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Lasy tropikaLne są zagrożone
Lasy tropikalne na całym świecie są poważnie zagrożone poprzez ścinkę drzew na dużą skalę, z których część jest nielegalna. Wiele 
trudności wiąże się z próbą uzyskania gwarancji na pochodzenie drewna oraz brakiem pewności, że zostało one uzyskane z legalnego 
źródła. Dlatego zakończyliśmy sprzedaż produktów powstałych na bazie drewna pochodzącego z lasów tropikalnych – chyba, że posiadamy 
dokumentację poświadczającą, iż drewno z lasów tropikalnych wywodzi się z kontrolowanych zasobów. Wprowadziliśmy gamę podłóg 
barwionych zastępującą produkty z drewna pochodzącego z lasów tropikalnych.

WoodLoc® 5s
Now y system ł ączeNia desek uł at wia jący iNstal ac ję i gwaraNtujący uzyskaNie mocNiejszej podłogi 
Kährs jako pierwszy producent podłóg drewnianych wprowadził mechaniczny system bezklejowego łączenia desek. W 1999 roku 
wprowadziliśmy na rynek genialny system Woodloc®,  który zrewolucjonizował rynek podłóg drewnianych. System  Woodloc® pozwala 
na mechaniczne połączenie desek, bez konieczności stosowania kleju. Perfekcyjna, równa podłoga bez szczelin oraz szybki i prosty 
montaż. Perfekcyjne, mocne połączenie ma wpływ na trwałość podłogi. A perfekcyjne dopasowanie bez szczelin oznacza również brak 
zanieczyszczeń między deskami. Teraz, wprowadzamy na rynek następną generację systemu Woodloc® — Woodloc® 5s. Te nowe złącza 
sprawiają, że montaż jest jeszcze szybszy a podłoga jeszcze bardziej trwała. Montaż z systemem Woodloc Kährs® 5s jest łatwy zarówno 
w przypadku podłogi klejonej do podłoża, jak i „pływającej”.

oferta podłóg dreWnianych kährs
Podłoga to jeden z najważniejszych elementów dekoracyjnych, przydatnych dla uzyskania 
wyjątkowego klimatu wnętrza Twojego domu. Dlatego oferujemy wiele różnych wzorów 
pięknych podłóg, które pasują do wszystkich stylów i gustów. Każda część naszego domu 
ma inne potrzeby. Kährs oferuje następujące gamy podłóg drewnianych — Kährs Supreme, 
Kährs Original, Kährs Spirit i Kährs Linnea.

ogrzeWanie podłogoWe
Podłogi Kährs i ogrzewanie podłogowe to znakomite rozwiązanie. Jednak, należy wziąć pod uwagę niektóre aspekty: temperatura 
powierzchni podłogi nie może w żadnym wypadku przekroczyć 27°C. Trzeba również rozważyć gatunek drewna, ponieważ podłogi z buku, 
czy twardego klonu nie nadają się do połączenia z ogrzewaniem podłogowym. 

gWarancja
Kährs produkuje podłogi warstwowe wysokiej jakości od ponad 60-ciu lat. Jesteśmy dumni z naszych produktów, które są lakierowane 
fabrycznie i których warstwa wierzchnia może być kilkakrotnie cyklinowana. Jeśli dodamy do tego kompletny program konserwacji, 
możemy udzielić do 30 lat gwarancji.
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W Kährs produkujemy drewniane podłogi. Tylko 
drewniane podłogi. Wiele rzeczy wokół nas 
wyprodukowanych z myślą o szybkiej konsumpcji 
ulega wymianie pod wpływem kapryśnego gustu 
lub mody. z naszymi podłogami jest dokładnie na 
odwrót. Potrzeba kilku dekad aby wyrosły drzewa, 
z których pozyskujemy surowiec. Aby z tych drzew 
uzyskać piękne podłogi służące pokoleniom,  
musimy znać i kochać nasze środowisko. 
znamy, ponieważ z drewnem pracujemy w Kährs 
od 1857 roku.

WynaLazca zaaWansoWanych rozWiązaŃ
W 1941 roku, Kährs otrzymał patent na konstrukcję parkietu wielowarstwowego. była to pierwsza zaawansowana technologicznie podłoga na świecie. Taka konstrukcja 
zapewnia stabilność podłogi a surowiec jest wykorzystany z największą dbałością o środowisko.
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