutí dochází 
u třešně k nejvyššímu stupni barevné změny 
s výrazným ztmavnutím do tmavě načervenalé 
barvy. 

Tvrdost: o 3% měkčí než dub

jAvor evroPsKý
ve srovnání s javorem kanadským má 
javor evropský zcela vlastní zářivou 
krásu, která místnosti dodává 
atmosféru vzdušnosti. Díky tenkým 
létům a jemné textuře je jedinečný.

Místo původu: evropa 

Změna barvy: změna barvy středního 
stupně. v průběhu let přejde ke žlutým 
tónům.

Tvrdost: o 20% měkčí než dub

KANADsKý jAvor
bělové dřevo má krémovou barvu 
s tendencí k červenohnědé a jádrové 
dřevo má barvu od světle hnědé  
po tmavě hnědou s červenými místy. 
obvykle má jemnou strukturu 
s rovnými, ale někdy poněkud vlnitými 
vlákny.

Místo původu: severní Amerika

Změna barvy: změna barvy středního 
rozsahu, od krémově bílé po zlatou. 

Tvrdost: o 30% tvrdší než dub

hicKory
jádrové dřevo hickory je zahnědlé nebo 
načervenalé, bělové dřevo je bílé až 
krémové s jemnými hnědými linkami.

Místo původu: severní Amerika

Změna barvy: u hickory dochází po 
pokládce ke zlátnutí.

Tvrdost: o 85% tvrdší než dub

jArrAh
jarrah se tradičně používá kvůli své 
odolnosti a tvrdosti. má jemný povrch 
a téměř rovnou kresbu dřeva.  
barva bělového a jádrového dřeva má 
škálu od lososové k tmavočervené.

Místo původu: Austrálie

Změna barvy: Podlahy s konečnou úpravou 
mají často tmavohnědou až načervenale 
purpurovou barvu, která léty také tmavne.

Tvrdost: o 25% tvrdší než dub

vhoDNá PoDlAhA 
Pro KoNKrétNí 
Prostory
různé druhy dřeva mají přirozeně 
různý stupeň tvrdosti. 
v prostorách vystavených velkému 
opotřebení a oděru je nejlepší 
zvolit některý z tvrdších druhů 
dřeva. společnost Kährs vyrábí 
pouze podlahy z tvrdších druhů 
dřeva. jedinou výjimkou je bříza, 
středně tvrdý druh dřeva, který se 
nedoporučuje použít v prostorách 
vystavených velkému opotřebení 
a oděru, jako jsou například 
kuchyně, recepce nebo bary. 
tabulka přináší srovnání tvrdosti 
různých druhů dřeva.

Dub
Dub bílý je díky hezkému vzhledu  
a dlouhé životnosti nejoblíbenějším 
druhem dřeva na výrobu podlah  
a nábytku v evropě a v usA.

Místo původu: švédsko a evropa

Změna barvy: změna barvy středního stupně 
s postupnou jemnou změnou do oranžova.

Tvrdost: Dubové dřevo je tvrdé, husté 
a extrémně pevné, a proto je velmi vhodné 
pro podlahy. Při porovnávání jiných druhů 
dřeva používáme dub jako referenční dřevo.

ořech
tmavé exkluzivní dřevo s bělovým 
dřevem, které má krémově bílou barvu. 
jádrové dřevo je světlehnědé až tmavě 
čokoládově hnědé, někdy s tendencí  
k nachově rudé. Dřevo léty získává  
na kráse.

Místo původu: severní Amerika

Změna barvy: Dochází ke změně barvy 
středního až vysokého stupně, přičemž 
tmavohnědé jádrové dřevo časem světlá  
ve zlatohnědou.

Tvrdost: o 10% měkčí než dub

NA světle 2-3 roKybez vystAveNí světlu NA světle 2-3 roKybez vystAveNí světlu

NA světle 2-3 roKybez vystAveNí světlu

měKčí tvrDšíDub měKčí tvrDšíDub

měKčí tvrDšíDub

měKčí tvrDšíDub

NA světle 2-3 roKybez vystAveNí světlu NA světle 2-3 roKybez vystAveNí světlu

měKčí tvrDšíDub

měKčí tvrDšíDub

NA světle 2-3 roKybez vystAveNí světlu

měKčí tvrDšíDub

NA světle 2-3 roKybez vystAveNí světlu

NA světle 2-3 roKybez vystAveNí světlu NA světle 2-3 roKybez vystAveNí světlu

měKčí tvrDšíDub měKčí tvrDšíDub

Další informace naleznete na stránkách www.kahrs.com.
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dub ANCieNNe MArrON 120, 
francouzský vzor

dub ANCieNNe NAture 150, 
francouzský vzor

dub AsPrO

dub iNDOssAti

dub ANCieNNe BLANC 150, 
francouzský vzor

dub ANCieNNe MArrON 150, 
francouzský vzor

dub ereDitAtOdub sPArutO

dub ANCieNNe BLANC 180, 
francouzský vzor

dub VeCCHiOdub PAtiNA

dub ANCieNNe NAture 180, 
francouzský vzor

dub MAGGiOre

dub uNiCO

dub ArCAiCO

dub ANCieNNe MArrON 180, 
francouzský vzor

da capo 
collection

dub tAPis BLANC, skládaný 
vzor

dub tAPis MArrON, skládaný 
vzor

dub tAPis NOir, skládaný 
vzor

dub CAsA dub ViLLA dub ArCH

dub esPACedub MANOr dub MAisON

grande 
collection

avenue 
collection

elegance 
collection

javor PArK

ořech MAJestiCořech ritz

ořech PALACe

dub CrOix NAture, skládaný 
vzor

dub CrOix MArrON, skládaný 
vzor

dub CrOix BLANC, skládaný 
vzor

Grande
tloušťka desky: 20 mm
tloušťka nášlapné vrstvy: 6 mm
jádrový materiál: dýha/topol
zbroušení: 3-4 krát
záruka: 30 roků

Avenue/elegance/Da Capo
tloušťka desky: 14-15 mm
tloušťka nášlapné vrstvy: 4 mm
jádrový materiál: dýha/topol
zbroušení: 2-3 krát
záruka: 30 roků

grande 1-lamelová 2800 x 260 x 20 mm

avenue 1-lamelová 1830 x 148 x 15 mm

elegance 2200 x 270 x 15 mm

baton 600 x 100 x 14 mm

da capo 1900 x 190 x 15 mm

ancienne 1800 x 120/150/180 x 14 mm

elegance 1900 x 190 x 15 mm

dub estAte

dub BAtON BLANC, rybí kost dub BAtON MArrON, rybí kost

dub CitADeLLe

dub BAtON NAture, rybí kost

dub ANCieNNe BLANC 120, 
francouzský vzor

dub ANCieNNe NAture 120, 
francouzský vzor

1-lamelová 1800 x 105 x 15 mm

1-lamelová 1800 x 130 x 15 mm
2-lamelová 2423 x 200 x 15 mm

2-lamelová 2423 x 200 x 15 mm

1-lamelová 1900 x 190 x 15 mm

3-lamelová 2423 x 200 x 15 mm

tloušťka desky: 15 mm
tloušťka nášlapné vrstvy: 3,6 mm
jádrový materiál: smrk/borovice/topol
zbroušení: 2-3 krát
záruka: 30 roků

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

jasan GOtLAND, country jasan GOtHeNBurG, city jasan stOCKHOLM, city jasan KALMAr, town jasan teLeMArK, country

buk OsLO, city buk BOrNHOLM, country buk VisBy, city buk HeLLeruP, town buk ViBOrG, town buk fALster, country

nordic 
naturals 
collection

lamelový lamelový
zkosené hrany zkosené hrany kartáčování kartáčování

Matný lak Matný lak
přírodní olej přírodní olej 

lak lak 

velikost desky velikost desky
Micro zkosené hrany Micro zkosené hrany barevná mořidla barevná mořidla 

zobrazeno na straně zobrazeno na straně

umělá patina umělá patinaručně škrabané ručně škrabanékouřová úprava kouřová úprava
řezaná struktura řezaná struktura s dřevěnými kolíkys dřevěnými kolíky

dřevěný kolík zuženýdřevěný kolík zužený
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dub COrNwALL, country dub weiMAr, city

dub Jersey, country dub MiLANO, city dub HAMPsHire, country dub VerONA, town dub NAVArrA, country dub VieNNA, city

dub sieNA, town dub ArDeNNe, country

javor evropský LuGANO, town javor evropský sALzBurG, city javor evropský tirOL, 
country

javor kanadský wiNNiPeG, 
city

javor kanadský ALBertA, 
country

javor kanadský eDMONtON, 
city

aMerican 
naturals 
collection

european 
naturals 
collection

jarrah syDNey, citydub CAyeNNe, towndub CHiLi, towndub HABANerO, town

dub COriANDer, towndub NutMeG, town dub CArDAMOM, town

javor kanadský tOrONtO, 
city

javor kanadský MANitOBA, 
town

třeŠeŇ COLuMBus, city třeŠeŇ KeNtuCKy, country třeŠeŇ CHArLestON, city třeŠeŇ sAVANNAH, city

třeŠeŇ santa BArBArA, town ořech AtLANtA, city ořech BOstON, city ořech VerMONt, country ořech PHiLADeLPHiA, city

ořech MONtreAL, city

ořech KANsAs, country

ořech HArtfOrD, town

sand 
collection

world 
collection

jasan sANDViG

jasan sKAGeN dub BriGHtON dub POrtOfiNO dub sOrreNtO

classic 
nouveau 
collection

dub NOuVeAu wHite dub NOuVeAu BrONze dub NOuVeAu BrOwN dub NOuVeAu Grey

dub NOuVeAu sNOw

dub NOuVeAu BLACK dub NOuVeAu CHArCOAL

harMony 
collection

dub MOssdub frOst dub eMBer

dub LAVAdub fOG

dub LiMestONe

dub stONe dub sOiL

dub Dew

dub sMOKe

dub rOMANOVdub PLANtAGeNetdub VALOis dub AsturiAN

dub OLD OLiVedub tAN dub eArtH

dub Oyster dub strAw

dub sLAte

dub CAMiNO dub LiNeN

heritage 
collection

artisan 
collection

dub sAw BrOwN

dub sAw wHite

dub CONCrete

lamelový lamelový
zkosené hrany zkosené hrany kartáčování kartáčování

Matný lak Matný lak
přírodní olej přírodní olej 

lak lak 

velikost desky velikost desky
Micro zkosené hrany Micro zkosené hrany barevná mořidla barevná mořidla 

zobrazeno na straně zobrazeno na straně

umělá patina umělá patinaručně škrabané ručně škrabanékouřová úprava kouřová úprava
řezaná struktura řezaná struktura
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unity 
collection

rugged 
collection

ArCtiC dub PArK dub

MOuNtAiN hickoryfOrest dub

CLiff dub

OrCHArD ořech

uMBer dubreef dub

sAfAri dubHusK dub

fOssiL dub

CrAter dub

treNCH dub

1-lamelová 1200 x 125 x 10 mm

délka desky: 1200 mm
Šířka desky: 125 mm
tloušťka desky: 10,2 mm
tloušťka nášlapné vrstvy: 1,9 mm
jádrový materiál: ecocore
zbroušení: jednou
záruka: 20 roků

living 1225 x 118 x 7 mm

habitat 1810 x 150 x 7 mm

lodge 1-lamelová 1225 x 193 x 7 mm

lodge 2-lamelová 1225 x 193 x 7 mm

tloušťka desky: 7 mm
tloušťka nášlapné vrstvy: 0,6 mm
jádrový materiál: hdf (dřevovláknitá 
deska s vysokou hustotou)
zbroušení: ne
záruka: 12 roků

dwell průmyslová mozaika 1225 x 193 x 7 mm

dwell holandská mozaika 1225 x 193 x 7 mm

javor kanadský esPressO

třeŠeŇ MusCOVADO

ořech COCOA

dub suGAr

dub HONey

dub BisQuit

dub AMBer dub COffee

dub BLANC

living 
collection

dwell 
collection

habitat 
collection

LOft DuB LOft, holandská 
Mozaika

LOft OřeCH LOft, holandská 
Mozaika 

GOtHAM DuB GOtHAM, 
průMyslová Mozaika

GOtHAM OřeCH GOtHAM, 
průMyslová Mozaika

dub COAL

dub CLOuD

topol sOHO, s tenkýMi 
proužky

topol sALAMANCA, s tenkýMi 
proužky

topol NOttiNG HiLL, s tenkýMi 
proužky

topol treVi, s tenkýMi 
proužky

dub tOwer dub GAtedub DOMe dub CAstLe ořech stAtue

třeŠeŇ Cirrus

dub strAtus

bříza GLACier

javor kanadský sPriNG javor kanadský suMMer buk AutuMN třeŠeŇ BeAMbuk HAze

jasan fLAKe

lodge 
collection

dwell s tenkými proužky 1225 x 193 x 7 mm
ořech BLOOMdub Breeze dub iCe ořech rAiNdub tiDe

naše produktové řady procházejí neustálými změnami. rovněž nelze zaručit přesnou reprodukci 
barev v tomto časopisu kvůli omezením tiskařských technologií. proto pro přesné určení vzorů 
kresby a barevných odstínů doporučujeme navštívit některého z prodejců kährs ve vaší blízkosti.

lamelový
zkosené hrany kartáčování

Matný lak
přírodní olej 

lak 

velikost desky
Micro zkosené hrany barevná mořidla 

zobrazeno na straně

umělá patina ručně škrabané kouřová úprava
řezaná struktura
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Pro Českou republiku:
Kratochvíl l parket profi, s.r.o. | Bohunická cesta 1/328 | CZ – 664 48 Moravany

telefon 0042 – 547 212 811 | fax 0042 – 547 212 818
e-mail: info@kpp.cz

www.kpp.cz

KPP Praha | Českomoravská 12 | CZ – 190 00 Praha 9
telefon 0042 – 283 083 830-1 | fax 0042 – 283 083 832

e-mail: praha@kpp.cz
www.kpp.cz

Pro Slovensko:
KPP SK | Galvaniho 7 | SK – 821 04 Bratislava

telefon 00421 – 243 421 851 | fax 00421 – 243 421 853
e-mail: info@kpp.sk

www.kpp.sk

Vyzkoušejte si na webu www.kahrs.com nebo www.kpp.cz

Podlaha A

Podlaha B
VIRtuální 
Show-
RooM

www.kahrs.com




