
 

ŠVÉDSKA  KVALITA OD ROKU 1857
Tradičné, prírodné, drevené podlahy, ekologická výroba s najprísnejšími parametrami. Ekologické myslenie je najvyššou prioritou našej výroby. 
Vedúce postavenie na trhu parkiet: Know-how, moderné technológie, inovácie a skúsenosti viac ako 150 rokov.
Držiteľ známky kvality pre životné prostredie Modrý anjel, aktívny člen Greenpeace.

ZÁMKOVÝ SPOJ S NAJVÄČŠOU PEVNOSŤOU V ŤAHU
Vďaka najpevnejšiemu zámkovému spoju Woodloc 5S je možné pokladanie bez dilatačných škár až do max. 50 * 25 m (dĺžka * šírka), 
celkom teda až 1250 m2 bez dilatácie medzi jednotlivými miestnosťami.
Podlaha so spojom Woodloc 5S sa vyznačuje minimálnym počtom škár aj po celej rade klimatických cyklov.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI OTERU A DROBNÝM ŠKRABANCOM
Testy tzv. Štuttgartskou metódou (skúška odolnosti proti oteru) preukázali, že výrobca Kährs používa najodolnejší lak anti-scratch.
Mimoriadne pevný a odolný povrch zachováva prirodzený vzhľad a štruktúru dreva.
Lak navyše obsahuje najnižšie emisie prchavých organických zlúčenín (VOC).

DOKONALÁ A PRIRODZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Pri výrobe frézujeme zámkový spoj až po lakovaní. Vďaka tomu nedochádza k efektu oblých hrán.
Kefovanie, morenie, ručne škrabaný povrch, rezaná štruktúra, vkladanie drevených kolíkov, podlahy starobylého vzhľadu, 
technológia Riverstone (miesta okolo hrčí sa hobľujú do hĺbky). 
Povrchová úprava v prírodnom oleji, saténovom, matnom či vysoko lesklom laku.

BOČNÉ LEPENIE LAMIEL
Nášľapná vrstva u 2 alebo 3-lamelových podláh je lepená navyše na bočných stranách lamiel. 
Tým je zaistené tesné uzatvorenie povrchu a mimoriadne vysoká stabilita nášľapnej vrstvy

30 ROČNÁ ZÁRUKA NA PODLAHY 
Výrobca Kährs poskytuje záruku na podlahy v dĺžke až 30 rokov.
Sme tu už viac ako 150 rokov a preto nám môžete veriť a spoľahnúť sa na nás.

JEDNODUCHÁ  ÚDRŽBA DREVENÝCH PODLÁH KÄHRS
Výrobca Kährs ponúka kompletný systém pre jednoduchú a hlavne praktickú údržbu a renováciu podláh.

VHODNOSŤ POKLADANIA NA PODLAHOVÉ KÚRENIE
Naše podlahy sú vhodné tiež pre podlahové vykurovanie, majú nízky tepelný odpor 0,14 m2 / kW bez podložky, 
čo zaručuje komfortné vykurovanie aj u podláh s hrúbkou 15 mm.
Podlahy Kährs môžete na podlahové kúrenie celoplošne lepiť alebo pokladať plávajúcim spôsobom.

ŠIROKÁ PONUKA VŠETKÝCH FARIEB, POVRCHOV A ROZMEROV
Ako líder na trhu disponujeme obrovskou ponukou drevených podláh všetkých možných farieb, odtieňov, 
rozmerov lamiel, drážok, povrchov a nášľapných vrstiev.
Spoločnosť Kährs neustále vyvíja nové možnosti dizajnu drevených podláh, vďaka čomu sme najviac progresívny a inovatívny výrobca na trhu.

NAJVYHĽADÁVANEJŠIE
DREVENÉ PODLAHY V EURÓPE 

Prečo je Kährs tak výnimočný?

Floor Guard System


