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Jest wiele powodów aby wybrać podłogę Kährs. 

Na przykład jej naturalne piękno czy wiodąca technologia.

Oto kilka innych, które ułatwią podjęcie właściwej decyzji.

Największe doświadczenie

Od 150 lat pracujemy wyłącznie z drewnem. Do dziś zainstalowanych zosta-

ło 150 000 000 m
2

podłóg drewnianych na całym świecie. Kährs jako 

pierwszy rozpoczął produkcje podłóg trójwarstwowych. Jako pierwszy też

wprowadził na rynek podłogę lakierowaną fabrycznie i zaprezentował 

parkiet trójwarstwowy z systemem bezklejowym – Woodloc.

Najtrwalszy lakier...

Powłoki w swoich podłogach Kährs opracowuje we współpracy z wiodący-

mi producentami lakierów, dzięki czemu zawsze oferuje podłogi o najlepszym

wyglądzie i najwyższej trwałości. Stosowany przez Kährs lakier sprawia, że

podłogi są odporne na najmniejsze nawet zarysowania. Drobne rysy mogą

pojawić się na lakierze tylko wówczas, gdy na podłodze przesuwane są 

meble nie zabezpieczone podkładkami ochronnymi.

Gwarancja

Kährs produkuje wysokiej jakości podłogi trójwarstwowe od ponad 60-ciu

lat. Produkt ma fabrycznie nakładany lakier i warstwę wierzchnią, która 

może być kilka razy cyklinowana. Jeśli dodamy do tego kompletny program

środków do pielęgnacji i czyszczenia, udzielimy 30 lat gwarancji na podłogi

o grubości 15 mm i 12 lat na 7 mm Linnea (Linnea nie może być cyklinowana).

Ogrzewanie podłogowe

Oba produkty - parkiet trójwarstwowy Kährs 15 mm oraz Kährs Linnea

7 mm – są doskonałym rozwiązaniem na ogrzewanie podłogowe. 

Temperatura powierzchni parkietu nie może jednak przekraczać 27°C.

Woodloc®

Kährs był pierwszym producentem, który wykorzystał tę rewolucyjną meto-

dę łączenia desek. Woodloc to mechaniczne złącze pozwala w niemal 

niewidoczny sposób łączyć poszczególne deski. Same układają się one

w jednej linii, a połączenie nie wymaga kleju. Podłoga zamontowana w ten

sposób jest odporna na intensywne użytkowanie, pomiędzy deskami nie 

powstają szczeliny a połączenia wytrzymują cały okres żywotności podłogi.

Podłogi Kährs mogą być montowane w dwóch wariantach, w postaci tzw.

podłogi pływającej lub podłogi bezpośrednio klejonej do podłoża. 
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