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Vista

KOLEKCJA SMÅLAND
Dzikie piękno Småland stanowi inspirację dla naszej nowej 
kolekcji unikalnych i rustykalnych podłóg.

KOLEKCJA BLOC
Pomysł jest prosty: nieskończone możliwości dzięki trzem 
modułowym formatom w trzech różnych niuansach.

KOLEKCJA REAL
Jeśli chcesz wyrazić swoje myśli, przyjrzyj się naszej nowej 
kolekcji Real.

NASTAWIENIE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
Zobowiązaliśmy się publicznie do włączenia zasad etycznych 
do sposobu, w jaki nasza firma działa na arenie lokalnej oraz 
ogólnoświatowej.

WITAMY W FIRMIE KÄHRS
Nigdy wcześniej nie zapewniono tylu innowacji oraz tak szerokiego wyboru. Już 
na następnych stronach poznasz pierwsze cechy wielu nowych i ekscytujących 
wzorów, które opracowaliśmy, jak również będziesz miał do dyspozycji pełny wybór 
unikalnych wysokiej jakości podłóg drewnianych. Aby poznać dodatkowe pomysły, 
przejdź na naszą najnowszą stronę internetową, www.kahrs.com, na której możesz 
zaprojektować własne pomieszczenie, pomieszać i dopasować podłogi, korzystając 
z różnych stylów oraz kolorów ścian. Na stronie głównej można także znaleźć 
wszystkie informacje, jakie są niezbędne do dokonania zakupu. Powodzenia. Zobacz 
więcej na stronach 36 – 37.
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Pierwszego wrażenia nigdy nie 
można wywołać po raz drugi. 
Pamiętaj, aby pierwsze 
pomieszczenie w Twoim domu 
było ciepłe i przyjemne. 
Podłoga drewniana firmy Kährs 
sprawi, że nie tylko uzyskasz 
podłogę, która będzie 
wyglądała dokładnie tak, jak 
chcesz, lecz także pozwoli Ci 
uzyskać jakość, która sprawi, 
że podłoga ta spełni każde 
zadanie do jakiego zostanie 
przeznaczona w korytarzu  
lub wejściu. Mocna i łatwa  
w utrzymaniu.

WITAMY
W DOMU



Bloc White
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PRZEDSTAWIAMY
KOLEKCJĘ BLOC
NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI

Pomysł jest prosty: nieskończone możliwości dzięki trzem modułowym 
formatom w trzech różnych niuansach. Wykorzystaj je do utworzenia 
unikalnego wzoru, od typowo geometrycznego do klasycznego lub 
zabawnego, utrzymanego w nowoczesnej skali oraz formacie. Zmiana 
kierunku usłojenia pozwala uzyskać efekt dynamiczny, który ożywia 
powierzchnię.

Zobacz i wypróbuj wszystkie możliwości projektowe, jakie przedstawiono 
na stronie www.kahrs.com

NOWOŚĆ

PROJEKT KONCEPCYJNY

ID to najnowocześniejsza koncepcja firmy Kährs, której celem jest 
opracowanie kolejnej generacji doskonałych podłóg drewnianych. 
Rozległe doświadczenie, jakie posiadamy w dziedzinie obróbki drewna,  
a także tradycyjny sposób produkowania podłóg drewnianych sprawiają, 
że jesteśmy w stanie odkrywać nowe ścieżki i możliwości. 



Chateau
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Relaks, czytanie, przebywanie z rodziną i podejmowanie gości. Twój salon 
sprosta każdemu z tych zadań. Piękna podłoga drewniana o wysokiej jakości, 
dostarczona przez firmę Kährs sprawi, że salon przysporzy Ci jeszcze więcej 
radości. Duży wybór wzorów, sposobów obróbki powierzchni oraz kolorów 
sprawia, że na pewno znajdziesz swoją ulubioną podłogę.

Wypróbuj różne pomysły na salon przedstawione na stronie kahrs.com

POKÓJ  
DO ŻYCIA
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SUPREME
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PRZEDSTAWIAMY
KOLEKCJĘ REAL
WYRAŻANIE MYŚLI

Jeśli chcesz, aby podłoga wyrażała Twoje myśli, przyjrzyj się 
naszej nowej kolekcji Real. Obejmuje ona deski dębowe o 
majestatycznych rozmiarach, dostępne w wersjach o długości 
od 200 do 300 cm. Dostępne wybarwienia to mglisty biały, 
szary ziemny oraz naturalny; każdy z tych kolorów jest dostępny 
zarówno w wersji gładkiej, jak i rustykalnej.

NOWOŚĆ
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Dla wielu ludzi kuchnia stanowi serce domu. Nie jest to tylko pomieszczenie, 
w którym przygotowuje się posiłki, lecz obecnie stanowi miejsce, w którym 
niezależnie od wieku, każdy wykonuje różne czynności. Jest ona używana 
zarówno w dni powszednie, po pracy oraz po szkole, jak również w weekendy, 
kiedy to domownikom towarzyszą dodatkowo znajomi. Dzięki podłodze 
firmy Kährs kuchnia stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do 
przebywania.

SERCE DOMU
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Aspeland

KÄHRS 
SUPREME
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PRZEDSTAWIAMY
KOLEKCJĘ SMÅLAND
ZANURZENIE W HISTORII

Historyczne korzenie Småland można znaleźć w mistycznych 
lasach, jakie występują na tym terenie. Tylko kilka osób odważyło 
się wkroczyć w ciemność i tajemniczość tych lasów a jeszcze 
mniej miało dość odwagi, by rzucić wyzwanie trzynastu wodzom, 
którzy władają tymi terenami. Od początku XII wieku nazywa się 
je łącznie Småland – co oznacza w języku szwedzkim małe wsie. 
Småland to także od 1857 roku, czyli od momentu kiedy firma 
Kährs została założona, miejsce, które jest jej „domem”. Dzikie 
piękno tego obszaru stanowi inspirację dla naszej nowej kolekcji 
unikalnych i rustykalnych podłóg. Podłogi wykonywane w 
Småland, w Szwecji! 

Zobacz całą gamę podłóg i wypróbuj je w różnych aranżacjach 
na stronie kahrs.com

NOWOŚĆ
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Jeżeli Twoim celem jest stworzenie zachęcającej przestrzeni, która 
równie dobrze pozwoli zjeść posiłek z drugą osobą w atmosferze 
intymności, jak i zorganizować uroczyste przyjęcie, powinieneś 
zacząć od samego początku. Podłoga drewniana firmy Kährs nada 
pomieszczeniu zarówno elegancji, jak i ciepłego charakteru.

SMACZNEGO

NOWOŚĆ
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MIŁOŚĆ, KTÓRA 
NIGDY NIE PRZEMIJA
Drewno to najpiękniejszy, najbardziej wszechstronny i przyjazny 
dla środowiska materiał, z jakiego można wytwarzać podłogi.  
To właśnie dlatego nasza produkcja jest oparta wyłącznie na 
drewnie. Niewiele jest rzeczy, które pozwalają dodać tyle ciepła 
i stworzyć taką atmosferę, jak drewno. Pozwala ono stonować 
nawet najbardziej minimalistyczne wzornictwo i jednocześnie 
uwidocznić nastrój panujący w bardziej tradycyjnych wnętrzach. 
A chociaż trendy mają charakter przemijający, jakość i styl nigdy 
nie wychodzą z mody. Właśnie dlatego podłoga drewniana firmy 
Kährs nigdy nie będzie niewłaściwym wyborem.

ODPOWIEDZIALNE PIĘKNO
Od samego początku nasza działalność opiera się na 
uporczywym dążeniu do zapewnienia odpowiedniej jakości, 
ochrony środowiska oraz osiągnięcia równowagi. Przejawia 
się to we wszystkim co robimy, od wyboru najlepszego 
surowca, który zapewniają nam 3000 dostawców drewna 
oraz różnych sposobów obróbki tego materiału, z jakich 
korzystamy w ramach czystej produkcji, która charakteryzuje 
się niskimi poziomami emisji. 

Dowiedz się więcej na stronie 32.

INNY ODCIEŃ NATURY
Od czysto białego do czarnego jak atrament. Od ciepłego, rudobrunatnego 
do delikatnego, szarego. Firma Kährs oferuje największą paletę kolorów  
i odcieni, jakie można znaleźć na rynku. Dzięki wykorzystaniu na etapach 
projektowania barwienia i różnych metod obróbki powierzchni udaje nam 
się uzyskać odpowiedni niuans. Techniki te pozwalają wzmocnić naturalny 
wydźwięk drewna, a także nadać mu odpowiedni kolor i sprawić, że będzie 
ono wywoływało właściwe uczucia.

NIEKOŃCZĄCA SIĘ ZMIENNOŚĆ
Niezależnie od rozmiaru pomieszczenia lub stylu, w jakim jest ono 
utrzymane, możliwe jest wybranie podłogi firmy Kährs, która 
powiększy tę przestrzeń. Podłogi drewniane, które oferujemy,  
są wykonywane z różnych gatunków drewna, a także mają różne 
wymiary oraz wzory.

SEZONOWE 
 POZDROWIENIA
W porównaniu do tradycyjnej podłogi z 
drewna litego, konstrukcja, którą udało nam 
się opatentować, jest o 75% stabilniejsza. 
Podłoga firmy Kährs jest odporna na 
odkształcenia, wygięcia oraz pękanie 
nawet w przypadku zmian temperatury i 
wilgotności, które mają miejsce w trakcie 
różnych pór roku. Jej konstrukcja umożliwia 
uzyskanie doskonale wyważonej podłogi 
drewnianej, która „poradzi sobie” nawet  
z największymi zmianami warunków 
klimatycznych. Dzięki temu nasze podłogi 
idealnie sprawdzają się także w połączeniu 
z instalacjami ogrzewania podłogowego.

PIĘKNA 
POWIERZCHNIA TO 
NIE WSZYSTKO
Niezależnie od tego, jaką metodę obróbki 
powierzchni wybierzesz dla podłogi firmy 
Kährs, możesz mieć pewność, że poprawi 
ona oraz zabezpieczy naturalne piękno 
drewna. W przypadku żadnej z tych metod 
nie używa się oczywiście rozpuszczalników, 
formaldehydów ani izocyjanianów. 
Sprawiają one także, że podłogi można 
łatwo czyścić i konserwować.

WYKOŃCZENIE
To właśnie po szczegółach rozpoznasz wysoki poziom wiedzy  
i rzemiosła wkładanych w podłogi Kährs. Masz do dyspozycji 
szeroką gamę profili i akcesoriów zaprojektowanych tak, aby 
pasowały do podłóg.

ZMYSŁ I WRAŻLIWOŚĆ
Szczotkowane, ryflowane ręcznie, fazowane, aksamitnie gładkie lub 
matowe. Każda deska firmy Kährs jest unikalna i traktuje się ją w sposób 
indywidualny, oparty na jej unikalnej budowie obejmującej sęki, słoje  
i pęknięcia. W wyniku tego powstaje dynamiczna powierzchnia, której 
wygląd zmienia się w zależności od oświetlenia pomieszczenia oraz  
kąta patrzenia. Podłoga firmy Kährs nigdy nie przestaje zachwycać ani 
przyciągać uwagi! 

BEZ SZCZELIN
Wprowadzenie przez firmę 
Kährs pierwszego na świecie 
bezklejowego systemu łączenia 
desek, Woodloc które miało 
miejsce w 1999 roku, wywołało 
rewolucję w branży podłóg 
drewnianych. Jest to pomysłowy 
system mechanicznego łączenia 
desek, który pozwala uzyskać 
podłogę bez szczelin. 

WYPRODUKOWANO W SZWECJI
Firma Kährs ze Szwecji jest najstarszym na świecie producentem podłóg drewnianych, który od 
1857 roku nieprzerwanie jest obecny na rynku. Jest to także najbardziej innowacyjna firma, która 
może poszczycić się wieloma wynalazkami i innowacjami. Wśród nich można wyróżnić pierwszą 
na świecie, opatentowaną wielowarstwową podłogę drewnianą opracowaną w 1941 roku, 
pierwszy na świecie system lakierów wodnych opracowany w 1984 roku oraz pierwszy certyfikat 
systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001, otrzymany w 1997 roku. 

kahrs.com/Why Kährs kahrs.com/Products kahrs.com/Why Kährs
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Otocz się piękną, wygodną i zachwycającą podłogą drewnianą w najbardziej  
intymnym miejscu swojego domu. Oto, z czego składają się marzenia.

SŁODKICH 
SNÓW
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MNIEJSZA ILOŚĆ SUROWCA
Konstrukcja wielowarstwowa, którą opracowa-
liśmy sprawia, że jesteśmy w stanie zwiększyć 
skuteczność wykorzystania drewna, przetwa-
rzając cały pień.

BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW
Ciągle ulepszamy stosowane bejce i lakiery, 
aby były one jak najmniej uciążliwe dla 
środowiska naturalnego. Powierzchnia podłóg 
jest łatwa w utrzymaniu bez konieczności 
stosowania silnych środków chemicznych.

ODPOWIEDZIALNE PIĘKNO

SADZENIE DRZEW  
Z WYPRZEDZENIEM
Aby zachować zrównoważone zasoby leśne dla 
przyszłych pokoleń, firma Kährs współpracuje 
z miejscowymi, krajowymi i ogólnoświatowymi 
organizacjami. Od lat 20. XX wieku powierzchnia 
lasów w Szwecji wzrosła o 60%. Firma Kährs 
współpracuje z wiodącymi, światowymi 
programami zalesiania oraz wiodącymi grupami 
zajmującymi się ochroną środowiska, wspierając 
odpowiedzialną gospodarkę leśną na świecie.

NIE MARNUJEMY NICZEGO
W naszej fabryce w Nybro nic się nie marnuje. Te partie surowca, które nie są 
przydatne do produkcji podłóg przetwarzamy w biopaliwo. Cześć biopaliwa 
zużywamy do ogrzania naszego zakładu. Resztę sprzedajemy do miejscowej 
elektrociepłowni. Około 45 000 osób w naszym sąsiedztwie korzysta z ciepła 
uzyskanego dzięki naszym odpadom drzewnym.

STANDARDY  
ŚRODOWISKOWE
Od lat 90. XX wieku posiadamy certyfikaty ochrony 
środowiska oraz zapewniania jakości, wydane  
w związku z naszą działalnością, a od 1997 roku 
wydajemy przejrzysty i kontrolowany raport 
EMAS Environmental report. 

Duża liczba produktów firmy Kährs pomaga 
zrealizować założenia LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) w ramach projektów 
budowlanych.

Podłoga drewniana to jeden z wyborów ekologicznych. A wybór podłogi firmy Kährs, sprawia, że ta decyzja jest 
jeszcze mądrzejsza i bardziej „zielona”. Firma Kährs to jeden z najstarszych i najbardziej innowacyjnych producentów 
podłóg drewnianych na świecie. Na przestrzeni ostatniego stulecia wiele wynalazków, które stworzyliśmy, zostało 
wykorzystanych do przekształcenia światowej produkcji podłóg drewnianych. Przez cały ten czas usiłujemy uchwycić 
piękno i wyraz naturalnego drewna. Łączymy jego naturalny charakter z najnowocześniejszymi innowacjami, aby móc 
wytwarzać podłogi drewniane o najwyższej jakości.

ZDROWA PRODUKCJA  
ZDROWA PODŁOGA
W 1984 roku firma Kährs, jako pierwszy producent podłóg 
drewnianych, wprowadziła instalację do lakierowania podłóg 
z wykorzystaniem lakierów na bazie wody, której zadaniem 
było ograniczenie emisji. Firma Kährs spełnia europejską 
normę E1, oraz normy Eo i California Air Resources Board 
- Airborne Toxic Control Measure (CARB-ATCM) Phase 1 i 2. 

EKOLOGICZNY 
PRODUKT
Wielowarstwowa podłoga drewniana, 
innowacja, którą opracowaliśmy w 1941 
roku, okazała się być nie tylko najlepszą 
i najbardziej stabilną podłogą dostępną 
na rynku, lecz także najbardziej 
przyjazną dla środowiska konstrukcją, 
jaka została do tej pory wynaleziona; 
pozwala ona optymalnie wykorzystać 
surowiec, jest wykonywana z zasobów 
odnawialnych, a także nadaje się do 
recyklingu.

NASTAWIENIE  
NA OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA
Społeczności w ramach których 
firma Kährs prowadzi swoją 
działalność, funkcjonują w oparciu 
o kwestie środowiskowe, społeczne 
i związane z zarządzaniem (ESG), 
a także kwestie dotyczące 
odpowiedzialności społecznej 
ponoszonej przez korporacje (CSR). 
Zobowiązaliśmy się publicznie do 
włączenia tych zasad etycznych 
do sposobu, w jaki nasza firma 
działa na arenie lokalnej oraz 
ogólnoświatowej. 

Zobowiązanie do ochrony środo-
wiska, którego się podjęliśmy, 
zaczyna się od wyboru najlepszego 
surowca. Jest to możliwe dzięki 
pomocy ponad 3 000 dostawców 
drewna, którzy kierują się tymi 
samymi wartościami, co my.

PRODUKCJA PRZYJAZNA  
DLA ŚRODOWISKA
Nasza produkcja przebiega tak, by wywierać jak 
najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Na 
przestrzeni lat firma Kährs wprowadziła szereg 
innowacji w zakresie produkcji podłóg, dążąc do 
osiągnięcia statusu odpowiedzialnego producenta. 
Ciężko pracujemy nad ograniczeniem wpływu 
naszego zakładu na przyrodę, zajmując się jakością 
powietrza, odprowadzaniem wody oraz kontrolo-
waniem hałasu w celu zapewnienia naszym 
pracownikom i sąsiadom właściwych korzyści. 

kahrs.com/green Kährs kahrs.com/green Kährs kahrs.com/green Kährs kahrs.com/green Kährs
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PRAWDZIWE 
BIURO  
W DOMU 

Spraw, że będziesz tęsknił za 
swoim biurem bez względu na  
to, czy jest to tylko róg pokoju  
z biurkiem, czy też cały pokój. 
Ciepła i piękna podłoga drewniana 
z pewnością będzie inspiracją  
dla Twojej kreatywności, a także 
sprawi, że poczujesz się jak  
w domu.



RANGES

COLOR

  All

  All

  KÄHRS SUPREME 

  KÄHRS ORIGINAL 

  KÄHRS AVANTI 

  KÄHRS SPIRIT 

  KÄHRS LINNEA 

Thickness: 15–20mm  Resandable: 3–4 times

Thickness: 15–20mm  Resandable: 3–4 times
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3 WYPRÓBUJ  
I PORÓWNAJ 
PODŁOGI 
Wybierz podłogę z szerokiej gamy 

produktów. Porównaj ją z inną 

podłogą lub kilkoma alternatywami. 

1 WYBIERZ RODZAJ 
POMIESZCZENIA
Każde pomieszczenie, które będzie 

widoczne na stronie głównej firmy 

Kährs, będziesz mógł wybrać jako 

showroom. Wybierz spośród różnych 

rodzajów pomieszczeń. 

2 WYBIERZ STYL 
POMIESZCZENIA
Wybierz styl pomieszczenia,  

z którego chcesz skorzystać. 

Pobaw się. Zmień. Zapisz. Udostępnij.

Na nowej stronie internetowej będzie można znaleźć wiele przydatnych informacji, które 
pozwolą podjąć decyzję w sprawie podłogi. Zaprojektuj samodzielnie pomieszczenie. 
Strona kahrs.com pozwala bawić się, dopasowując aranżację pomieszczenia, podłogi  
i kolory ścian do momentu idealnego dopasowania wszystkich szczegółów. Zapisz  
i udostępnij stworzony projekt.

SALON KUCHNIA SYPIALNIA JADALNIA INNE

4 WYPRÓBUJ 
KOLOR ŚCIAN 
Jeżeli chcesz zmienić kolor ścian, aby 

dopasować go idealnie do wybranej 

podłogi oraz swojego gustu- dalej! 

Zapisz i udostępnij.

ZNAJDŹ  
I UDOSTĘPNIJ.
Zapisz ulubione kombinacje, które 

utworzyłeś. Dzięki temu będziesz 

mógł spać spokojnie, nie martwiąc 

się o to, że je zapomnisz. Potrzebu-

jesz opinii drugiej osoby? Udostępnij 

swój projekt znajomym na Facebooku 

i Instagramie.

Na naszej stronie głównej dostępne 

będą również setki innych aranżacji 

pomieszczeń, w ramach których będzie 

wykorzystanych wiele projektów  

i stylów z całego świata.

A to jedynie początek. W przyszłości 

czeka Cię jeszcze więcej.

www.kahrs.com. Dom podłóg 

drewnianych.
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Kährs ID
PROJEKT KONCEPCYJNY

ID to najnowocześniejsza koncepcja firmy Kährs, której celem jest opracowanie 
kolejnej generacji doskonałych podłóg drewnianych. Rozległe doświadczenie, jakie 
posiadamy w dziedzinie obróbki drewna, a także tradycyjny sposób produkowania 
podłóg drewnianych sprawiają, że jesteśmy w stanie odkrywać nowe ścieżki i 
możliwości. 

Grubość deski: 15 mm
Grubość warstwy wierzchniej: 3 mm
Surowiec nośnika: sklejka
Cyklinowanie: 2–3 razy
Gwarancja: 30 lat

KOLEKCJA
BLOC

Obejmuje trzy formaty modułowe 
w trzech różnych kolorach. Na 
ich podstawie można tworzyć 
wzory; od geometrycznych do 
klasycznych lub zabawnych, 
utrzymanych w nowoczesnej 
skali. Klasyczne podłogi w nowy, 
nowoczesny i ekscytujący sposób.

DĄB BLOC WHITE DĄB BLOC NATUREDĄB BLOC GREY

Kährs Supreme
DOSKONAŁA JAKOŚĆ I RZEMIOSŁO

Korzystając z umiejętności uświęconych tradycją, firma Kährs łączy ze sobą 
niezrównane, ręczne rzemiosło, niezwykłe wzornictwo oraz najnowsze techniki 
produkcji i obróbki powierzchni, dostarczając znakomite podłogi. Unikalne podłogi 
dębowe, jesionowe i bukowe są dostępne w różnych wzorach i z różnym 
wykończeniem i wszystkie charakteryzują się uderzającym oraz ekskluzywnym 
wyglądem z jednoczesnym doskonałym odwzorowaniem detali.

Shine / Da Capo / Småland
Grubość deski: 15 mm
Grubość warstwy wierzchniej: 3,5 mm
Surowiec nośnika: sklejka/sosna
Cyklinowanie: 3–4 razy
Gwarancja: 30 lat

Real / Grande
Grubość deski: 20 mm
Grubość warstwy wierzchniej: 5 mm 
(Real) / 6 mm (Grande)
Surowiec nośnika: dąb (Real) / 
sklejka/topola (Grande)
Cyklinowanie: 3–4 razy
Gwarancja: 30 lat

KOLEKCJA
REAL

Deski dębowe o majestatycz-
nych rozmiarach, dostępne w 
wersjach o długości od 200 do 
300 cm, podzielonych malejąco. 
Dostępne wybarwienia to mglisty 
biały, szary ziemny oraz naturalny; 
każdy z tych kolorów jest 
dostępny zarówno w wersji 
gładkiej jak i rustykalnej.

Wymiary deski: 1-pasmowa 
2000/3000 x 250/300 x 20 mm

DĄB ALLINGTON DĄB ALCÁZAR

DĄB CHAMBORDDĄB CASERTA DĄB GRADARA

DĄB ROGALIN

KOLEKCJA
SMÅLAND

Każda deska jest traktowana w 
sposób indywidualny, oparty na 
jej unikalnej budowie obejmującej 
sęki, słoje i pęknięcia. W wyniku 
tego powstaje dynamiczna 
powierzchnia, której wygląd 
zmienia się w zależności od 
oświetlenia pomieszczenia oraz 
kąta patrzenia.

Wymiary deski:  
1-pasmowa 2420 x 187 x 15 mm

DĄB VISTA DĄB ASPELAND DĄB MÖRE

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Olej Barwienie powierzchnioweSzczotkowanie Fazowanie krawędziRyflowanie ręczne Mikrofazowane krawędzieNacięcia

Wymiary:  
Moduł 300 x 300 x 15 mm
Moduł 300 x 600 x 15 mm
Moduł 300 x 900 x 15 mm

Przewodnik po kolorach, stronach 50–5110 25 Patrz strona
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DĄB SPARUTO

DĄB DOMODĄB MAGGIORE

DĄB UNICO

DĄB DUSSATODĄB TVETA

DĄB YDRE

DĄB FINNVEDEN

DĄB NJUDUNG

DĄB VEDBO

DĄB TJUST

DĄB HANDBÖRD

DĄB SEVEDE

DĄB KINDA

DĄB DECORUM

KOLEKCJA
DA CAPO

Kolekcja ta przywołuje piękno 
regenerowanego drewna i oferuje 
ekskluzywne wzory o bogatym 
charakterze.

Wymiary deski:  
1-pasmowa 1900 x 190 x 15 mm
2-pasmowa 1900 x 190 x 15 mm

DĄB INDOSSATI

KOLEKCJA
SHINE

Rzucająca się w oczy gama podłóg 
na wysoki połysk z perłowymi  
i metalicznymi efektami, zapew-
niająca drewnianym podłogom 
wykwintną atrakcyjność.

Wymiary deski:  
1-pasmowa 1800 x 130 x 15 mm
1-pasmowa 2100/2420 x 187 x 15 mm

JESION BLACK COPPERDĄB FUMOIR JESION BLACK SILVER

BUK OPAQUE

DĄB PEARL

DĄB MAISONDĄB CASTILLO

DĄB CASADĄB CHATEAUDĄB ESPACEDĄB CITADELLE

KOLEKCJA
GRANDE

Tradycyjne, szerokie i długie 
deski w nowoczesnym stylu. 
Kolekcja ta jest dostępna w 
nowoczesnym, wielowarstwo-
wym formacie. Charakteryzuje 
się dużymi rozmiarami deski 
oraz imponującym stylem.

Wymiary deski:  
1-pasmowa 2800 x 260 x 20 mm

DĄB MANOR DĄB CHALET

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Olej Barwienie 
powierzchniowe DymionySzczotkowanie Fazowanie krawędziRyflowanie ręczne Mikrofazowane 

krawędzieNacięciaLakier na wysoki połysk

Przewodnik po kolorach, stronach 50–5110 25 Patrz strona

3319

15

22

4026

3420

3016

3723

4127

3218

2914

36

3925

3117

2813

3521

3824



19

WWW.KAHRS.COM 4342 WWW.KAHRS.COM

ORZECH ATLANTA

TWARDY KLON TORONTO WIŚNIA SAVANNAH

ORZECH MONTREALORZECH HARTFORDORZECH VERMONT

ORZECH PHILADELPHIA

ORZECH GEORGIA

Kährs Original
PODSTAWY JAKOŚCI

Wzór dla wszystkich nowoczesnych podłóg drewnianych, jakie są obecnie oferowane 
na całym świecie. Na przestrzeni dekad gama podłóg Original firmy Kährs rozrastała 
się, stając się największą i najpopularniejszą kolekcją podłóg drewnianych, jakie 
oferujemy. Obejmuje ona podłogi wykonywane z rozmaitych gatunków drewna  
i z różnym wykończeniem, których inspiracją są skandynawskie korzenie naszej 
firmy. Każda podłoga jest prawdziwym uosobieniem klasyki.

Grubość deski: 15 mm
Grubość warstwy wierzchniej: 3,5 mm
Surowiec nośnika: świerk/sosna
Cyklinowanie: 3–4 razy
Gwarancja: 30 lat

KOLEKCJE 
AMERICAN 
 NATURALS  
I WORLD

Podłogi utrzymane w stylu 
amerykańskim, wykonane  
z rodzimych gatunków drewna: 
dębu czerwonego, orzecha, wiśni 
amerykańskiej i twardego klonu.

Wymiary deski:  
1-pasmowa 1800 x 130 x 15 mm
2-pasmowa 2421/2423 x 200 x 15 mm
3-pasmowa 2423 x 200 x 15 mm

KOLEKCJA
NORDIC 
NATURALS

Ciepło i jasność podłóg jesiono-
wych i bukowych to wyrazy 
uznania dla skandynawskich 
korzeni firmy Kährs.

Wymiary deski:  
3-pasmowa 2423 x 200 x 15 mm

BUK HELLERUP JESION KALMARBUK VIBORG

KOLEKCJA
 EUROPEAN 
NATURALS

Dąb i klon europejski w różnych 
stylach i z różnym wykończeniem 
nadają domowi tradycyjny, jasny 
i żywy aspekt.

Wymiary deski:  
1-pasmowa 2100/2420 x 187 x 15 mm
2-pasmowa 2423 x 200 x 15 mm
3-pasmowa 2423 x 200 x 15 mm

DĄB JERSEY

DĄB HAMPSHIRE

DĄB BURGUNDYDĄB SIENA

DĄB CORNWALLKLON EUROPEJSKI SALZBURG

DĄB VERONADĄB VIENNA

JARRAH SYDNEY

KOLEKCJA
SAND

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

Wymiary deski:  
1-pasmowa 2100/2420 x 187 x 15 mm
2-pasmowa 2423 x 200 x 15 mm
3-pasmowa 2423 x 200 x 15 mm

DĄB CANCUN JESION SANDVIG JESION SKAGEN

Olej Barwienie powierzchnioweSzczotkowanie Fazowanie krawędziLakier matowyLakier Przewodnik po kolorach, stronach 50–5110

25 Patrz strona
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DĄB BRIGHTON DĄB PORTOFINODĄB ESTORIL DĄB SORRENTO

KOLEKCJA 
CLASSIC  
NOUVEAU

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

Wymiary deski:  
1-pasmowa 2100/2420 x 187 x 15 mm
2-pasmowa 2423 x 200 x 15 mm

DĄB NOUVEAU BLACK

DĄB NOUVEAU SNOW

DĄB NOUVEAU DUN DĄB NOUVEAU GREIGEDĄB NOUVEAU BRONZE

DĄB NOUVEAU WHITE DĄB NOUVEAU HAZE

DĄB NOUVEAU CHARCOAL

DĄB NOUVEAU TAR

KOLEKCJA
CAPITAL

W ramach tej kolekcji oferujemy 
podłogi 1-pasmowe, wykonywane 
z najlepszego dębu, jaki udaje 
nam się pozyskać. Długie i 
szerokie deski oraz wysoka 
selekcja drewna to cechy 
charakterystyczne tej kolekcji.

Wymiary deski:  
1-pasmowa 2100/2420 x 187 x 15 mm

DĄB BERLINDĄB DUBLIN

DĄB PARIS

KOLEKCJA
FOUNDERS

Dąb rustykalny z mocno szczot-
kowanym, ręcznie ryflowanym 
wykończeniem to uświęcenie 
tradycji firmy Kährs związanej  
z jakością i rzemiosłem.

Wymiary deski:  
1-pasmowa 2420 x 187 x 15 mm

DĄB FREDRIK

DĄB OLOF

DĄB GUSTAF DĄB STURE DĄB JOHAN

DĄB ULF

KOLEKCJA
ARTISAN 

Kolekcja ta obejmuje podłogi 
dębowe z powierzchnią 
wykończoną ręcznie i stanowi 
połączenie rustykalnej elegancji 
z chłodnym i współczesnym 
wzornictwem.

Wymiary deski:  
1-pasmowa 1830 x 189 x 15 mm 
1-pasmowa 1900 x 190 x 15 mm

DĄB CAMINO

DĄB LINEN

DĄB CONCRETE

DĄB OYSTER

DĄB STRAW DĄB TAN

Olej Barwienie 
powierzchniowe DymionySzczotkowanie Fazowanie krawędziRyflowanie ręczne Mikrofazowane krawędzieLakier matowyLakier

Przewodnik po kolorach, stronach 50–5110 25 Patrz strona
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KOLEKCJA
HARMONY

Harmonia z nazwy i z natury.  
Ta kolekcja obejmuje pokryte 
lakierem matowym lub olejem 
podłogi dębowe, które charak-
teryzuje rustykalny wygląd i 
ostre wzornictwo.

Wymiary deski:  
3-pasmowa 2421/2423 x 200 x 15 mm

JESION ALABASTER

DĄB LAVA

DĄB FROST

DĄB SMOKE

DĄB DEWDĄB LIMESTONE

DĄB SOILDĄB EMBER DĄB MOSS

DĄB STONE

KOLEKCJA
UNITY

Gładkie i lakierowane 
podłogi w rozmaitych 
odcieniach, będące 
odzwierciedleniem 
ponadczasowego stylu 
panującego w metropo-
liach.

Wymiary deski: 1-pasmowa 
1200 x 125 x 10,2 mm

DĄB ARCTIC

Spirit Kährs
DŁUGOTRWAŁE PIĘKNO

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

Grubość deski: 10,2 mm
Grubość warstwy 
wierzchniej: 1,9 mm
Surowiec nośnika: EcoCore
Cyklinowanie: 1 raz
Gwarancja: 20 lat

KOLEKCJA
RUGGED

Gama podłóg Rugged 
obejmuje pięć unikalnych 
wzorów podłóg dębowych, 
które łączy rustykalny 
wygląd i dzięki którym 
wprowadzisz do tradycyj-
nego otoczenia nutkę 
współczesności.

Wymiary deski: 1-pasmowa  
1200 x 125 x 10,2 mm

DĄB CRATER DĄB HUSK

DĄB HELIX

DĄB FOSSIL DĄB SAFARI

ORZECH GROOVE

DĄB TRENCH

DĄB EARTH KLON CAROB

DĄB SAND DĄB REEF

ORZECH GARDEN ORZECH ORCHARDDĄB PARK DĄB CLIFF DĄB FOREST

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Olej DymionySzczotkowanie Fazowanie krawędziRyflowanie ręczne NacięciaLakier matowyLakier Barwienie 
powierzchniowe

Mikrofazowane 
krawędzie

Przewodnik po kolorach, stronach 50–5110 25 Patrz strona
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Kährs Linnea
IDEALNE DOPASOWANIE

Podłoga Linnea jest wykonana z prawdziwego drewna i przeznaczona do miejsc o małym 
natężeniu ruchu; ma ona 7 mm grubości i może być stosowana w każdym pomieszczeniu. 
Dzięki tym pięknym podłogom z forniru nadasz swemu domowi niespotykanego stylu. 
Nowoczesny i odjazdowy wybór.

Grubość deski: 7 mm
Grubość warstwy 
wierzchniej: 0,6 mm
Surowiec nośnika: HDF 
(High Density Fibreboard)
Cyklinowanie: Nie
Gwarancja: 12 lat

KOLEKCJA
LIVING

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

Wymiary deski:  
1-pasmowa 1225 x 118 x 7 mm

TWARDY KLON CREAM DĄB BISQUIT FSC DĄB SUGAR FSC

DĄB COFFEE FSC

ORZECH COCOA

KOLEKCJA
LODGE

Kolekcja podłóg 2-pasmo-
wych, dostępna w 
olśniewających odcieniach 
od jasnego jesionu do 
intensywnego orzecha, 
zwiększająca jakość i 
wzbogacająca styl.

Wymiary deski:  
2-pasmowa 1225 x 193 x 7 mm

JESION BLIZZARD TWARDY KLON SPRING TWARDY KLON SUMMER

DĄB BREEZEDĄB TIDE

KOLEKCJA
HABITAT

Kolekcja Habitat obejmuje 
różne rodzaje podłóg, od 
srebrzystych, dębowych 
do złotych, orzechowych 
we współczesnym, dużym 
i 1-pasmowym formacie. 
Podłogi te są przyjazne dla 
środowiska i są uosobie-
niem świadomego piękna.

Wymiary deski:  
1-pasmowa 1810 x 150 x 7 mm

DĄB CASTLE

DĄB OUTPOSTDĄB WILDS

DĄB COLONY DĄB TOWER

ORZECH STATUE

DĄB DOME

DĄB VILLAGE DĄB GATE

ORZECH BLOOM

ORZECH RAIN

BUK AUTUMN WIŚNIA WINTER

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

NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

Olej Barwienie powierzchniowe DymionySzczotkowanie Mikrofazowane krawędzieLakier matowyLakier Przewodnik po kolorach, stronach 50–5110

25 Patrz strona
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PRZEWODNIK PO KOLORACH
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Vista

RANGES

COLOR

  All

  All

  KÄHRS SUPREME 

  KÄHRS ORIGINAL 

  KÄHRS AVANTI 

  KÄHRS SPIRIT 

  KÄHRS LINNEA 

Thickness: 15–20mm  Resandable: 3–4 times

Thickness: 15–20mm  Resandable: 3–4 times

KÄHRS SUPREME

KÄHRS ORIGINAL

Grande
Collection

European 
Naturals 
Collection

DaCapo
Collection

Shine 
Collection
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WYPRÓBUJ I PORÓWNAJ PODŁOGI 
Wybierz podłogę z szerokiej gamy produktów. Porównaj 

ją z inną podłogą lub kilkoma alternatywami. 

WYPRÓBUJ KOLOR ŚCIAN 
Jeżeli chcesz zmienić kolor ścian, aby 

dopasować go idealnie do wybranej 

podłogi oraz swojego gustu- dalej! 

Zapisz i udostępnij.

ZNAJDŹ I UDOSTĘPNIJ
Zapisz ulubione kombinacje, które 

utworzyłeś. Dzięki temu będziesz 

mógł spać spokojnie, nie martwiąc się 

o to, że je zapomnisz. Potrzebujesz 

opinii drugiej osoby? Udostępnij swój 

projekt znajomym na Facebooku i 

Instagramie.

KOLEKCJA SMÅLAND
Dzikie piękno Småland stanowi inspirację dla naszej nowej 
kolekcji unikalnych i rustykalnych podłóg.

KOLEKCJA BLOC
Pomysł jest prosty: nieskończone możliwości dzięki trzem 
modułowym formatom w trzech różnych niuansach.

KOLEKCJA REAL
Jeśli chcesz wyrazić swoje myśli, przyjrzyj się naszej nowej 
kolekcji Real.

NASTAWIENIE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
Zobowiązaliśmy się publicznie do włączenia zasad etycznych 
do sposobu, w jaki nasza firma działa na arenie lokalnej oraz 
ogólnoświatowej.

WITAMY W FIRMIE KÄHRS.COM
Dom podłóg drewnianych.

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