A legkeresettebb
fapadlók Európában
Miért olyan különleges a Kährs?
SVÉD MINŐSÉG 1857 ÓTA
Tradicionális, természetes fapadlók, a gyártás ökológiai szempontok figyelembevételével történik, a legszigorúbb feltételek szerint.
Piacvezető a parketták között: know-how, modern technológia, innováció és több mint 150 éves tapasztalat.
A Blue Angel környezetvédelmi tanúsítvány birtokosa, a Greenpeace aktív tagja.

A LEGNAGYOBB SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGGAL RENDELKEZŐ LOCKOS KAPCSOLÓDÁSI RENDSZER
A legstabilabb Woodloc 5S rendszernek köszönhetően dilatáció nélkül is lerakható max. 50 x 25 m (hosszúság x szélesség) területre,
azaz 1250 m2 burkolható dilatáció nélkül az egyes helyiségek között.
A woodloc 5S kapcsolódási rendszernek köszönhetően az egyes panelek szorosan illeszkednek egymáshoz,
még a klimatikus változások ellenére is.

NAGY ELLENÁLLÁS A KOPÁSSAL ÉS KARCOLÓDÁSOKKAL SZEMBEN
A stuttgarti kopásállósági teszt kimutatta, hogy a Kährs által gyártott padlók rendelkeznek a legtartósabb karcálló felülettel.
Az extrém erős és tartós felületkezelés során a fa megtartja a természetes megjelenését és textúráját.
A lakk alacsony károsanyag kibocsátású adalékanyagot tartalmaz (VOC).

TÖKÉLETES ÉS TERMÉSZETES FELÜLET
A lock rendszert a felületkezelés után alakítják ki. Ezáltal elősegítik a panelek pontos illeszkedését.
Kefézett, pácolt, kézzel kapart, fűrésznyomos felület, facsap betétek, padlók antikolt megjelenéssel,
Riverstone Technológia (a göcsök körül legyalulják a fát).
Natúr olajozott, selyemfényű, matt vagy magasfényű lakkozott felületkezelés.

AZ OLDALAIN IS MEGRAGASZTOTT LAMELLÁK
A 2-lamellás vagy 3-lamellás parketták kopórétegének lamellái oldalt is össze vannak ragasztva.
Ez biztosítja a felület védelmét és a kopóréteg extrém nagy stabilitását.

30 ÉVES GARANCIA A PADLÓRA
A Kährs gyár garanciája akár 30 évre is kiterjed.
Mi 150 éve itt vagyunk, ezért bízhat bennünk, és számíthat ránk.

A KÄHRS PADLÓK KÖNNYEN KARBANTARTHATÓK
A Kährs komplett rendszert kínál az egyszerű és különösen praktikus ápolás és karbantartás érdekében.

PADLÓFŰTÉSRE TÖRTÉNŐ LERAKÁSRA IS ALKALMAS
Padlóink alkalmasak padlófűtésre is, mivel alacsony a hőáteresztő képességük, 0,14 m2/kW alátét nélkül.
Ez garantálja a fűtés hatékonyságát 15 mm vastag padlók esetében is.
A Kährs padlók telibe ragasztva vagy úsztatva is lerakhatók padlófűtésre.

SZÉLES VÁLASZTÉK
Piacvezetőként óriási választékot kínálunk a fapadlók terén színben, méretben, megjelenésben, felületkezelésben.
A Kährs folyamatosan fejleszti a fapadlók felületének megmunkálási lehetőségeit.
Mi vagyunk a legprogresszívebb és leginnovatívabb gyártók a piacon.
Floor Guard System

