
KÄHRS LUXURY TILES
SMUKKE GULVE TIL HVERDAGEN
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OMSLAG: KELHAM

FANTASTISK UDSEENDE
FREMRAGENDE YDEEVNE

Familie. Hunde. Snavsede sko. Høje hæle. Vi ved at gulve i et 
moderne hjem eksponeres for mange udfordringer. Det er derfor 
vi har fremstillet et sortiment af gulve, der kombinerer udseende 
med funktion og fantastisk holdbarhed.

Kährs Luxury Tiles er et sortiment af luksuriøse vinylgulve 
designet for hverdagen. De tilbyder skønheden og det naturlige 
udseende fra træ og sten. Samtidig sikrer moderne teknologi et 
gulv som er slidstærkt og let at rengøre. Det brede sortiment  
af forskellige designs og farver gør det let at finde et gulv som 
matcher din individuelle indretningsstil.

Disse gulve er ikke kun attraktive og holdbare – de giver også et 
bedre indeklima eftersom de er phathalatfri, reducerer lyde og er 
bløde at gå eller lege på. Clicksystemet gør dem lette at installere. 
Er desuden velegnet sammen med gulvvarme. 

Simple gulve der gør hverdagen lidt mere luksuriøs.
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CALDER

DESIGNET TIL AT HOLDE

NATURLIG SKØNHED I 
FORSKELLIGE UDSEENDE 
Vores mange træ- og stendesign, vidtrækkende fra lyst  
til mørkt, er perfekte eksempler på den stærke nordiske 
designtradition, som er karakteriseret af en tidløs men 
stadig nutidig elegance. Vi tilbyder et mangfoldigt sortiment, 
med utallige muligheder for at blande de forskellige dessiner.

Kährs Luxury Tiles er baseret på innovativt design og moderne gulvteknologi. 
Resultatet er et sortiment af luksuriøse vinylgulve der ser ud som træ eller  
sten, men som samtidig tilfører maksimal holdbarhed og et langt liv. De er 
modstandsdygtige mod ridser og mærker, lette at vedligeholde såvel som  
at installere. 

4



LETTE AT RENGØRE
Vores Luxury Tiles-gulve kræver minimum vedligeholdelse. Den keramiske 
belægning giver en overflade som er let at rengøre blot ved at anvende en 
fugtig moppe og standard rengøringsprodukter. Belægningen gør også 
gulvet modstandsdygtigt overfor daglig slitage og forhindrer gulvet i at 
blive kedeligt og trist at kigge på.

INSTALLATIONEN GJORT LET
Vi har fremstillet vores Luxury Tiles-gulve så de er lette at installere. 
Fliserne og plankerne låses sammen med et limfrit 5G click system,  
sammen med den faste kerne, giver det gulvet en fremragende stabilitet. 
Lyddæmpningen er bygget ind i fliserne, hvilket bidrager til at gøre  
dit hjem til et roligt og fredfyldt sted. Disse gulve er også perfekte at 
kombinere med gulvvarmesystemer.

MAKSIMAL 
HOLDBARHED
Luxury Tiles-gulvene er konstrueret for at 
sikre fremragende holdbarhed og et langt 
liv. De er baseret på en fast kerne og et 
click-system, hvilket giver gulvet en superb 
stabilitet. Den keramiske belægning gør 
overfladen modstandsdygtig overfor 
ridser og mærker, mens det vandfaste 
materiale forhindrer at gulvet tager 
skade, hvis man spilder på det.

TRYGT OG SIKKERT
Vores hjem er der vi lever, ånder, sover og hvor vores 
børn vokser op. Naturligvis vil vi at vores indeklima 
skal være både sundt og give en god hverdags-
komfort. Det er derfor vi har fremstillet vores Luxury 
Tiles-gulv phathalatfri. Materialet har derudover en 
indbygget lyddæmpnings konstruktion og det er 
ydermere blødt at gå eller lege på.
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OLYMPUS
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FOXALL

ODENWALD

IMPRESSION
Det kan tage århundreder, måske endda årtusinder for naturen at skabe alle de smukke 
udtryk vi ser i forskellige træsorter og sten. Knaster, revner og farvevariationer afslører 
hemmeligheder fra materialets fortid og skaber unikke egenskaber som harmonerer med 
vores menneskelige sjæl.

Med Impression har vi forsigtigt håndplukket en kollektion af de smukkeste træ og sten 
eksemplarer vi kunne finde, og genskabt dem med utrolig præcision. Fra varm og elegant 
eg, til tidløs granit.

EXTRA STORT FORMAT FOR  
EXTRA FLOTTE GULVE

Vores Impression vinyl gulve kommer i extra store planker. Træ 
kollektionen består af planker på 220 x 1829 mm og sten 
kollektionen kommer i fliser som måler 457 x 914 mm. 
Desuden er der integreret støjdæmpende akustik materiale på 
bagsiden af hver planke og flise. Størrelsen på plankerne giver 
ethvert rum et imponerende elegant look.

EN OVERFLADE DER FØLES SOM DEN SER UD

Med Impression har vi skabt vor mest naturtro kollektion af 
vinylgulve. Ved hjælp af en helt speciel prægning af overfladen, 
skabes en unik naturtro oplevelse af gulvet.

UNIKT UDSEENDE

Hos Kährs har vi arbejdet med træ i over 160 år og med Kährs 
Impression, har vi brugt denne viden til at genskabe hvad 
naturen har designet. Alt samlet i et materiale som er designet 
til at modstå hverdagens slid i mange år.
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SLIP LYSET 
IND
Huset på landet er omgivet af egetræer. Vegetationen filtrerer lyset 
som derved skaber spændende mønstre i rummene hos denne 
kunstinteresserede familie med barn og hund. Gulve med trædesign 
i klassiske blege toner, skaber en fin balance mellem inde og ude. 
Gulvet tåler dagligdagens strabadser til ug.
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LAPONIA 
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DOVECOT / ANETODOVECOT / ANETO
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DOVECOT
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DOVECOT
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BLØDE 
 KONTRASTER
I huset ved kysten bor arkitektparret med deres tre børn. Fra de store 
vinduer strømmer lyset ind og forstærker detaljerne i materialernes 
kontraster, som er anvendt i dette byggeri. Matte gulve med træ og 
sten design i indbydende mørke toner, skaber en behagelig kontrast 
og absorberer selv det skarpeste lys på solrige dage – år efter år.
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BALMORAL
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AMARO
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AMARO
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ODENWALD
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ODENWALD
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PÅ 
VRANGEN
Det kystnære hus beliggende på toppen af en bakke tæt på havet 
– et naturligt element for denne livlige familie, der ynder at surfe. 
Deres passion for sporten er indlysende gennem deres lyse og 
solrige hjem. Sten- og trædesign af sandet beige fremhæver 
den maritime følelse. Og hverken sandede fødder eller cykelhjul 
efterlader nogen spor.
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YUKON

Surfbrædtet på væggen i stuen matcher 
sofaen perfekt – på samme måde som  
gulvet i trædesign.
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OULANKA
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LUCANIA
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OULANKA
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KEBNEKAISE
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DEN 
LYSE 
SIDE
Dette hjem er designet til at passe en lille familie der elsker sport og 
friluftslivet lige så meget som underholdende og hyggelige middage  
med venner. Bløde, dæmpede farver og tidløse møbler sammen med  
sten -og trædesigngulve i grå og beige giver et harmonisk rum.
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RIVA
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TAIGATAIGA
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WHINFELL

LACANDON MATTERHORN
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WHINFELL
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FOR  
FAMILIE  
OG VENNER
Underholdning ligger højt på prioriteringslisten for parret der skabte 
denne perfekte kulisse for et rigt socialliv. Honning-nuance træpaneler 
på væggene kombineret med varme farver i træ- og stendesigngulve 
– bidrager til at gøre dette til et sted hvor man kan slappe af og føle 
sig godt tilpas. Gulvene klarer alt fra spildt væske eller mad, og er det 
perfekte valg til rum der udsættes for hårdt dagligt brug.
32



BELLUNO
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GROSSGLOCKNER
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BELLUNOGROSSGLOCKNER

Hunden Chili er en hyppig gæst i køkkenet, hvor de mange udsøgte 
måltider bliver forberedt sammen med familie og venner. Trædesign
gulvet mathcer det rene design på køkkeninteriøret perfekt hvilket gør 
dette til et sted hvor det kulinariske har den centrale rolle.
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TIVEDEN / GROSSGLOCKNER
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SAREK
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INDUSTRIEL 
REVOLUTION
Rå murstensvægge, stemningsfulde farver og finurlige detaljer skaber  
en industriel, men stadig luksuriøs fornemmelse i denne lejlighed 
beliggende i en nedlagt fabrik. Dette er også en perfekt kulisse for  
en ungkarl der elsker sin cykel lige så meget som at holde en god fest. 
Trædesigngulve som ser lige så godt ud som de er lette at vedligeholde 
matcher perfekt denne stemning – og livsstil.
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SAXON
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TIVEDENTIVEDEN
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TONGASSTONGASS

Drama er skabt gennem sorte vægge i soveværelset og de  
mørke træ og stendesigngulve som er installeret gennem  
hele lejligheden. 
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AMAZONAMAZON
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STEELE
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EN BLØDERE 
NUANCE  
AF MØRK
Hvordan kombinerer du en passion for lys, skandinavisk 
indretning og børn som elsker at lege i mudderet – med 
en passion for havearbejde? Denne familie har valgt en 
attraktiv, men samtidig praktisk løsning hvor lyse og moderne 
møbler samt hvide vægge kombineres med smukke mørke 
trædesigngulve. Resultatet er blændende.
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CALDER
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CALDERCALDER
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SCHWARZWALD
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SCHWARZHORNCALDER

De mørke gulve dæmper det lyse og luftige 
interiør, hvilket giver en hyggelig følelse, 
perfekt og enkelt.
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SAHAM 

FOXALL 

KELHAM SPREEWALD 

DOVECOT 

BALMORAL 

LAPONIA 

ODENWALD 

CLICK IMPRESSION
TRÆ DESIGN

TRÆ:  220 x 1829 x 6 mm
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AMARO

ATHOS OLYMPUS

TALUNG

ANETO

ULTAR

GROSSGLOCKNER KILIMANJARO

CLICK IMPRESSION
STEN DESIGN

STEN:  457 x 914 x 6 mm
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OULANKA 

TONGASS 

SHERWOOD 

TAIGA 

TIVEDEN 

REDWOOD 

WENTWOOD 

SAREK 

WHINFELL 

CALDER 

TRADITIONAL

ELEGANT

CLICK
TRÆ DESIGN

TRÆ:  218 x 1210 x 6 mm   172 x 1210 x 5 mm    120 x 720 x 5 mm
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LACANDON 

SAXON 

NIAGARA 

SCHWARZWALD 

DURMITOR 

KANNUR 

AMAZON 

YUKON 

KOMI 

DAINTREE 

BELLUNO 

RIVA 

RUSTIC

MONO-
CHROME

TRÆ:  218 x 1210 x 6 mm   172 x 1210 x 5 mm    120 x 720 x 5 mm
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CLICK SILDEBENSMØNSTER
Kährs Luxury Tiles click kollektionen tilbyder et sortiment af 
smallere og kortere brædder – A & B stave – som er specielt 
designet for sildebensmønster.

De bliver installeret med et limfrit click system af høj kvalitet for 
at sikre stabiliteten. Bemærk venligst at disse gulve ikke leveres 
sammen med den lyddæmpende bagside, da de kun måler 5 mm.

De findes i otte smukke trædesigns, i farver varierende fra lyst  
til mørkt.

CLICK HERRINGBONE
TRÆ DESIGN

  120 x 720 x 5 mm
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LUCANIA MATTERHORN MAKALU 

GROSSGLOCKNER KEBNEKAISE 

SCHWARZHORN 

KILIMANJARO 

STEELE 

CLICK
STEN DESIGN

STEN:  300 x 600 x 6 mm   300 x 600 x 5 mm
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Vinyl slidlag

Keramisk antiscratch overflade

Decor lag

SPC komposit kerne

IXPE Akustik  lyddæmpende 
bagside C5 og C6

VORES DEFINITION AF HØJ YDEEVNE

LYDREDUKTION
Alle gulve I click-kollektionen, foruden dem i Sillbensmønster, 
har IXPE lyddæmpende bagside, hvilket effektivt reducerer støj, 
og sikrer en fremragende akustik og fantastisk gangkomfort som 
mindsker belastning af led, hofte og ryg.

5G CLICK
Den unikke 5G låse-teknologi giver en  
let installation af Luxury Tiles-gulvene 
eftersom du bare klikker fliserne sammen. 
5G låsesystemet giver stærke samlinger 
og giver stabilitet. Dette betyder at dit 
gulv vil holde sig smukt i lang tid.

KERAMISK BELÆGNING
Overfladen på Luxury Tiles gulvene  
er behandlet med en stærk keramisk 
antibakteriel belægning, hvilket giver 
gulvene en suberb modstandskraft  
mod slitage, ridser og vand.

VANDTÆT MATERIALE
Gulvene i Kährs Luxury tiles-sortimentet er alle vandfaste, da  
de ikke indeholder organisk materiale. Dette indebærer at du 
sagtens kan installere disse gulve i alle rum – men altid sikrer  
dig at du har et tørt undergulv for at forhindre skimmel.

FAST KERNE
Kährs Luxury tiles har en stabil kerne, 
fremstillet af komposit af vinyl og stenmel. 
Dette giver fliserne en sublim styrke og 
stabilitet – og samtidigt gør det gulvet let 
at installere. Kombineret med den stærke 
5G samling giver dette dit gulv maksimal 
holdbarhed gennem dets livstid.

5G

58



PLANKE OG FLISE DESIGN

PHTHALATFRI
Alle Kährs Luxury Tiles-gulve er phthalatfri. Gulvene er 
certificerede i henhold til flere standarder bl.a. Floorscore,  
M1 og French A+.

GARANTI
Den keramiske belægning, 5G clicksystemet og fast kerne giver 
gulvet et langt og problemfrit liv.

GULVVARME
Kährs Luxury Tiles kan installers på eksisterende gulv, hvilket 
gør dem ideelle for renoveringsprojekter eller når du vil bytte 
det eksisterende gulv ud. De er også ideelle for installation med 
gulvvarme.

5 mm gulvene med et slidlag på 0,30 mm har  
10 års bolig garanti mod gennemslid.

6 mm gulvene med et slidlag på 0,55 mm har  
20 års bolig garanti mod gennemslid.

TRÆ 218 x 1210 x 6 mm

TRÆ 120 x 720 x 5 mm

TRÆ 220 x 1829 x 6 mm

STEN 457 x 914 x 6 mm

STEN 300 x 600 x 6 mm

STEN 300 x 600 x 5 mm

TRÆ 172 x 1210 x 5 mm
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