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Hitta Hem med
ett trägolv

Förvandla ditt hus till ett hem
med hjälp av ett trägolv från Kährs
Hur förvandlar du en bostad till ett hem? Hur skapar du en varm,
välkomnande atmosfär som inte bara känns omfamnande för dig,
utan också för din familj och dina vänner – och som får dig att
andas ut i samma ögonblick som du öppnar dörren?
En bra utgångspunkt är ett trägolv från Kährs. Få saker kan
skänka så mycket värme och känsla som trä. Det mjukar upp
den mest minimalistiska design, samtidigt som det förhöjer
känslan i en mer traditionell inredning. Och även om trender
kommer och går så blir kvalitet och stil aldrig omoderna.

“Trender kommer
och går, men kvalitet
och stil består.”

Det är anledningen till att ett trägolv från Kährs alltid kommer att
vara lika rätt – och till att dina barn kommer att uppskatta ditt
trägolv lika mycket som du gör. Efter mer än 150 års verksamhet
– fortfarande baserad i Sverige – tillhör vi en av de äldsta
trägolvstillverkarna i världen. Men det är vårt innovativa synsätt
som gör oss unika. Under det gångna året har vi lanserat ett antal
nya, vackra golv som innebär att vi kan erbjuda dig ett ännu
bredare utbud av trägolv av hög kvalitet. Ett urval av dessa golv
finns presenterade i det här magasinet, där du också hittar
exempel på hur andra har åstadkommit sina drömhem. Vi hoppas
att det ska förse dig med idéer och inspiration för hur du ska
skapa inte bara ett hus, utan också ett hem.

12

30

50

66

Från ljust till mörkt – låt dig inspireras
Ett bländande vitt 1-stavsgolv? Eller ett mer traditionellt ekgolv? Kanske ett spännande mörkt, rödbrunt golv
– eller ett dramatiskt svart? Vi har delat in magasinet i fyra delar – från ljust till mörkt – för att du ska hitta
rätt golv för ett hem som speglar just din stil. Läs också några arkitekters och designers kloka synpunkter
på val av golv för ytterligare inspiration.

a

Stina Andersson
Designer, Kährs

B

Golv A
Golv B

Skapa ditt drömhem i vårt virtuella showroom
Aldrig tidigare har det varit så enkelt, eller så roligt, att pröva dina inredningsidéer. Vårt virtuella showroom
är ett interaktivt webbverktyg där du enkelt kan se hur olika typer av trägolv i kombination med väggar och
möbker i olika färger kan förvandla ditt rum. Ett mörkt trägolv kombinerat med smaragdgröna väggar och
svarta möbler? Eller vitt på vitt? Bilderna du skapar kan dessutom printas eller skickas via e-post till dig,
din familj och dina vänner så att ni kan grunna över idéerna.

VirtUAL
SHOwrOOM
OMSLAG: EK cornwall
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Komplett
system
Det är ofta detaljerna som gör
hela skillnaden. Det är också
anledningen till att vi erbjuder
ett komplett golvsystem där varje
detalj, ned till minsta list, sockel
och andra golvtillbehör är
färgmatchade för att ytterligare
förhöja skönheten i ditt golv.
Vi erbjuder dessutom ett brett
sortiment med installations- och
underhållsprodukter.

Prova själv på www.kahrs.com
3

Beauty with
a conscience

rEVOLUtiOnErAnDE
GOLVtEKniK
år 1941 tilldelades Kährs ett
patent för en lamellkonstruktion
för trägolv – världens första
parkettgolv. Den här tillverkningsmetoden gjorde golvet mer stabilt
och innebar att råvaran kunde
utnyttjas på ett mer miljövänligt
sätt. Kährs konstruktion är
75 procent stabilare, jämfört med
ett massivt trägolv.

Kährs har sina rötter djupt förankrade i hjärtat av
svensk skog. Vårt svenska arv präglar allt det som
vi står för, från vårt fokus på kvalitet och design till
vår omsorg om miljön. Vi kallar det ”Beauty with
a conscience”.
Vårt ekologiska synsätt har lång tradition. Det gav
oss en iSO 14001-miljöcertifiering för mer än ett
decennium sedan. Men vi nöjde oss inte med det.
Omsorg om miljön genomsyrar alla våra nya
utvecklingsprojekt: om du tror på ett hållbart
samhälle måste du också bevisa det.

innOVAtiV – OCH rEn – PrODUKtiOn
Under årens lopp har vi introducerat ett antal innovationer som syftar
till att minska utsläppen. till dessa hör till exempel vattenbaserade
ytbehandlingar, vilket vi började med 1984, samt att installera det
största luftreningsfiltret i Skandinavien vid vår anläggning i nybro.
En hälsosam och ren produktion gynnar inte bara miljön – utan också
människorna som arbetar på våra fabriker.

”Kvalitet tar tid. Vi har
arbetat med trä sedan 1857.”
Det har inte varit enkelt att vara både stil- och
miljömedveten – förrän nu. Vi välkomnar trenden
som har gjort grönt glamoröst. Oavsett träslag och
design så uppfyller våra golv alla krav som ett
modernt trägolv bör leva upp till, både vad gäller
utseende, miljö och kvalitet.

HåLLBArt
SKOGSBrUK
Vi samarbetar med lokala, nationella och globala organisationer
för att säkerställa ett hållbart
skogsbruk. Bland dessa återfinns
ledande, globala program samt
ledande miljögrupper, som till
exempel FSC, EU, Fn, wwF,
Greenpeace och EiA, där vi verkar
för att stödja ansvarsfullt skogsbruk runt om i världen.

DEn FörStA LEED-CErtiFiErADE
LAGErLOKALEn i SKAnDinAViEn
år 2010 byggde vi den första lagerlokal i Skandinavien som certifierats
enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Byggnaden på totalt 21 000 m2 vid vår anläggning i nybro tilldelades
en LEED-guldcertifiering. Den nya byggnaden eliminerar 1 800
lastbilsresor till den gamla lagerbyggnaden, minskar CO2 -utsläppen
med mer än 450 ton och medför många andra miljöbesparande
åtgärder.

VårA GOLV är En FråGA OM GEnErAtiOnEr
Kährs golv är briljanta exempel på moderna idéer som speglar gammal
kunskap. Vi är en av de ledande och äldsta trägolvstillverkarna i Europa
med mer än 150 år i branschen. Vi tillhör också de mest innovativa,
med en lång historia av nydanande trägolvsteknik.
Kährs grundades 1857 i det lilla samhället nybro i Småland. Och det är
där vi fortfarande har våra hjärtan, största produktionsanläggningen
och huvudkontor.
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CErtiFiErADE
LEVErAntörEr
De leverantörer som vi
samarbetar med väljs ut bland
företag som är certifierade
enligt FSC (Forest Stewardship
Council) eller PEFC (Programme
for Endorsement of Forest
Certification) eller som kan
uppvisa liknande certifiering.
Vi kräver också att leverantörer
skriver under vår uppförandekod.

DEt BäStA FOGSyStEMEt – nU ännU BättrE

inGEt Går tiLL SPiLLO

år 1999 introducerade Kährs, som första trägolvstillverkare, en
mekanisk limfri fog – det smarta woodloc®-systemet. Med woodloc®
5S-fogen har vi tagit det ett steg ytterligare. Den nya fogen garanterar
ännu snabbare installation och starkare golv.

inget går till spillo vid vår produktionsanläggning i nybro. De delar av
timret som vi inte kan använda till golv blir till biobränsle. En del av
detta används för att värma vår egen anläggning. resten går till ett
lokalt energibolag. Omkring 45 000 människor i trakten njuter av
värmen från återvunnet trä.
5

Stiltips
– hur du åstadkommer bäst resultat
1-, 2- eller 3-stavsgolv

Lugnt eller rustikt

Långa 1-stavsplankor, 2- eller 3-stav. Mönster. Hos Kährs hittar du ett så brett utbud av
trägolv att du själv kan bestämma uttryck i din inredning. nedan hittar du några tips
om hur du åstadkommer bäst resultat.

naturlig ådring och färgvariation. Kvistar. Lugnt och enhetligt. Karaktären på träet är precis lika viktigt
för totalintrycket av golvet som storleken på stavarna. Vår långa erfarenhet av att sortera efter utseende
innebär att vi kan erbjuda golv med en rad utseenden och stilar.

city-SOrtErinGEn
– DEt rEnA UtSEEnDEt
Om du tycker om ett lugnt, minimalistiskt
uttryck, ta en titt på golven i city-sorteringen.
Dessa golv är stilfulla på ett lågmält sätt; de
tillverkas av enhetligt och regelbundet trä med
små variationer i ådring och färgton. De kan
vara ljusa eller mörka, beroende på träslag,
men tonen och den totala effekten är enhetlig.

1
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1-stavsgolv

2-stavsgolv

3-stavsgolv

De mäktiga plankorna i ett 1-stavsgolv
passar perfekt på stora ytor, som till exempel
den här långa, luftiga hallen. ytskiktet på
en 1-stavsplanka sågas i ett stycke.
Detta understryker den naturliga känslan i
träslaget, oavsett om det är rent eller rustikt
med kvistar samt variationer i färg och ådring.

Om du söker ett golv med unikt utseende,
ta en titt på våra 2-stavsgolv. Slitskiktet på
dessa golv är två stavar brett. Stavarna väljs
individuellt och arrangeras för att ge varje golv
sitt unika utseende. Våra 2-stavsgolv passar
bra i alla miljöer oavsett storlek, som i till
exempel det här vardagsrummet.

Våra 3-stavsgolv kan sorteras på många olika
sätt för att skapa golv med varierande uttryck,
som betonar livlighet eller lugn. Slitskiktet på
dessa golv är tre stavar brett. De utgör en bra
bas i många olika sammanhang men används
ofta i mindre utrymmen, som i den här hallen.
Genom att de skapar en linjär effekt bidrar
ett 3-stavsgolv till att ge en illusion av att ytan
är större och öppnare än vad den egentligen är.

town-SOrtErinGEn
– DEt LiVLiGA GOLVEt
Om du letar efter en klassisk inramning som
lyfter fram din övriga inredning, ta en titt på
vår town-sortering. Dessa golv, som kan vara
mörka eller ljusa, karaktäriseras av variationer
i färg, ton, mönster och små kvistar.

MönStEr
Kährs mönstrade golv kombinerar
ett traditionellt utseende med
en modern stil. De finns i ett
urval av detaljrika mönster, men
gemensamt är att de skänker en
känsla av klassisk elegans till
inredningen. ytskiktet på dessa
golv består av stavar som läggs
i ett mönster som upprepas.
Genom att använda olika träslag
och ytbehandlingar går det att
åstadkomma fantastiska effekter
med dessa golv.
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SKEPPSGOLV
Ett skeppsgolv är det självklara
valet om du vill få en tydlig
marin känsla i din inredning.
Det traditionsrika mönstret
karaktäriseras av sin dekorativa
kantstav. De har även träpluggar
i slutet av varje planka. Dessa golv
kräver mycket handarbete och
noggrannhet i varje detalj, vilket
innebär att de tillhör de mest
exklusiva du kan finna.

country-SOrtErinGEn
– DEn rUStiKA LOOKEn
Om du vill ha ett djärvt och naturtroget
utseende, bör du välja ett golv från vår
country-sortering. Här finner du golv med
en mer rustik känsla. De har en dramatisk
ådring, kvistar och en större färgvariation
än övriga golv.
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ytan är vad dina ögon ser och dina fötter känner
Lita på dina sinnen. Ett trägolv är alltid mjukt och varmt att gå på. Men totalupplevelsen
både vad gäller känsla och utseende beror på ytbehandlingen. Det utseende, känsla, färg
och underhåll som du föredrar bör vara de främsta argumenten för ditt val.

lack
– En SLät ytA

mattlack
– OBEHAnDLAt UtSEEnDE

naturolja
– En nAtUrLiG KänSLA

Vår lack lyfter fram träets karaktär genom att
accentuera dess naturliga struktur och addera
lyster och djup till färgtonen. Det gör också
golvet tåligare och lättare att rengöra.
Samtidigt är vår lack en av de tunnaste på
marknaden.

Vår mattlack ger intryck av att golvet är
tillverkat av obehandlat trä. Den mjuka,
naturliga ytan ger en fantastisk känsla under
bara fötter. En mattlack är lika slittåligt och
lätt att underhålla som vanlig lack.

Vår naturolja ger golvet en underbart naturlig
känsla. Oljan framhäver träets struktur och
ådring och förstärker dess färgton. Golv som
behandlas med naturolja är lätta att underhålla,
men de kräver en aning mer skötsel än
lackade golv och de bör behandlas med Kährs
Satin Oil regelbundet.

8

infärgning

Borstning

infärgning används för att ytterligare förhöja naturliga färgtoner,
från ljusaste vitt och svagt grå till djupa toner av mocka och kol.
Det används också för att ge träet en ny färg.

när ytan borstas framhävs den naturliga strukturen i ådringen,
samtidigt som ytterligare struktur tillförs till träet. Borstning
kompletteras ofta med andra ytbehandlingar, som till exempel
fasning av kanterna samt infärgning.

fasning av kanterna

rustika golv

när kanterna på plankorna fasas, framhävs de. Den här typen av
behandling spänner från mikrofasning, som är en lätt accentuering av
kanten, till en mer dramatisk, starkare fasning av alla kanter.

Golven i Heritage-kollektionen karaktäriseras av ett rustikt och
exklusivt vintage-utseende. Varje golv genomgår en omfattande
ytbehandling, med bland annat borstning, fasning och behandling med
naturolja. Kvistar och ådring, som bara är delvis spacklade för ett
åldrat utseende, framhävs – och varje golv blir unikt.
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Vi är alla olika
– våra golv också
SättEr StAnDArDEn
För träGOLV

DEt tUnnA
DESiGnErGOLVEt
i riKtiGt trä

kährs original är – precis som
namnet antyder – vår första och
numer bredaste kollektion. Under
decenniernas lopp har dessa golv
installerats i hem, butiker, kontor,
hotell och offentliga miljöer över
hela världen. Och med tiden
har de blivit världsberömda
för sin höga kvalitet och stora
användbarhet. Kährs Original
omfattar golv tillverkade av en
mängd olika träslag – förenade av
sitt skandinaviska och klassiska
utseende.

Snygga att titta på och sköna att
gå på. Golven i kährs linnea har
en smart och modern konstruktion
som förenar det estetiska med
det praktiska. Med sitt tunna
slitskikt och en tjocklek på endast
7 mm erbjuder dessa golv ett
miljövänligt alternativ i riktigt trä
som är både slittåligt och lätt att
installera – perfekt för till exempel
renoveringsprojekt. Deras format
möjliggör dessutom en mängd
olika designvarianter, vilket
innebär att de har blivit många
inredares favoritval. Linnea lämpar
sig bäst för bostäder.

15
mm

7

mm
Mer information finns på sida 88.

original kollektioner – nyheter

Harmony – nya färger
Harmony-kollektionen omfattar en serie med infärgade 3-stavsgolv.
De nya golven karaktäriseras av sin rustika ådring samt ytskikt som är
borstade och mattlackade eller behandlade med naturolja. i år har vi
introducerat fyra nya golv i kollektionen, från vitoljad till borstat ek och
rökt gråa och bruna nyanser.
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Mer information finns på sida 90.

linnea kollektioner

Alternativ till tropiska träslag och FSC-certifierade
tropiska träslag i world-kollektionen

dwell – trendig och
ändå traditionell

i world-kollektionen ingår golv i flera spännande, mörkt rödbruna
nyanser. Under det senaste året har vi skapat ett antal vackert
laserade, ekbaserade alternativ som ger exakt samma varma och
harmoniska utseende som de tropiska träslagen. inom kort kommer
vi även att kunna erbjuda FSC-certifierade tropiska träslag som passar
väl in i vårt fokus på ansvarsfullt skogsbruk, hållbar utveckling och
rättvis handel.

Dwell-kollektionen består av två
golv; Gotham med ett mönster
som påminner om industriparkett
och Loft, en variant på ett klassiskt
holländskt mönster som var
populärt på 1950-talet. Golven
tillverkas både i ek och valnöt
och har samtliga mattlackade
ytskikt. i år har vi utökat Dwellkollektionen med fyra trendiga
golv i färger från naturligt, ljust
trä till dramatiskt svart och vitt.

Habitat – city chic
i den coola och glamorösa
Habitat-kollektionen ingår fem,
nya iögonfallande ek- och
valnötsgolv, tillverkade av stora
1-stavsplankor. ytskikten på
golven i Habitat-kollektionen har
behandlats på en rad olika sätt;
de är mattlackade, infärgade eller
mikrofasade, rökta och borstade
för skapa ett distinkt och unikt
utseende.

living – bohemiskt
med en modern twist

lodge – ditt hem
är din borg

Klassiska, men ändå moderna
Linnea Living består av en
kollektion med 1-stavsgolv
tillverkade av flera träslag som
har infärgats i olika färger.
Golven i Living-kollektionen är
samtliga lackade, vissa med lack
för att åstadkomma en slät yta
och vissa med mattlack för ett
mjukare intryck. Vissa har även
mikrofasade kanter.

Om ditt hem är din borg, så bör
du välja ett golv från Linnea
Lodge-kollektionen. i den ingår
en serie golv som spänner från
ljusaste björk till klassisk ek, från
varmt körsbär till mörk valnöt.
Om du drömmer om en marin
känsla i ditt hem, behöver du
inte leta längre eftersom den här
kollektionen också innehåller två
skeppsgolv.
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wHitE AnD LiGHt

GniStrAnDE Vitt
– SKAPAr LjUS
OCH ryMD

Stina Andersson, designer

”Genom att använda injektioner av färg och
mjuka ytor mot en helt vit bakgrund kan du
åstadkomma ett hem som är både varmt och
lugnt”, säger Stina Andersson, designer på Kährs.
”En del är rädda att använda sig av vita golv,
eftersom de tror att de ska uppfattas som kalla.
Men allt beror på vad du matchar ditt vita golv
med”, fortsätter hon.
flexibiliteten i vitt
Som designer på Kährs har Stina Andersson en
aktiv roll när det gäller att utveckla nya golv.
”Efterfrågan på vita golv har ökat under de
senaste åren i takt med att fler och fler upptäcker
hur flexibla de är. Vi har nyligen lanserat ett antal
vita golv i olika toner, ytbehandlingar och

storlekar, vilket innebär att det finns större
möjligheter än någonsin att åstadkomma den
inredningsstil som du söker”, säger hon.
krispigt med vitt på vitt
”Om du använder vitt på vitt – vita golv, vita
väggar och ett vitt tak, kombinerat med mjuka
ytor och textilier i neutrala toner – blir intrycket
rent, rymligt och krispigt. En vit bakgrund är
också perfekt för att lyfta fram iögonfallande
inredningsdetaljer, som till exempel eklektiska
fynd, älskat arvegods eller designerobjekt.”
”Men oavsett vad du matchar ditt vita golv med
och vilken typ av vitt golv som du väljer, kommer
det att bidra till att skapa ljus och rymd samt en
känsla av lätthet och flöde i ditt hem.”

ExEMPEL På VitA OCH LjUSA GOLV

SAnD COLLECtiOn
– ASK marieHamn

nOrDiC nAtUrALS
COLLECtiOn – BjörK
aaland

EUrOPEAn nAtUrALS
COLLECtiOn – EUrOPEiSK
Lönn salzBurg

Vita och ljusa golv kräver en aning mer underhåll än
mörkare golv – men med lite extra omsorg kommer de
att hålla sig vackra under många år.
CLASSiC nOUVEAU
COLLECtiOn – EK nouveau
snow

HABitAt COLLECtiOn
– EK dome

LiVinG COLLECtiOn
– EK cloud

SAnD COLLECtiOn – ASK falsterBo
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FEAtHEr LiGHt

HABitAt COLLECtiOn – EK dome

designerns kommentar
”Med ett överflöd av naturligt ljus, som i det här rymliga hemmet,
bidrar ett vitt golv till en känsla av lugn och tidlöshet. Genom att
komplettera den i övrigt monokroma färgpaletten med några starka
och djärva färger, som turkost, gult och rött, har ägarna lyckats
skapa både djup och intresse.”

AnDrA GOLViDéEr För DEn Här StiLEn

VirtUAL
SHOwrOOM
HEritAGE COLLECtiOn – EK valois
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SAnD COLLECtiOn
– ASK marieHamn

SAnD COLLECtiOn
– EK sorrento

LODGE COLLECtiOn
– EK tide

Se alla exemplen på sidan 88 eller prova dem på www.kahrs.com
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SiMPLiCity

VirtUAL
SHOwrOOM
www.kahrs.com
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CLASSiC nOUVEAU COLLECtiOn – EK nouveau wHite

17

SAnD COLLECtiOn – ASK sandvig

AnDrA GOLViDéEr För DEn Här StiLEn

designerns kommentar
”I den här majestätiska villan vid havet används naturen både
som inspiration och källa till beundran. Den lugna och rofyllda
inredningen bildar en perfekt fond för det vilda landskapet
utanför, där elementen utgör en viktig del av upplevelsen av
huset. En enkel, monokrom palett och ett fåtal, noggrant utvalda
objekt bidrar till känslan av tidlöshet och närhet till naturen.”
LODGE COLLECtiOn
– ASK flake

LiVinG COLLECtiOn
– EK cloud

SAnD COLLECtiOn
– EK sorrento

Se alla exemplen på sidan 88 eller prova dem på www.kahrs.com
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SAnD COLLECtiOn – ASK skagen
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SwEDiSH
COUntry

designerns kommentar
”Intrycket av det här huset är modernt
och ljust, ändå varmt och traditionellt.
Det stora lantliga köket med sina takbjälkar
och sitt varma askgolv, bildar en inbjudande
inramning för långa måltider med familj och
vänner. Antika detaljer blandande med några
få, moderna element bidrar till känslan av
avspänd elegans.”

nOrDiC nAtUrALS COLLECtiOn – ASK gotHenBurg

AnDrA GOLViDéEr För
DEn Här StiLEn

LODGE COLLECtiOn – ASK
storm

nOrDiC nAtUrALS
COLLECtiOn – ASK
stockHolm

VirtUAL
SHOwrOOM

nOrDiC nAtUrALS
COLLECtiOn – ASK
telemark

www.kahrs.com
nOrDiC nAtUrALS COLLECtiOn – ASK gotland
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nOrDiC nAtUrALS COLLECtiOn – ASK kalmar

Se alla exemplen på sidan 88 eller
eller prova dem på www.kahrs.com
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rEtrO GLAMOUr

VirtUAL
SHOwrOOM
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CLASSiC nOUVEAU COLLECtiOn – EK nouveau snow
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HArMOny COLLECtiOn – EK limestone

designerns kommentar
”Det här huset präglas starkt av retroglamour. Den eleganta
och sofistikerade inredningen, som framkallar bilder av de mest
glamorösa miljöerna på 1950- och 1960-talen, framhävs av ett ljust
golv, glänsande vita väggar och tak, vilket tillsammans skapar en
perfekt bakgrund för designermöblerna. De varmt brunröda
köksskåpen skänker värme åt den ultrachica inredningen.”

AnDrA GOLViDéEr För DEn Här StiLEn

SAnD COLLECtiOn
– ASK falsterBo

SAnD COLLECtiOn – ASK marieHamn
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HABitAt COLLECtiOn
– EK dome

LiVinG COLLECtiOn
– EK cloud

Se alla exemplen på sidan 88 eller prova dem på www.kahrs.com
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wOOD
On wOOD

VirtUAL
SHOwrOOM
www.kahrs.com
26

nOrDiC nAtUrALS COLLECtiOn – BjörK lapland

27

EUrOPEAn nAtUrALS COLLECtiOn – EUrOPEiSK Lönn lugano

designerns kommentar
”Inget kan mäta sig med trä för att framkalla en varm känsla. I det
här huset bjuds naturen in genom majestätiska fönster, samtidigt
som naturliga material som trä, päls, läder och ull bidrar till att sudda
ut gränserna mellan inne och ute. Den noggranna mixen av naturlig
och välplacerad belysning bidrar till att skapa en varm känsla.”

AnDrA GOLViDéEr För DEn Här StiLEn

nOrDiC nAtUrALS
COLLECtiOn – BjörK
aaland

nOrDiC nAtUrALS COLLECtiOn – BjörK sarek

28

EUrOPEAn nAtUrALS
COLLECtiOn – EUrOPEiSK
Lönn salzBurg

LODGE COLLECtiOn
– BjörK glacier

Se alla exemplen på sidan 88 eller prova dem på www.kahrs.com
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PErFECt nAtUrALS

EK – VäLj Din
åDrinG MED
OMSOrG

Staffan Tollgård, arkitekt

”Lyssna på ditt hem! är det en gammal ombyggd
lada på landet? Eller en modern lägenhet i
stadskärnan? För det mesta lönar det sig att välja
ett golv som speglar den tidsepok då huset
byggdes, arkitekturen och strukturen på
byggnaden”, säger London-baserade arkitekten
Staffan tollgard.
det viktigaste inredningselementet
Staffan tollgard Design Group arbetar dels
från ett showroom i notting Hill i London, dels
från en ny studio på Algarve-kusten i Portugal,
där gruppen erbjuder skräddarsydda lösningar
inom inredningsdesign för en internationell
kundbas, varav många återfinns i centrala
London. Gruppen använder ofta Kährs ekgolv
i sina inredningar.

”Golvet är det enskilt viktigaste inredningselementet. Det är dit som dina ögon naturligt
söker sig och som dina fötter kommer i kontakt
med när du går in i ett rum. Det är därför det är
så viktigt att välja ditt golv med omsorg.”
ombonat med ett mörkt golv
”Färgen påverkar hur ljuset sprids och känslan av
rymd. Ett mörkt golv absorberar ljuset och får
rummet att kännas mindre – och samtidigt mer
ombonat, medan ett golv med mycket ådring ger
en lantlig känsla”, säger Staffan tollgard.
”Ekgolv är enormt användbara och perfekta
i många olika typer av inredningar eftersom de
kan se så olika ut beroende på infärgning, storlek
och modell på brädorna samt karaktär på träet”,
tillägger han.

ExEMPEL På PErFEKtA, nAtUrLiGA GOLV

nOrDiC nAtUrALS
COLLECtiOn – BOK
trondHeim

EUrOPEAn nAtUrALS
COLLECtiOn – EK trentino

LODGE COLLECtiOn
– EK ice

MArinA COLLECtiOn
– EK/ASK stavanger

AMEriCAn nAtUrALS
COLLECtiOn – KörSBär
savannaH

LODGE COLLECtiOn
– KörSBär winter

VirtUAL
SHOwrOOM
www.kahrs.com
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EUrOPEAn nAtUrALS COLLECtiOn – EK cornwall

31

arkitektens kommentar
”För närvarande finns det en stark trend i Storbritannien att
konvertera lador till boningshus – som till exempel det här huset.
Ett livligt ekgolv är perfekt i den här typen av sammanhang,
eftersom det understryker känslan av råhet i det chica.
En nedtonad bakgrund av dämpade färger och några få utvalda
objekt bidrar till att få det enkla att kännas coolt.”

EnGLiSH
COUntry

EUrOPEAn nAtUrALS COLLECtiOn – EK siena

AnDrA GOLViDéEr För DEn Här StiLEn

HABitAt COLLECtiOn
– EK tower

EUrOPEAn nAtUrALS COLLECtiOn – EK verona

32

EUrOPEAn nAtUrALS
COLLECtiOn – EK trentino

EUrOPEAn nAtUrALS
COLLECtiOn – EK jersey

Se alla exemplen på sidan 88 eller prova dem på www.kahrs.com
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PAriS jE t’AiME

VirtUAL
SHOwrOOM
www.kahrs.com
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EUrOPEAn rEnAiSSAnCE COLLECtiOn – EK palazzo rovere

35

AnDrA GOLViDéEr
För DEn Här StiLEn

EUrOPEAn nAtUrALS COLLECtiOn – EK vienna
LiVinG COLLECtiOn
– EK sugar

arkitektens kommentar
”I en gammal byggnad som den här, med sin rika väggstuckatur,
är ett klassiskt ekgolv perfekt – medan ett modernt golv skulle bli
helt fel. Det här är ett bra exempel på hur arkitektur och golv
harmoniserar och tillsammans utgör en perfekt bakgrund för både
klassiska och moderna möbler och ting.”

EUrOPEAn nAtUrALS
COLLECtiOn – EK trentino

EUrOPEAn nAtUrALS
COLLECtiOn – EK
HeidelBerg

EUrOPEAn nAtUrALS COLLECtiOn – EK milano

36

Se alla exemplen på sidan 88 eller prova dem på www.kahrs.com
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MODErn
COUntry

HEritAGE COLLECtiOn – EK asturian

38

39

EUrOPEAn nAtUrALS COLLECtiOn – EK navarra

arkitektens kommentar
”Det här huset återspeglar en minimalistisk stil, men med en mjuk
känsla. Det starka uttrycket i vita väggar, rena linjer och detaljer
i järn mjukas upp av trägolvet, antika objekt och textilier, som
tillsammans blir till en modern, men varm stil där gränsen mellan
gammalt och nytt omdefinieras.”

AnDrA GOLViDéEr För DEn Här StiLEn

EUrOPEAn nAtUrALS
COLLECtiOn – EK Baden

EUrOPEAn nAtUrALS COLLECtiOn – EK HampsHire

40

LODGE COLLECtiOn
– EK ice

Se alla exemplen på sidan 88 eller prova dem på www.kahrs.com
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iSLAnD
HiDEAwAy

nOrDiC nAtUrALS COLLECtiOn – BOK trondHeim

arkitektens kommentar
”Det här moderna, låga huset är inrett för att smälta in i naturen och
är inspirerat av havet, himlen och fåglarna. Det talar också tydligt
om ägarnas starka intresse för naturen; de enorma fönstren är
perfekta för att studera flyttfåglarna när de passerar över Öland.
Naturliga material, som trä och sten, bidrar till att sudda ut
gränserna mellan ute och inne.”

AnDrA GOLViDéEr
För DEn Här StiLEn

VirtUAL
SHOwrOOM

nOrDiC nAtUrALS
COLLECtiOn – BOK viBorg

www.kahrs.com
nOrDiC nAtUrALS COLLECtiOn – BOK oslo

42

Se alla exemplen på sidan 88 eller prova dem på www.kahrs.com
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MArinA

VirtUAL
SHOwrOOM
www.kahrs.com
44

LiVinG COLLECtiOn – EK Honey

45

arkitektens kommentar
”I den här magnifika villan vid havet, återspeglas krusningarna på
vattnet i den borstade strukturen på ekgolvet med dess distinkt
fasade kanter och bjuder in havet i huset. Golvets dämpade färg är
perfekt i det här sammanhanget – kombinerat med de vita väggarna
uppnås en bra plattform för en avspänt elegant stil med en tydligt
maritim känsla.”

MArinA COLLECtiOn – EK/DArK StriP marBella

AnDrA GOLViDéEr För DEn Här StiLEn

LODGE COLLECtiOn
– EK/ASK trestle

MArinA COLLECtiOn
– EK/ASK stavanger

Se alla exemplen på sidan 88 eller prova dem på www.kahrs.com
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HArMOny COLLECtiOn – EK frost

47

CALiFOrniA 50’S

AMEriCAn nAtUrALS COLLECtiOn – KörSBär cHarleston

arkitektens kommentar
”Den starka arkitekturen i det här retro-coola och klassiska Eichlerhuset med sin tydliga 1950-tals känsla framhävs av det jämna, mörka
golvet. Valet av material; trä och plast, några få inslag av pulserande
färger och de starka formerna i några designklassiker bidrar till att
återuppliva den futuristiska känslan som rådde under decenniet.”

AnDrA GOLViDéEr För DEn Här StiLEn

VirtUAL
SHOwrOOM
AMEriCAn nAtUrALS COLLECtiOn – KörSBär columBus

48

www.kahrs.com

LODGE COLLECtiOn
– KörSBär winter

AMEriCAn nAtUrALS
COLLECtiOn – KörSBär
savannaH

Se alla exemplen på sidan 88 eller prova dem på www.kahrs.com
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DArK AnD SPiCy

Claudia de Bruyn, inredningsarkitekt

Gör Ditt HEM
OMBOnAt MED Ett
BrUnt GOLV

”Om du kombinerar ett brunt eller brunrött
golv med mjuk belysning och rika textilier kan
du åstadkomma en varm och ombonad känsla
i en minimalistisk stil”, säger Claudia de Bruyn,
inredningsarkitekt baserad i tyskland.
”Golvet täcker en stor yta av rummet och
är därför mycket viktigt för helhetsintrycket.
trägolv i rika toner av brunt och rödbrunt
åstadkommer en effekt av större tyngd i ett
rum. De bidrar också till en intim och ombonad
atmosfär”, säger Claudia de Bruyn.
ditt golv är en tom målarduk
Ett av uppdragen för Claudia de Bruyn, som
utnämndes till årets inredningsarkitekt i tyskland
2010, är att ta fram golv till kontor. ”Golvet är
ett av de viktigaste elementen för mig. Om golvet

är rätt till rummet, kan du inte misslyckas med
resten. tänk på ditt golv som en tom målarduk
med potential att skapa en stark effekt”,
säger hon.
solgult för en modern stil
”Om du vill skapa en internationell, modern stil
kan du kombinera ditt bruna golv med starka
färger, som solgult eller ljusrött. Om du, å andra
sidan, strävar efter en mer traditionell stil, pröva
att använda dig av mörka väggar och dämpade
färger, kombinerat med klassiska möbler och
originella detaljer. Det här utgör också en perfekt
inramning för en etnisk stil och inredningsdetaljer
med ett starkt uttryck”, säger Claudia de Bruyn.

ExEMPEL På MörKA OCH SPännAnDE GOLV

HArMOny COLLECtiOn
– EK moss

CLASSiC nOUVEAU
COLLECtiOn – EK nouveau
Brown

LODGE COLLECtiOn
– VALnöt Bloom

AMEriCAn nAtUrALS
COLLECtiOn – VALnöt
pHiladelpHia

HABitAt COLLECtiOn
– EK gate

HEritAGE COLLECtiOn
– EK cHarlemagne

VirtUAL
SHOwrOOM
www.kahrs.com
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wOrLD COLLECtiOn – EK cHili

51

COntEMPOrAry
itALiAn

wOrLD COLLECtiOn – jArrAH sydney

inredningsarkitektens kommentar
”Den här lägenheten utstrålar en lyxig och modern italiensk stil.
Rödbrunt trä används genomgående som ett viktigt designelement
i inredningen, vilket skapar en varm och ombonad känsla. Det bidrar
också till ett mjukt helhetsintryck i en annars avskalad och ren
inredning. Skala ned antalet saker och skala upp användningen av
trä i hög kvalitet för att åstadkomma den här effekten.”

AnDrA GOLViDéEr För DEn Här StiLEn

LiVinG COLLECtiOn
– EK amBer

wOrLD COLLECtiOn – EK cayenne

52

wOrLD COLLECtiOn
– EK HaBanero

MArinA COLLECtiOn
– EK/DArK StriP aruBa

Se alla exemplen på sidan 88 eller prova dem på www.kahrs.com
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COLOUrED CHiLL

VirtUAL
SHOwrOOM
www.kahrs.com
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CLASSiC nOUVEAU COLLECtiOn – EK nouveau Black

55

HArMOny COLLECtiOn – EK emBer

inredningsarkitektens kommentar
”En injektion av regnbågens alla färger ger det här hemmet en
pulserande känsla. Starka färger lyser upp överallt i lägenheten, som
utstrålar självförtroende. Genom att använda regnbågens färger kan
du lätt åstadkomma en radikal uppdatering av ditt hem. Vita väggar
och ett brunt golv bildar en lugn bakgrund och ger utrymme för
lekfullhet i detaljerna.”

AnDrA GOLViDéEr För DEn Här StiLEn

HArMOny COLLECtiOn
– EK moss

CLASSiC nOUVEAU COLLECtiOn – EK nouveau Brown

56

HEritAGE COLLECtiOn
– EK altavilla

HEritAGE COLLECtiOn
– EK cHarlemagne

Se alla exemplen på sidan 88 eller prova dem på www.kahrs.com
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inredningsarkitektens kommentar
”Kvalitet blir aldrig omodernt. Ett bra exempel på detta är den här lägenheten, där arvegods
som har nedärvts från generation till generation har blandats med några designklassiker för
att skapa ett alltid lika stilrätt hem. De rika, mörka färgerna bildar en perfekt inramning och
understryker den klassiska och eleganta känslan.”

HiGH SOCiEty

EUrOPEAn rEnAiSSAnCE COLLECtiOn – VALnöt palazzo noce

AnDrA GOLViDéEr För DEn Här StiLEn

LODGE COLLECtiOn
– VALnöt Bloom

AMEriCAn nAtUrALS COLLECtiOn – VALnöt atlanta

58

AMEriCAn nAtUrALS
COLLECtiOn – VALnöt
montreal

AMEriCAn nAtUrALS
COLLECtiOn – VALnöt
pHiladelpHia

Se alla exemplen på sidan 88 eller prova dem på www.kahrs.com
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PrOVEnCE

VirtUAL
SHOwrOOM
www.kahrs.com
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HEritAGE COLLECtiOn – EK romanov

61

HArMOny COLLECtiOn – EK moss

inredningsarkitektens kommentar
”Provences varma, brunröda färgtoner har tydligt inspirerat ägarna
av det här huset, som vittnar om traditionerna i regionen, värme och
evigt solsken. Det är också bevis på familjens aptit på allt gott i livet,
avnjutet med familj och vänner. Den rätta stämningen skapas av
varma färger, trä och doften av färska örter.”

AnDrA GOLViDéEr För DEn Här StiLEn

VirtUAL
SHOwrOOM

CLASSiC nOUVEAU
COLLECtiOn – EK nouveau
Brown

HABitAt COLLECtiOn
– EK gate

HArMOny COLLECtiOn
– EK lava

www.kahrs.com
HEritAGE COLLECtiOn – EK plantagenet
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Se alla exemplen på sidan 88 eller prova dem på www.kahrs.com
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MAnHAttAn
MAiSOnnEttE

VirtUAL
SHOwrOOM
www.kahrs.com
wOrLD COLLECtiOn – EK coriander

inredningsarkitektens kommentar
”Ta något gammalt och sätt det i ett helt
nytt sammanhang. Det här är ett bra recept
på att åstadkomma det personliga som gör
ett hem intressant. Det är också vad ägarna
av det här stilfulla hemmet i New York har
gjort. Deras stora intresse för orientalisk
konst är tydligt överallt i lägenheten och
verken framhävs av en bakgrund i varma,
mättade färger, tegel och trä.”

AnDrA GOLViDéEr För DEn Här StiLEn

wOrLD COLLECtiOn
– EK cardamom

HEritAGE COLLECtiOn – EK altavilla

64

DwELL COLLECtiOn – POPPEL salamanca

CLASSiC nOUVEAU
COLLECtiOn – EK nouveau
Black

Se alla exemplen på sidan 88 eller
eller prova dem på www.kahrs.com
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GrEy AnD BLACK

SVArt SKönHEt
– MOtSAtSEr DrAS
tiLL VArAnDrA

Peke Hallenheim, arkitekt

”Ett svart eller grått golv får en stark effekt
i en inredning. Och oavsett vad du har för stil
– traditionell eller modern – så blir intrycket
elegant”, säger Peke Hallenheim, arkitekt med
uppdrag från ryssland till USA.
”Ett mörkt golv hjälper till att dra in utsidan.
Det lyfter fram resten av inredningen på ett
intressant sätt och skapar en perfekt inramning
för att framhäva möbler, konst och samlarobjekt.
Det hjälper dig också att skapa kontraster i ditt
hem. Och eftersom det är lättare för ögat att
fokusera på kontraster, så skapar det intresse
i din inredning”, säger han.
kan även användas i små rum
Som designer av möbler, inredningar och hus
i många länder har Peke Hallenheim bred
erfarenhet av att leka med färger och av att

använda sig av olika typer av element. ”även om
ett mörkt golv rent generellt absorberar ljus, kan
det användas både i små och mörka utrymmen.
Kombinerat med riktigt vita väggar och ljusa,
naturliga inredningsdetaljer kan du åstadkomma
ett modernt uttryck. Om du, å andra sidan,
adderar färg på väggarna och traditionella möbler
skapar du en känsla av sober elegans.”
förstärker den naturliga ådringen
”trender kommer och går, men mörka golv
har alltid varit populära i varma klimat, som
i Medelhavsländerna. Men de har också blivit
mer och mer efterfrågade längre norrut.
En fördel med ett svart eller grått golv är att
det framhäver den naturliga ådringen i träet.
Det håller också färgen bra över tid och bleks
inte särskilt lätt”, säger Peke Hallenheim.

ExEMPEL På Grå OCH SVArtA GOLV

HEritAGE COLLECtiOn
– EK plantagenet

HArMOny COLLECtiOn
– EK stone

CLASSiC nOUVEAU
COLLECtiOn – EK nouveau
Black

HArMOny COLLECtiOn
– EK lava

HABitAt COLLECtiOn
– EK castle

CLASSiC nOUVEAU
COLLECtiOn – EK nouveau
cHarcoal

HEritAGE COLLECtiOn – EK cHarlemagne

66

67

arkitektens kommentar
”Den enkla och rena känslan i det här huset har skapats som motvikt
mot ägarnas intensiva arbetsliv. De material som de har valt ut har
några saker gemensamt – de kommer från naturen, de åldras på ett
vackert sätt, de har en historia och de för in värme i en inredning som
annars skulle kunna ha uppfattats som kall.”

AntiDOtE

HArMOny COLLECtiOn – EK fog

AnDrA GOLViDéEr För DEn Här StiLEn

VirtUAL
SHOwrOOM
CLASSiC nOUVEAU COLLECtiOn – EK nouveau grey

68

www.kahrs.com

HEritAGE COLLECtiOn
– EK plantagenet

HArMOny COLLECtiOn
– EK stone

CLASSiC nOUVEAU
COLLECtiOn – EK nouveau
cHarcoal

Se alla exemplen på sidan 88 eller prova dem på www.kahrs.com
69

MULHOLLAnD
DriVE

VirtUAL
SHOwrOOM
www.kahrs.com
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HABitAt COLLECtiOn – EK castle

71

HArMOny COLLECtiOn – EK fog

arkitektens kommentar
”Det här hemmet i Los Angeles andas starkt
av Hollywood. Filmstjärnekänslan i huset
har åstadkommits genom att kombinera
svart, vitt och trä. För att mjuka upp den
sofistikerade elegansen har ägarna blandat
sina designikoner med några få ombonade
detaljer; en hög kuddar i varma färger på
soffan, en uppsättning med ryska dockor
och några få inslag av knallrött.”

AnDrA GOLViDéEr För DEn Här StiLEn

HEritAGE COLLECtiOn
– EK romanov

HABitAt COLLECtiOn – EK castle

72

CLASSiC nOUVEAU
COLLECtiOn – EK nouveau
Black

Se alla exemplen på sidan 88 eller
eller prova dem på www.kahrs.com

LiVinG COLLECtiOn – EK coal

73

arkitektens kommentar
”Den skulpturala strukturen i det här iögonfallande hemmet har framhävts på ett smart sätt
av dess ägare, som har adderat värme till den starka, moderna arkitekturen genom mörka
golv och dämpade färger. Designikonerna passar perfekt i det här avskalade huset, som
vittnar starkt om ägarnas motto att bara behålla sådant som är vackert – och funktionellt”.

ArCHitECt

LiVinG COLLECtiOn – EK coal

AnDrA GOLViDéEr För DEn Här StiLEn

VirtUAL
SHOwrOOM
CLASSiC nOUVEAU COLLECtiOn – EK nouveau cHarcoal

74

www.kahrs.com

CLASSiC nOUVEAU
COLLECtiOn – EK nouveau
Black

HArMOny COLLECtiOn
– EK lava

HABitAt COLLECtiOn
– EK castle

Se alla exemplen på sidan 88 eller prova dem på www.kahrs.com
75

En perfekt touch
Små detaljer kan ofta göra stor skillnad. Det gäller i högsta grad Kährs golv, där det
ligger yrkesskicklighet bakom varje detalj, inklusive golvlister och andra golvtillbehör.

1

6

2

3

DEn SiStA tOUCHEn

En MiniMAL LöSninG

SLUtEt GOtt, ALLtinG GOtt

Med golvsocklar skapar du den sista touchen, inte
bara för golvet utan för hela rummet. Vi erbjuder en
rad golvsocklar som är färgmatchade till Kährs golv.

En smal och flexibel kvartslist är det självklara valet
när du har golvlister som inte kan tas bort, eller om
fullstora golvlister inte kan användas. Kvartslister är
snabba och enkla att använda med befintliga
paneler.

inget slår en trätrappa när det gäller att skapa en
elegant miljö. Med trappnosar får du ett perfekt
avslut på varje steg i trappan. Kährs erbjuder två
typer av trappnosar, beroende på vilket material du
använder i trappan: woodloc® och limfog.

3

4

4

2

5

6

5
1
Där MAttA MötEr trä
Vid övergångar mellan trägolv och matta finns det
två alternativ. Du kan antingen använda t-lister
eller nivålister, beroende på mattans tjocklek.
Vilken lösning du än väljer kan du vara säker på
att resultatet kommer att bli snyggt.

En FörEninG AV
StEn OCH trä

StOrA iDéEr För
SMå UtryMMEn

naturmaterial som sten och trä fungerar mycket
bra tillsammans. Om du vill skapa den perfekta
övergången mellan sten och trä i ditt hem kan du
välja mellan två olika lösningar beroende på
stengolvets tjocklek: antingen t-lister eller nivålister.

ibland är till och med en kvartslist för stor för att
använda i skarven mellan golvet och väggen eller
fönstret. i dessa fall är den bästa lösningen att
använda en avslutningslist för ett stilrent, snyggt
utseende.

Läs mer om Kährs golvsystem på www.kahrs.com
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Håller – hela vägen

KäHrS – DEtSAMMA
SOM Ett MASSiVt
GOLV
Konstruktionen hos våra lamellgolv
utnyttjar hela ytskiktet på varje bräda
fullt ut. när det gäller tjockleken är
Kährs plankapade ytskikt helt likvärdigt
ytskiktet hos en golvbräda av massivt
trä. Det beror på att det bara går att
slipa ner massiva golv till sponten och
noten.

En StArK ytA
SOM intE GULnAr
Golvets yta är rent visuellt den
viktigaste delen. ytbehandlingen bör
därför vara tillräckligt stark för att
motstå normalt slitage, men ändå så
tunn att inte träets lyster döljs.

träfakta

GArAnti

KLiMAtStABiLt

Kährs har tillverkat flerskiktade
trägolv av hög kvalitet i över 60 år.
Vi är stolta över våra produkter som är
fabriksytbehandlade och har ett ytskikt
som kan slipas flera gånger, med
undantag för Linnea. Kombinerat med
ett komplett vård- och underhållsprogram, innebär det att Kährs kan
erbjuda upp till 30 års garanti.

Eftersom trä är ett naturmaterial som
påverkas av klimatet rör sig ett trägolv
efter årstiderna. För att minimera
sådana rörelser är det viktigt att uppnå
rätt balans mellan de olika skikten i
varje bräda – ytskiktet, mellanskiktet
och baksidan.
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HårDArE

HårDArE

HårDArE
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BjörK

ASK

EUrOPEiSK Lönn

BOK

Björken är vanligtvis rakt ådrad med en
fin textur. Mönstringen kan ofta vara
vågformad. Ett golv i björk ger rummet
ett ljust, luftigt och elegant utseende.
Det hjälper ofta till att accentuera övrig
inredning på ett bra sätt.

ytveden är nästan vit. Kärnvirket går
från grått, ljusbrunt till ljust gult med
bruna strimmor. En del sortering har
mycket speciell mönstring som ger
golvet en helt unik och levande
karaktär.

jämfört med Hard Maple har europeisk
lönn en annan lyster som ger en luftig
känsla i rummet. De tunna årsringarna
och mjuka mönstringen gör den
unik. Europeisk lönn går utmärkt att
kombinera med golvvärme.

Bok kan ha olika nyanser, från ljus
krämfärg till mellanbrun med rosa
och orangefärgade övertoner. Bok är
vanligtvis rakt ådrad, med en tät
mönstring som ger ett varmt intryck.
Det enhetliga utseendet gör rummet
luftigare.

ursprung: Sverige

ursprung: Sverige

ursprung: Europa

färgförändring: Medelstark förändring från
nyslipad krämfärg till rödaktigt gul i takt med
att träet åldras.

färgförändring: Medelstark förändring med
tiden från en ljusare nyslipad ton till
halmfärgad/brun.

färgförändring: Medelstark färgförändring.
Med åren uppnås en allt gulare ton.

Hårdhet: 25 % mjukare än ek

Hårdhet: 10 % hårdare än ek

Hårdhet: 20 % mjukare än ek

ursprung: Sverige
färgförändring: Medelstark färgförändring
med en svag dämpning av de orangefärgade
nyanserna till en mer gyllene ton.
Hårdhet: Samma hårdhet som ek
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KörSBär

VALnöt

jArrAH

Ek är det mest populära träslaget för
golv och möbler i Europa och USA för
sitt vackra utseende och långa
livslängd.

Ett mörkt och exklusivt träslag.
ytveden är krämvit. Kärnveden är
ljusbrun till mörkt chokladbrun, ibland
med dragning åt purpur. träslaget får
en särskild lyster med tiden.

jarrah har traditionellt använts på
grund av sin hållbarhet och hårdhet.
Det har len yta och en rak ådring.
ytved och kärnved går från laxrosa
till djuprött.

ursprung: Sverige och Europa

Ett mycket vackert och mångsidigt
träslag. Varmt, personligt och charmigt.
träet har en fin mönstring och en
rak ådring. ytveden är krämvit och
kärnveden varierar från djupt röd till
rödbrun.

färgförändring: Medelstark färgförändring,
på sikt en lite bärnstensliknande ton.

ursprung: nordamerika

ursprung: Australien

ursprung: nordamerika

färgförändring: Medelstor till mycket stor
förändring. Den mörkbruna kärnveden ljusnar
med tiden och får en mer guldbrun färg

färgförändring: Färdiga golv har ofta en
mörkt brun till lilaröd färg, som också blir
mörkare i tonen med åren.

Hårdhet: Ek är hårt, tätt och extremt starkt
och ytterst lämpligt för golv. Vi använder ek
som referens när vi jämför andra träslag.

färgförändring: Körsbär genomgår en
mycket stor färgförändring och mörknar
kraftigt till en mörkt rödbrun färg när det har
åldrats helt.

Hårdhet: 10 % mjukare än ek

Hårdhet: 25 % hårdare än ek

Hårdhet: 3 % mjukare än ek

rätt GOLV För
rätt UtryMME
GOLVVärME
Kährs golv fungerar bra ihop med
golvvärme. några faktorer bör
dock beaktas: Det färdiga golvets
yttemperatur får aldrig överstiga 27°C
i något område. Dessutom är vissa
träslag, som björk och hard maple, inte
lämpliga att kombinera med golvvärme.

DEn EnKLAStE
inStALLAtiOnEn
Det är enkelt att lägga ett golv från
Kährs. En stor del av förklaringen ligger
hos den sinnrika woodloc®-fogen.
Brädorna kopplas ihop mekaniskt med
praktiskt taget osynliga fogar. Förutom
att resultatet blir perfekt, gör det
också att golvet går snabbt och lätt att
lägga. Passformen är också viktig för
golvets tålighet.

inStALLAtiOnSVErKtyG OCH
MAtEriAL
Kährs erbjuder ett brett sortiment av
installationsverktyg och material för
att göra att installationen går enkelt
och att slutresultatet blir perfekt.
i sortimentet ingår olika underlag för
fuktskydd och ljuddämpning, verktyg
för alla installationssteg och efterbehandlingsprodukter som lätt glöms
bort.

VårD OCH
UnDErHåLL
Precis som med de flesta andra
produkter behövs ett visst underhåll
för att golvet ska bevaras i gott skick.
Kährs vård- och underhållsprogram
innehåller allt du behöver för den
dagliga skötseln liksom för regelbundet underhåll, samt produkter
som används om golvet blivit skadat.
Mer detaljerade instruktioner finns
i läggningsinstruktionerna och
underhållsguiden som vi
rekommenderar att du laddar ned.

Olika träslag är av naturen olika
hårda. i utrymmen där golven
utsätts för mycket slitage är det
klokt att välja något av de hårdare
träslagen. nästan alla golv från
Kährs är av hårda träslag.
Det enda undantaget är björk,
ett medelhårt träslag som passar
mindre bra i utrymmen med
mycket slitage, till exempel
kök, receptioner och barer.
Ovan jämförs hårdheten hos
olika träslag.

Läs mer på www.kahrs.com
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naturlig skönhet

Att tänka på innan du lägger golvet

En av de faktorer som gör naturen så vacker är den ständiga variationen. Det går inte
att hitta två träd som är likadana. Därför varierar också utseendet på de brädor som vi
använder i våra trägolv.
Kvistar, mönster och färgvariationer är naturliga
egenskaper för trä. Hur mycket variation du vill ha
i ditt golv beror på din smak. Vill du ha ett livfullt,
rustikt golv? Eller ett golv med en jämnare ton som
ger ett lugnare intryck?
Vår långa erfarenhet av att sortera brädor
efter utseende gör att vi kan dela in våra golv
i tre kategorier: från lugna till mer rustika golv.
Men även inom de här kategorierna kommer du
att se en hel del variation. Du kan dock vara säker
på att varje bräda och varje golv håller samma
höga kvalitet.
Med hjälp av bilder och prover försöker vi ge dig
en bild av hur ditt nya golv kommer att se ut, men

de naturliga variationerna i träet medför att du
alltid får ett helt unikt golv.
Observera att när brädan är lagd anses du som
köpare ha godkänt den.
garanti
Kährs har tillverkat flerskiktade trägolv av hög
kvalitet i över 60 år. Vi är stolta över våra
produkter som är fabriksytbehandlade och har
ett ytskikt som kan slipas om, utom Linnea.
Kombinerat med ett komplett vård- och underhållsprogram, innebär det att Kährs kan erbjuda
upp till 30 års slitagegaranti.
Läs mer på www.kahrs.com

allmänna förberedelser
Förvara golvbrädorna i de paket som de levererades
i. öppna inte paketen innan du ska börja lägga
golvet. Läs läggningsinstruktionerna noggrant innan
du börjar. instruktionerna gäller för flytande lamellparkettgolv med fogsystemet woodloc®. Om du vill
ha mer information, eller om du lägger ett golv som
ska limmas fast vid undergolvet, kan du gå till
www.kahrs.com.
Undergolvet måste vara torrt, plant, rent och
solitt. ta bort eventuella heltäckningsmattor. Om du
lägger golv på skumplast (EPS) eller andra typer av
undergolv som inte beskrivs här bör du ta hjälp av
vår tekniska support på www.kahrs.com.
allmänna förutsättningar
Kontrollera att undergolvet är plant och jämnt över
uppmätta längder om 2 m och 0,25 m. Om du upptäcker ojämnheter som överskrider ±3 mm över 2 m,
eller ±1,2 mm över 0,25 m, måste du först jämna ut
golvet. Kährs accepterar också om du mäter jämnhet
över den uppmätta längden 1 m (toleransen är i
sådana fall ±2 mm).
Den relativa luftfuktigheten i rummet får inte
överskrida 60% rF. temperaturen i rummet och på
brädorna måste vara minst 18 °C.
förberedelser
Kontrollera fukthalten i undergolvet. Undergolv av
nygjutna betongbjälklag eller lättbetongbjälklag, golv
över varma eller fuktiga lokaler, betonggolv direkt
på mark, över kryprumsgrund eller på golvvärmesystem ska först ha en åldersbeständig 0,2 mm
polyetenfolie (PE) som fuktskydd. Lägg med minst
200 mm överlappning. Undergolvet ska vara väl
rengjort för att undvika mögel. Om den relativa
fuktigheten i underlaget överstiger 95% är ångspärr
av plastfolie inte tillräckligt som fuktskydd. Se till att
alla potentiella fuktproblem har åtgärdats innan du
börjar lägga golvet.
Om det behövs kan ett mellanskikt läggas ovanpå
folien för att minska stegljud. Använd en 2–3 mm

polyetencellplast (foam) av godkänd kvalitet, Kährs
tuplex eller grålumppapp. Mellanlägget läggs kant
i kant. Kontakta en ljudexpert om det föreligger ett
nominellt krav på stegljudsdämpning.
läggning
i långsmala rum läggs brädorna i rummets
längdriktning. Golvet rör sig med varierande luftfuktighet och ska därför ha en rörelsefog. Av praktiska
skäl är det lämpligt att räkna med 10 mm rörelsefog
för golvbredder som är mindre än 6 meter, mot väggar och fasta föremål (trappor, pelare, dörrkarmar
osv). För större golvytor med mer än 6 meters bredd
bör du räkna med 1,5 mm rörelsefog per meter golvbredd. Denna rörelsefog ska finnas runt hela golvet.
För flerskiktsgolv med woodloc® 5S är den maximala
golvbredden 25 meter. För Linnea med woodloc®är
den maximala golvbredden 12 meter.
En sockel eller list måste vara 50% tjockare än
bredden på rörelsefogen. Exempel: Om du räknar
med att behöva en 12 mm bred rörelsefog mellan
golvet och väggen måste sockeln vara minst 18 mm.
Annars finns det en risk att golvet krymper så att en
springa uppstår mellan golvet och sockeln.
Mät rummets bredd och räkna ut hur bred den
sista brädraden blir. Blir den mindre än 30 mm bred
bör du såga till även den första brädraden, så att
första och sista brädraden blir ungefär lika breda.
Glöm inte att räkna med rörelsefogen.
rådgör gärna med din golvleverantör eller med
oss när det gäller byggfukt, om du ska lägga golvet
på någon annan konstruktion än de vi beskriver här,
om du ska lägga ett stort golv eller om något annat
är oklart.
Mönsterförskjutningar kan förekomma i vissa
golv, t.ex. golv från Marina Collection och golv med
holländskt mönster från European renaissance
Collection. när du lägger brädor med holländskt
mönster ska den tvärgående staven passas in vid
mitten av den längsgående staven på den intilliggande brädraden.

KäHrS tUPLEx

SKyDDSPAPP

PLAStFOLiE 0,2 MM

trägolv och golvvärme
trägolv och golvvärme kombineras numera ofta och
fungerar bra tillsammans. Både el- och vattenburen
golvvärme kan användas under trägolvet. Golvvärmesystem får inte leverera mer än 80 w/m2, med jämn
distribution. Golvets yttemperatur får aldrig överskrida 27°C. Detta gäller även i närheten av/ovanför
rör till värmeelement, ovanför rördragningar och
under mattor, möbler osv.
specifika krav
• Golvkonstruktionen måste innefatta ett värme
spridande skikt som ger hela golvytan en helt jämn
temperatur, så att inte temperaturen blir för hög
i närheten av värmekällan.
• Hela rummet måste vara uppvärmt. Det gäller dock
inte för komfortvärmesystem som kompletterar den
normala uppvärmningen. i sådana fall ska temperaturen vara betydligt lägre än tillåtna 27°C vid
golvytan.
• Golvbeläggningen (inklusive mellanskiktet) ska ha
låg värmeledningsförmåga.
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• Det måste gå att reglera och begränsa yttemperaturen med stor precision.
• Temperaturen på det lagda golvet får aldrig över
stiga 27°C. Detta gäller även under mattor och
möbler. Om rummet inte innehåller väldigt många
eller mycket tjocka mattor är en temperatur på
23°C över den fria golvytan rimlig, vilket ger en
rumstemperatur på cirka 21°C. Förutsättningen är
givetvis att rummet har ett normalt uppvärmningsbehov, dvs. att täthet, isolering, fönsterytor,
takhöjd m.m. är av normal standard. Observera
att kravet på maximalt 27°C även gäller t.ex. vid
rörstråk från shuntgrupper.
• En ångspärr ska vara inbyggd i golvkonstruktionen.
Denna bör ligga så nära trägolvet som möjligt. Vid
tjocka eller tunga bjälklag är det extra viktigt att
ångspärren ligger nära trägolvet. ångspärren får
under inga omständigheter ligga på motsatta sidan
av bjälklaget.
• Trägolvet skall ligga tätt mot underlaget utan luftspalt som kan orsaka en kraftig uttorkning av träet.

val av trägolv
Alla golv från Kährs har woodloc®-fogar som minskar
risken för att springor uppstår. Lamellparkettgolv
i Hard Maple (kanadensisk lönn) och bok utvidgas
och dras samman i högre grad än golv av andra
träslag. Eftersom golvvärme får trä att dras samman
ytterligare rekommenderar vi inte dessa träslag
i kombination med golvvärme. i kalla och torra klimat
(t.ex. i Sverige) kan springor uppstå mellan stavar
och brädor.
läggning
Arbetstemperaturen vid golvläggning måste vara
minst 18 °C (gäller såväl material som undergolv och
rumsluft). Liksom vid läggning utan golvvärme ska
luftens relativa fuktighet (rF) vara 30–60% – både
före, under och efter läggning.
tänk på att ett golv lagt på golvvärme är mera
känsligt för fukt (hög rF) än ett golv utan golvvärme
på grund av att golvets fuktinnehåll varierar inom ett
större intervall.
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Läggning av Kährs trägolv
med woodloc® 5S-fog
1

2

3

4

5

6
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8
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instruktionerna gäller för flytande lamellparkettgolv
med fogsystemet woodloc® 5S.
Om du vill ha mer detaljerad information, eller om
golvet ska limmas på undergolvet eller om du lägger
golv med golvvärme, kan du gå till www.kahrs.com
för att ladda ned och läsa instruktionerna för
woodloc® 5S samt broschyren ”Undergolv och golvvärme”.
förberedelser
Läs läggningsinstruktionerna noggrant innan du
börjar. Använd Kährs läggningsverktyg.
• Glöm inte att lägga ångspärr om konstruktionen
kräver det.
• Beräkna först hur många golvbrädor som går åt.
Om den sista raden blir smalare än 30 mm bör
även den första brädraden sågas. Vid läggning av
golv med woodloc® 5S-fog är det lättast att börja
lägga golvet vid den långsida som har flest dörrar.
Om det finns dörrar vid kortsidorna i rummet börjar
du varje brädrad vid dessa. Brädorna kan läggas
både från vänster och höger.
• Den maximala golvbredden är 25 meter för Kährs
trägolv med woodloc® 5S-fogar. Kontakta Kährs om
rummet är bredare än så.
1. Börja i ett hörn och lägg notsidorna – den långa
underläppen – ut mot rummet. Långsidans
avstånd mot väggen kan justeras senare, när
tre rader har lagts. Sätt en distanskloss på
brädans kortsida. Springan mellan långsidan och
väggen kan justeras senare, när tre rader har
lagts.
2. Lägg ned golvbrädorna enligt figur 2. Fortsätt på
samma sätt längs hela den första raden. Om det
behövs kan brädorna läggas från höger till
vänster.
3. Kapa den sista brädan i första raden till rätt längd
och börja nästa rad med biten som blev över.
Brädornas ändskarvar ska förskjutas med minst
500 mm under läggningen.
4. Vinkeln på brädan som läggs ska vara omkring
20°. Maximal rekommenderad läggningsvinkel
är 30°. Vid läggning ska du trycka brädan
rakt framifrån in i föregående rads notspår.
Låsfjädern trycks då in och låser föregående
kortändes skarv.
5. Vid för hög läggningsvinkel (över 30°) finns det
en risk att låsfjädern trycks ned och knäcks
varvid kortänden förblir olåst. Detta kan medföra
fogsprång i kortänden.
6. när brädan levereras från fabrik är låsfjädern
positionerad kant i kant med slitskiktet. Om
brädan utsätts för en hårdare stöt under t.ex.
transport eller hantering av brädan vid läggning
kan låsfjäderns position ändras, och den måste
i så fall justeras manuellt till rätt position.
7. Placera brädan i rätt vinkel (20–30°, enligt ovan).
justera brädan så att kortänden ligger an mot
föregående brädas kortände i hörnet, enligt
bilden. Se till att fogen är ren och fri från damm
och andra partiklar.
8. Vik ned brädan till samma nivå som föregående
brädas kortände. Om du inte kan vika ned brädan
utan kraft så är brädan eller låsfjädern i fel position. ta upp brädan och kontrollera positionen på
låsfjädern.
9. Knacka lätt med handklotsen på långsidan för att
säkerställa att den ligger i rätt position.
10. när tre rader lagts kan du justera golvets avstånd
till väggarna. Sätt kilar mellan golv och vägg.
11. Den första golvraden måste ibland anpassas efter

väggen, om den inte är helt rak. Lägg första
raden och se till att samtliga tvärskarvar är
korrekt sammankopplade och inte förskjutna
inbördes. För in hela raden mot den krokiga
väggen och rita av väggens kontur. Såga och
återmontera brädorna. Fortsätt med att lägga
nästa rad.
12. Om du behöver göra plats för värmeledningsrör
borrar du hål i brädan. Hålets diameter ska vara
minst 20 mm större än rörets diameter. Såga
enligt vad som visas på bilden. när du monterar
brädan limmar du fast den utsågade biten och
täcker hålen med rörmanschetter.
13. Om du måste kapa ett dörrfoder använder du en
golvbräda som underlag så att du får exakt rätt
höjd. Om du behöver slå en bräda längs långsidan skyddar du fogen genom att sätta in en
avsågad bit från en kortsida i fogen.
14. Om du inte kommer åt att vinkla brädan under
t.ex. ett dörrfoder eller lågt sittande element, gör
du så här: 14a. Skär bort 2/3 av låselementet.
14b. Limma. Knacka brädan på plats med ett
golvläggarjärn. woodloc® 5S kan inte läggas kortsida mot långsida. Om du ska bygga något mer
i rummet, tänk på att skydda golvet med ett
material som släpper igenom fukt, t ex Kährs
skyddspapp. Ett tips: ibland är det nödvändigt att
skjuta in golvbrädor på plats (långsida eller kortsida). Det gäller exempelvis vid dörrar eller andra
svåråtkomliga ställen där brädan behöver glida
in på plats. när en bräda måste slås i längdriktningen ska en liten bit av en brädände kapas till,
som sedan passas in i fogen. På så sätt skyddas
brädänden från skador.
15. Sista brädan sågas till rätt bredd. Lägg den sista
brädan ovanpå den näst sista brädraden med
ca 5 mm förskjutning mot väggen. Markera
sågsnittet med hjälp av en brädbit utan låslist.
Lägg till den tillsågade brädan. Gör likadant
med nästa.
16. arbeta horisontellt med låsverktyget
Sista brädraden måste låsas med hjälp av låsverktyget. Var noga med att centrera verktyget över
ändskarven med den korta inskjutningspinnen.
Dra sedan verktyget åt dig, utan att lyfta det
uppåt. På så sätt skjuts låsfjädern in och låser
brädan på korrekt sätt. när alla låsfjädrar är på
plats är golvraden låst. nu återstår bara att
montera socklar. Dessa får inte pressas ned så
att golvet kilas fast. Vid övergångar mot andra
rum används t.ex. nivålister eller avslutningslister.
17. Om låsverktyget inte hålls fullständigt horisontellt
finns det en risk att låsfjädern inte kommer i låst
position. Konsekvensen kan bli att fogsprång
uppstår.
18. Brädorna kan läggas från alla riktningar om det
behövs. woodloc® 5S är även enkelt att ta upp.
Använd låsverktyget (den långa tappen) på
samma sätt som när du låser golvet. Dra verktyget mot dig så att låsfjädern hamnar i en olåst
position, så kan du enkelt ta upp brädan.
19. läggning från höger till vänster
Placera den första brädan mot låslisten med
20–30° vinkel.
20. Placera nästa bräda på samma sätt. Skjut den
så att den kommer kant i kant med föregående
brädas kortända. när hela raden är klar viker
du ned brädorna så att föregående rad låses.
Fortsätt med nästa rad.
21. Baklänges läggning
Om du behöver lägga golvet baklänges förskjuter

9

10

11

12

16

17

18

du låsfjädern 5 mm till öppet läge (se illustration). Lägg nästa bräda i position. Skjut in låsfjädern manuellt så att låsfjäderns markering
ligger i linje med slitskiktet för att komma i låst
position. OBS! Kontrollera att låsning skett
genom att försiktigt lyfta upp brädan.
Om du ska bygga något mer i rummet bör du skydda
golvet med ett material som släpper igenom fukt,
t ex Kährs skyddspapp.
rådgör med din golvleverantör eller kontakta oss
om du har frågor om byggfukt, om du ska lägga
golvet på någon annan konstruktion än vad som
beskrivs här, om du ska lägga ett stort golv eller om
du har andra frågor. Om du hittar en skadad eller
felaktig bräda kan du lägga undan den. Du kan
kanske använda den som extramaterial där det
behövs. naturligtvis får du också byta ut en skadad
bräda där du köpt den. Golvläggaren ansvarar för att
se till att inga brädor med uppenbara fel läggs på
plats. Därför är det viktigt att du kontrollerar varje
bräda noggrant innan du lägger golvet.

läggningsverktyg
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Läggning av Kährs- och Linnea-golv
med woodloc®-fog
förberedelser
• Glöm inte att lägga ångspärr om konstruktionen
kräver det.
• Beräkna först hur många golvbrädor som går åt.
Om den sista raden blir smalare än 30 mm bör
även den första brädraden sågas. Vid läggning av
golv med woodloc®-fog är det lättast att börja
lägga golvet vid den långsida som har flest dörrar.
Om det finns dörrar vid kortsidorna i rummet börjar
du varje brädrad vid dessa. Brädorna kan läggas
både från vänster och höger.
• Den maximala golvbredden är 12 meter för Linnea
golv med Kährs woodloc®-fogen. Kontakta Kährs
om rummet är bredare än så.

1

2

3

>300 mm
4

5

kontur på golvbrädorna. ta sedan loss brädorna
i den första raden genom att ta tag i långsidan
och dra dem uppåt samtidigt som du knackar lätt
mot fogen. Såga.
10. Sätt tillbaka de sågade brädorna. Vinkla först in
kortsidan och därefter långsidan, enligt beskrivningen i punkt 5–7 ovan. Sätt kilar mellan golv
och vägg.
11. Borra hål i brädan om du behöver göra plats för
rör till värmeelement. Hålets diameter ska vara
minst 20 mm större än rörets diameter. Såga
enligt illustrationen. när du monterar brädan
limmar du fast den utsågade biten och täcker
hålen med rörmanschetter.
12. Om du måste kapa ett dörrfoder använder du en
golvbräda som underlag så att du får exakt rätt
höjd. Om du behöver slå en bräda längs långsidan skyddar du fogen genom att sätta in en
avsågad bit från en kortsida i fogen.
13. Såga den sista brädraden till rätt bredd. Lägg den
sista brädan ovanpå den näst sista brädraden
med ca 5 mm förskjutning mot väggen. Markera
sågsnittet med hjälp av en brädbit utan låslist.
Lägg den tillsågade brädan. Gör likadant med
nästa. Montera sockeln, utan att pressas ned den
så att golvet låses. Vid övergångar mot andra rum
används t ex nivålister eller avslutningslister.
14. Brädorna kan läggas från alla riktningar om det
behövs. woodloc® är även enkelt att ta upp.
Detta underlättar t.ex. golvläggning kring dörrar.
Om du inte kommer åt att vinkla brädan under
t.ex. ett dörrfoder eller lågt sittande element,
gör du så här: 14a. Skär bort 2/3 av låslisten. 14b.
Limma. Knacka brädan på plats med ett golvläggarjärn.

1. Börja i ett hörn och arbeta med notsidorna (eller
den långa underläppen) ut mot rummet. Springan
mellan långsidan och väggen kan justeras senare,
när tre rader har lagts.
2. Placera nästa golvbräda i vinkel mot den första
och lägg ned den. Fortsätt på samma sätt längs
hela den första raden.
3. Kapa den sista brädan i första raden till rätt längd
och börja nästa rad med biten som blev över.
ändfogarna på alla brädor ska förskjutas med
minst 300 mm.
4. Placera golvbrädan i vinkel mot brädan framför.
Knacka lätt med handklotsen samtidigt som du
försiktigt trycker ned brädan.
5. Sätt en Kährs-läggningskil under kortändan av
brädan som ligger på plats.
6. tryck in kortänden av nästa bräda i vinkel och
lägg ned långsidan.
7. Dra ut läggningskilen och knacka lätt med handklotsen på långsidan samtidigt som du försiktigt
trycker ned brädan, så att det blir lättare att
placera den rätt.
8. när tre rader lagts kan du justera golvets avstånd
till väggarna. Sätt kilar mellan golv och vägg.
9. Den första golvraden måste ibland anpassas efter
väggen, om den inte är helt rak. rita av väggens

Om du ska bygga något mer i rummet bör du skydda
golvet med ett material som släpper igenom fukt,
t ex Kährs skyddspapp.

6

Med lite extra skötsel håller
sig golvet vackert i många år
9

10

städning
Den dagliga städningen utförs med torra metoder, t.ex. dammsugning. Vid behov
fukttorkas golvet med väl urvriden mopp/skurtrasa. Golvet får bara fuktas lätt.
Den vattenfilm som bildas efter skurduken ska torka inom 1 minut. För bästa
städresultat bör du använda Kährs Cleaner. Låt inte heller vattenspill ligga kvar,
i synnerhet inte på golv av bok och hard maple (kanadensisk lönn), som är extra
känsliga för fukt. Hur ofta golvet måste fukttorkas beror på användning och
nedsmutsning.
Låt inte vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte på golv av bok och hard maple
(kanadensisk lönn).

underHåll
11

12

13

Använd Kährs Lackrefresher för att ge ny finish åt ett lackat trägolv som fått en
repad och nedmattad yta. Den ersätter inte överlackering utan används mellan
överlackeringarna. Om du använder Kährs Lackrefresher på lackade golv höjs
glansvärdet. ju fler skikt som läggs på, desto högre blir glansvärdet. Detta blir
extra tydligt på mattlackade golv.
Golvet som ska behandlas ska vara rent och fritt från polish, vax och andra
föroreningar. Dammsug noggrant och fukttorka golvet med Kährs Cleaner för att
avlägsna alla spår av fett.
Använd Kährs Satin Oil för att ge ny finish åt ett golv som behandlats med
naturolja. Det är lätt att avgöra när ett golv behöver underhållas: när det börjar
kännas som att städning inte längre har så god effekt. i de flesta fall behöver
golvet underhållas två gånger under det första året, och därefter en gång per år.
Vid det första underhållstillfället ska hela golvytan behandlas.
Detta ger också ytterligare skydd mot fukt som annars kan tränga in i fogarna
mellan brädorna.
Efterföljande underhåll kan begränsas till de delar av golvytan som verkligen
behöver det, t.ex. de delar som folk går på. Underhåll behöver alltså inte medföra att alla möbler behöver flyttas ut från rummet. ytans slitstyrka och den
smuts- och fuktavvisande förmågan blir bättre för varje gång golvet underhålls.
Underhållsbehovet minskar därför med tiden.
1. Städa golvet noggrant. Om smuts finns kvar på golvet när underhållet görs
blir det svårt att få bort smutsen senare.
2. Skaka flaskan med Kährs Lackrefresher/Satin Oil och häll ut direkt på golvet.
Håll flaskan nära golvytan så att det inte skvätter på tidigare underhållen yta.
3. Stryk ut Kährs Lackrefresher/Satin Oil med Kährs mopp, svamp eller polishutstrykare. Arbeta i brädans längdriktning ett par brädrader i taget.

14a
Om golvet är mycket slitet kan ytterligare en strykning göras när första strykningen torkat. Låt torka ca 30 min innan möblerna sätts tillbaka. Golv med
naturolja torkar på 1–2 timmar. Vid fukttorkning försvinner lackrefreshern/Satin
Oil gradvis. En flaska Kährs Lackrefresher innehåller en liter, vilket räcker till
cirka 70 m2. Förbrukningen för Kährs Satin Oil är 35–75 m2/liter beroende på trästruktur. Anvisningar finns på förpackningen.
Var noga med att underhålla infärgade produkter i tid, så att den infärgade
ytan inte nöts ned.

läggningsverktyg
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14b
förebyggande åtgärder
Ha en dörrmatta både utanför och innanför ytterdörren så slipper du få in
smuts och grus, som annars kan slita onödigt hårt på golven. Sätt tassar på
möblerna (dock ej metalltassar som ger fläckar och repor på trägolv) så
undviks onödiga märken och repor i golvet.
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Kährs socklar, lister och andra golvtillbehör
Kährs erbjuder ett brett sortiment av socklar och lister för olika ändåmål. De finns i en mängd färger
och ytbehandlingar som matchar våra trägolv.
reparation
partiell reparation av kährs original och kährs linnea:
• Små ytrepor och skrapmärken kan behandlas med Kährs Lackrefresher.
naturoljade golv behandlas med Kährs Oljerefresher något djupare repor måste
först behandlas med Kährs touch-up-lack/touch-up-olja.
• Små intrycksmärken fylls med Kährs Touchuplack om ytan har spruckit.
naturoljade golv behandlas med Kährs Oljerefresher.
• Djupa hack, repor och sprickor fylls med Kährs Woodfiller eller Kährs smältvax
i passande färg och lackeras eller oljas med med Kährs touch-up-lack eller
touch-up-olja. Vid större skada kan de skadade stavarna eller brädorna bytas ut.
MASSiV SOCKEL 15 × 69 MM

MASSiV SOCKEL 25 × 25 MM

KVArtSLiSt 14 × 14 MM

SMyGLiSt 12 × 21 MM

FLExi-LiSt 10 × 59 MM

FLExi-LiSt 10 × 14 MM

FAnérSOCKEL 22 × 60 MM

FAnérSOCKEL 19 × 40 MM

FAnérSOCKEL 16 × 60 MM

FAnérSOCKEL 16 × 80 MM

FAnérSOCKEL 20 × 40 MM

MASSiV AVSLUtninGSLiSt 38 × 21 MM (15 MM)

MASSiV AVSLUtninGSLiSt 38 × 14 MM (LinnEA)

MASSiV niVåLiSt 58 × 21 MM (15 MM)

MASSiV niVåLiSt 42 × 14 MM (LinnEA)

MASSiV t-LiSt 58 × 21 MM (15 MM)

MASSiV t-LiSt 58 × 14 MM (LinnEA)

MASSiV wOODLOC®-trAPPnOS 60 × 35 MM (15 MM)

MASSiV wOODLOC®-trAPPnOS 59 × 27 MM (LinnEA)

MASSiV trAPPnOS 40 × 56 MM
(15 MM t&G)

renovering
partiell renovering av kährs original och kährs linnea:
Om en mindre yta blivit skadad, genomnött eller av annan orsak måste åtgärdas,
sker detta bäst genom att de skadade brädorna byts ut. Med woodloc®-fog är
detta enkelt. Denna metod gäller särskilt infärgade eller bearbetade brädor.
renovering (överlackering):
rådgör med din golvleverantör eller Kährs Support om du vill ha mer information.
grundrenovering av trägolv:
är golvet mycket slitet eller av andra skäl behöver renoveras går det utmärkt att
maskinslipa till rent trä och ytbehandla på nytt. rådgör med din golvleverantör.
Särskild hänsyn måste tas till infärgade eller bearbetade produkter. Följ lacktillverkarens anvisningar.
OBS!
• Kährs Linnea kan inte slipas.
• Eventuell golvvärme måste vara avslagen när överlackering görs.
• Vid överlackering av ett fabrikslackerat golv som nedlimmats med MS-polymerlim, kan vidhäftning mellan överlackeringslack och fabrikslack inte garanteras.

fläckBorttagning
ta bort fläckar så fort som möjligt med vatten och Kährs Cleaner. Om detta inte
hjälper kan du läsa tipsen nedan om borttagning av svårare fläckar. Var dock
försiktig med starka fläckborttagningsmedel, eftersom stora mängder och hård
gnidning kan påverka lacken. när du fukttorkar ett golv ska det torka inom en
minut om du har använt lagom mycket vatten.
fabrikslackerade samt naturoljade golv
FLäCKAr AV

AVLäGSnAS MED

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och
torkade rester av choklad eller fett.

rengöringssprit, tvättbensin eller
liknande.

Vaxkrita, läppstift, filtpennor.

rengöringssprit.

Stearin, tuggummi.

Fryssprej eller en plastpåse med
iskuber på fläcken. Skrapa sedan försiktigt bort fläcken.

Blod.

Kallt vatten.

MASSiV öVErLAPPAnDE trAPPnOS 44 × 54 MM
(LinnEA)
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AMEriCAn
nAtUrALS
COLLECtiOn

Kährs original

a 1-stav 1800 x 130 x 15 mm

f 2-stav 2423 x 200 x 15 mm

48

1 a
B 1-stav 1800/2100/2420 x 187 x 15 mm

g 2-stav 2423 x 200 x 15 mm

c 1-stav 1800 x 105 x 15 mm

49

2 f

KörSBär columBus, City

58

3 H

KörSBär cHarleston, City

1 a

KörSBär savannaH, City

1 a

VALnöt atlanta, City

VALnöt vermont, COUntry

wOrLD
COLLECtiOn

H 3-stav 2423 x 200 x 15 mm

e Holländskt mönster 2426 x 198,5 x 15 mm
Brädornas tjocklek: 15 mm
tjocklek på ytlagret: 3,5 mm
Stomme: Gran/furu
Slipbar: 3–4 gånger
Garanti: 30 år

65

2 f

3 H

VALnöt pHiladelpHia, City

1 a

VALnöt montreal, City

52

1 a

EK coriander, tOwn

2 f
EK nutmeg, tOwn

EK cayenne, tOwn

nOrDiC
nAtUrALS
COLLECtiOn

MArinA
COLLECtiOn

20

1 B

21

2 f

ASK gotland, COUntry

21

3 H

ASK gotHenBurg, City

3 H

ASK stockHolm, City

51

3 H

ASK kalmar, tOwn

2 f

ASK telemark, COUntry

53

3 H

EK cHili, tOwn

3 H

EK cardamom, tOwn

3 H

EK HaBanero, tOwn

1 c

jArrAH sydney, City

EK/ASK stavanger, SKEPPSGOLV

SAnD
COLLECtiOn

26

1 B

28

2 f

BjörK lapland, COUntry

42

3 H

BjörK sarek, COUntry

1 a

BjörK aaland, COUntry

43

2 f

BOK oslo, City

BOK trondHeim, City

46

3 H

1 c

BOK viBorg, tOwn

18

1 c

EK/DArK StriP marBella,
SKEPPSGOLV

1 c

EK/DArK StriP Brest,
SKEPPSGOLV

1 B
ASK sandvig

EK/DArK StriP aruBa,
SKEPPSGOLV

13

2 f
ASK falsterBo

EUrOPEAn
nAtUrALS
COLLECtiOn
29

2 g

31

3 H

EUrOPEiSK Lönn lugano, tOwn

1 B
EK cornwall, COUntry

EUrOPEiSK Lönn
salzBurg, City

24

1 a
EK weimar, City

1 a

3 H

EK trentino, COUntry

19

3 H

ASK marieHamn

1 B

ASK skagen

2 g

EK BrigHton

3 H

EK portofino

EK sorrento

CLASSiC
nOUVEAU
COLLECtiOn
36

1 B

1 a

EK jersey, COUntry

40

1 a

EK milano, City

1 B

OAK Baden, COUntry

EK HampsHire, COUntry

32

2 f
EK madrid, City

22

2 g

1 B

1 B

EK nouveau snow

EK verona, tOwn

18

EK nouveau wHite

56

1 B

1 B

EK nouveau Bronze

EK nouveau Brown

68

1 a
EK nouveau grey

HArMOny
COLLECtiOn

41

2 g

3 H

EK navarra, COUntry

Visas på sidan

1 2 3 Stavar
a Brädstorlek
88

37

EK vienna, City

Lack
Matt lack
naturolja

33

3 H
EK siena, tOwn

Borstning
infärgning
Slitbehandling

54

3 H
EK HeidelBerg, tOwn

Fasade kanter
Mikrofasade kanter
rökt

3 H
EK gascony, COUntry

1 B

74

25

2 g

EK nouveau Black

Visas på sidan

1 2 3 Stavar
a Brädstorlek

3 H
EK limestone

EK nouveau cHarcoal

Lack
Matt lack
naturolja

Borstning
infärgning
Slitbehandling

47

3 H
EK dew

3 H
EK frost

Fasade kanter
Mikrofasade kanter
rökt
89

HABitAt
COLLECtiOn

57

3 H

63

3 H

EK emBer

69

3 H

EK moss

3 H

EK stone

15

3 H

EK fog

3 H

EK smoke

1 k

EK lava

1 k

EK dome

HEritAGE
COLLECtiOn

70

EK tower

3 H

38

1 B

1 B

EK valois

EK soil

62

EK altavilla

1 k
VALnöt statue

1 B

EK asturian

60

1 B

EK plantagenet

l

EK romanov

l

ek loft, HOLLänDSK MOSAiK

valnöt loft,
HOLLänDSK MOSAiK

EUrOPEAn
rEnAiSSAnCE
COLLECtiOn
64

1 k
EK castle

DwELL
COLLECtiOn

14

1 B

1 k
EK gate

m

m

ek gotHam, inDUStriPArKEtt

valnöt gotHam,
inDUStriPArKEtt

n
POPPEL soHo, MULtiStriP

LODGE
COLLECtiOn

67

34

1 B

e

EK cHarlemagne

59

65

e

EK palazzo rovere,
HOLLänDSKt MönStEr

n

VALnöt palazzo noce,
HOLLänDSKt MönStEr

POPPEL trevi, MULtiStriP

n
POPPEL salamanca,
MULtiStriP

n

2 p

POPPEL notting Hill

ASK flake

2 p
ASK storm

Kährs linnea

j Living 1225 x 118 x 7 mm

o Lodge, 1-stav 1225 x 193 x 7 mm
2 p

k Habitat 1810 x 150 x 7 mm

BjörK glacier

p Lodge, 2-stav 1225 x 193 x 7 mm

2 p
EK tide

2 p
EK Breeze

2 p
EK ice

1 o
EK/ASK trestle, SKEPPSGOLV

1 o
EK/röKt pier, SKEPPSGOLV

l Dwell, holländsk mosaik 1225 x 193 x 7 mm

m Dwell, industriparkett 1225 x 193 x 7 mm

n Dwell, multistrip 1225 x 193 x 7 mm

Brädornas tjocklek: 7 mm
tjocklek på ytlagret: 0,6 mm
Stomme: HDF
(High Density Fibreboard)
Slipbar: nej
Garanti: 12 år

2 p
KörSBär winter

2 p
VALnöt Bloom

2 p
VALnöt rain

LiVinG
COLLECtiOn

44

1 j
EK cloud

1 j

1 j

EK Blanc

EK Bisquit

1 j
EK sugar

1 j
EK Honey

73

1 j
EK amBer

Visas på sidan
1 2 3 Stavar
a Brädstorlek
90

1 j
EK coffee

Lack
Matt lack
naturolja

1 j
EK coal

Borstning
infärgning
Slitbehandling

1 j
VALnöt cocoa

Fasade kanter
Mikrofasade kanter
rökt

Våra produktserier förändras kontinuerligt, och vi kan inte garantera att färger återges korrekt
i magasinet, på grund av de begränsningar som tryckningen medför. Därför rekommenderar vi att
du besöker en golvhandlare som säljer Kährs golv om du vill titta närmare på mönster, ådringar
och nyanser.
91

Golv A

Golv B
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