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Prezentacja firmowa

Najwi ksze do wiadczenie
Od 150 lat pracujemy wy cznie z drewnem. 

Do dzi  na ca ym wiecie zainstalowanych 

zosta o ponad 80.000.000 m2 naszych pod-

óg drewnianych. Kährs jako pierwszy roz-

pocz  produkcj  parkietów trójwarstwo-

wych. Jako pierwszy te  wprowadzi  na 

rynek pod og  lakierowan  fabrycznie 

i zaprezentowa  parkiet trójwarstwowy 

z systemem bezklejowym – Woodloc.

Najtrwalszy lakier
Stosowany przez Kährs lakier, jest 

najbardziej wydajnym lakierem na rynku, 

co sprawia, e pod ogi b d c odpornymi 

na zarysowania zachowuj  jednocze nie 

naturalny wygl d. Oprócz pod óg lakiero-

wanych oferujemy szerok  ofert  pod óg 

zabezpieczonych olejem naturalnym.

Gwarancja
Kährs produkuje wysokiej jako ci pod ogi 

trójwarstwowe od ponad 60-ciu lat. Produkt 

ma fabrycznie nak adany lakier, a jego war-

stwa wierzchnia mo e by  kilka razy cykli-

nowana. Je li dodamy do tego kompletny 

program rodków do piel gnacji i czyszcze-

nia, mo emy udzieli  30 lat gwarancji na 

pod ogi o grubo ci 15 mm i 12 lat na 7 mm 

Linnea (Linnea nie mo e by  cyklinowana).

Ogrzewanie pod ogowe
Oba produkty – parkiet trójwarstwowy 

Kährs 15 mm oraz Kährs Linnea 7 mm 

– s  doskona ym rozwi zaniem na 

ogrzewanie pod ogowe zarówno wodne 

jak i elektryczne.

Woodloc®
Kährs by  pierwszym producentem, który 

wykorzysta  t  rewolucyjn  metod  do -

czenia desek. Woodloc, to najmocniejsze 

na rynku mechaniczne z cze, które pozwa-

la w niemal niewidoczny sposób czy  po-

szczególne deski ze sob . Same uk adaj  si

one w jednej linii, a po czenie nie wyma-

ga kleju. Pod oga zmontowana w ten sposób 

jest odporna na intensywne u ytkowanie, 

pomi dzy deskami nie powstaj  szczeliny, 

a po czenia wytrzymuj  ca y okres ywot-

no ci pod ogi. Pod ogi Kährs mog  by  mon-

towane w dwóch wariantach; jako tzw. pod-

ogi p ywaj ce lub klejone do pod o a.

Jest wiele powodów aby wybra  pod og

Kährs. Na przyk ad jej naturalne pi kno

oraz ponadczasowy styl. Oto kilka innych, 

które u atwi  podj cie w a ciwej decyzji.

Kährs Polska

tel. 091 564 56 04, tel. kom. 0698 506 333

www.kahrs.com

Trójwarstwowe 
pod ogi drewniane
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