NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ
DŘEVĚNÉ PODLAHY V EVROPĚ
Proč je Kährs tak výjimečný?
ŠVÉDSKÁ KVALITA OD ROKU 1857
Tradiční, přírodní, dřevěné podlahy, ekologická výroba s nejpřísnějšími parametry. Ekologické myšlení je nejvyšší prioritou naší výroby.
Vedoucí postavení na trhu parket: Know-how, moderní technologie, inovace a zkušenosti více než 150 let.
Držitel známky kvality pro životní prostředí Modrý anděl, aktivní člen Greenpeace.

ZÁMKOVÝ SPOJ S NEJVĚTŠÍ PEVNOSTÍ V TAHU
Díky nejpevnějšímu zámkovému spoji Woodloc 5S je možná pokládka bez dilatačních spár až do max. 50*25 m (délka*šířka),
celkem tedy až 1250 m2 bez dilatace mezi jednotlivými místnostmi.
Podlaha se spojem Woodloc 5S se vyznačuje minimálním počtem spár i po celé řadě klimatických cyklů.

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI OTĚRU A DROBNÝM ŠKRÁBANCŮM
Testy tzv. Stuttgartskou metodou (zkouška odolnosti proti otěru) prokázaly, že výrobce Kährs používá nejodolnější lak anti-scratch.
Mimořádně pevný a odolný povrch zachovává přirozený vzhled a strukturu dřeva.
Lak navíc obsahuje nejnižší emise těkavých organických sloučenin (VOC).

DOKONALÁ A PŘIROZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Při výrobě frézujeme zámkový spoj až po lakování. Díky tomu nedochází k efektu oblých hran.
Kartáčování, moření, ručně škrabaný povrch, řezaná struktura, vkládání dřevěných kolíků, podlahy starobylého vzhledu,
technologie Riverstone (místa okolo suků se hoblují do hloubky).
Povrchová úprava v přírodním oleji, saténovém, matném či vysoce lesklém laku.

BOČNÍ LEPENÍ LAMEL
Nášlapná vrstva u 2 nebo 3-lamelových podlah je lepena navíc na bočních stranách lamel.
Tím je zajištěno těsné uzavření povrchu a mimořádně vysoká stabilita nášlapné vrstvy.

30-TI LETÁ ZÁRUKA NA PODLAHY
Výrobce Kährs poskytuje záruku na podlahy v délce až 30 let.
Jsme tady již více než 150 let a proto nám můžete věřit a spolehnout se na nás.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS
Výrobce Kährs nabízí kompletní systém pro jednoduchou a hlavně praktickou údržbu a renovaci podlah.

VHODNOST POKLÁDKY NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Naše podlahy jsou vhodné rovněž pro podlahové vytápění, mají nízký tepelný odpor 0,14 m2/kW bez podložky,
což zaručuje komfortní vytápění také u podlah o síle 15 mm.
Podlahy Kährs můžete na podlahové topení celoplošně lepit nebo pokládat plovoucím způsobem.

ŠIROKÁ NABÍDKA VŠECH BAREV, POVRCHŮ A ROZMĚRŮ
Jako lídr na trhu disponujeme obrovskou nabídkou dřevěných podlah všech možných barev, odstínů, rozměrů lamel,
drážek, povrchů a nášlapných vrstev.
Společnost Kährs neustále vyvíjí nové možnosti designu dřevěných podlah, díky čemuž jsme nejvíce progresivní a inovativníFloor
výrobce
trhu.
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