
KÄHRS TRÆGULVE
SMUKKE GULVE TIL HVERDAGEN



GHOST

BISCOTTIJOHAN

PASSION FOR PERFEKTION

Kun ganske få andre designprodukter kan definere et hjem eller 
skabe samspil i hjemmet som et velvalgt gulv, der kan løfte niveauet  
i hele boligen. Vores passion for trægulve kommer til udtryk i det 
fremragende design, de tekniske egenskaber og den høje kvalitet  
i vores gulve. Vi udforsker konstant nye muligheder for perfektion  
– vi stræber efter de bedste, smukkeste og mest bæredygtige 
trægulve i verden.

OMSLAG: TRAMONTO
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CRAYON
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Vi har mere end 160 års erfaring i at arbejde med træ.  
En stor del af vores trægulve produceres i Sverige, og  
vi er stolte over at kunne sige, at alle de svenske gulve  
er klimapositive. I dag har vi mere end 180 nordiske 
svanemærkede gulve. 

Vi har også et bredt sortiment af trægulve til enhver smag. 
Uanset farve, design, format og overfladebehandling er vi 
overbevist om, at du finder noget, du holder af. Vi bruger 

det bedste laksystem på markedet til alle vores trægulve. 
Det gør vi for at sikre en optimal balance mellem holdbare 
egenskaber og det smukke, naturlige look, der kun findes  
i et ægte trægulv. Vores Woodloc® 5S kliksystem sikrer  
en hurtig og nem installation, og flerlagskonstruktionen  
– vores egen opfindelse – gør gulvet stabilt hele året. 
Kvalitet betyder meget for os, så vi tilbyder en lang garanti 
på alle vores gulve, fordi vi har stor tillid til deres holdbar
hed. Det er vores løfte – Gulve over al forventning.

FORÆDLEDE OVERFLADER

Vi tilbyder mange typer overfladebehandlinger, der både 
forbedrer og beskytter træets naturlige skønhed. Alle 
vores overfladebehandlinger er naturligvis uden opløsnings
midler, formaldehyd og isocyanat. Behandlingen gør det 
også nemt at rengøre og vedligeholde gulvene.

DEN BEDSTE KLIMASTABILITET 

Lamelgulvet med flere lag, der oprindeligt blev opfundet 
af Kährs, sikrer, at gulvet forbliver stabilt ved ændringer i 
klimaet. Den naturlige og vedvarende skønhed, kombineret 
med brugervenlige egenskaber og nem installation, har gjort 
denne type trægulv til det foretrukne valg på verdensplan.

HVORFOR KÄHRS LAMELTRÆGULVE?
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TERRA

TOTALLØSNING 

Vi tilbyder et komplet system inden for gulve, der er 
designet til at sikre kvalitet i alle gulvets detaljer, lige  
fra installationsprodukter til vedligeholdelses og 
reparationsprodukter samt farvetilpassede fodlister  
og gulvlister.

GULVVARME 

Alle Kährs gulve med undtagelse af bøg og canadisk ahorn 
er velegnede til gulvvarme. Når det lægges korrekt, får du 
et smukt og holdbart trægulv, som også giver behagelig 
varme under fødderne.

STORT UDVALG AF FARVER 

Vores trægulve findes i mange forskellige træsorter, 
størrelser, mønstre og finish, der giver fantastisk mange 
variationer og forskelligt udseende. Børstet, håndskrabet, 
faset, silkeblød eller mat – hver enkelt Kährsplanke 
behandles individuelt efter sin egen unikke opbygning 
med knaster og åretegning og i forhold til det udseende,  
vi ønsker at opnå. 

HURTIG & SIKKER INSTALLATION 

Kährs tilbyder tre forskellige samlingssystemer, alt efter 
brætkonstruktionen. For nylig lancerede Kährs Woodloc® 
5S – en videreudvikling af det førende Woodloc®system, 
som Kährs revolutionerede gulvindustrien med i 2000. 
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SKØNHED MED REN SAMVITTIGHED

Når du vælger et trægulv, er det også et godt valg for miljøet, både  
for dit indeklima og for vores planet. Kährs’ opfindelser har ændret 
trægulvbranchen radikalt på verdensplan og samtidig bidraget til en 
bæredygtig udvikling. 

Vi sikrer, at vores drift er bæredygtig og ansvarlig – ved at genplante 
skove og vise hensyn til miljøet i hvert trin i vores processer – og 
inspirerer andre til at gøre det samme.

KLIMA-POSITIVE TRÆGULVE 
Mange arkitekter og designere hævder, at træ er 
fremtidens byggemateriale. Det gør de af flere 
forskellige årsager. Den vigtigste årsag er selv-
følgelig, at det er mere miljøvenligt end de fleste 
andre byggematerialer. Træ er et materiale med  
en fantastisk evne til at lagre kuldioxid. De fleste  
af vores trægulve er klima-positive, hvilket betyder  
at et trægulv ikke kun er en god ting for dig selv,  
men også for vores planet.

DESIGNET AF NATUREN 
Takket være den naturlige cellestruktur 
holder trægulve dine fødder lune på kølige 
dage og behageligt kølige på varme dage. 
Træ er designet af naturen til at være et 
fremragende isoleringsmateriale med 
tusindvis af lufthuller pr. kubikcentimeter. 
Faktisk isolerer træ syv gange bedre end 
keramiske gulvbelægninger og er meget 
varmere end plastlaminat eller tynde 
vinylgulve. På naturlig vis.
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EN RESSOURCE I VÆKST
Kährs arbejder tæt sammen med skov- og 
naturmyndigheder og NGO'er om at sikre en 
bæredygtig skovforsyning i dag og til fremtidige 
generationer. I Sverige – hvor vi køber de fleste 
af vores råmaterialer – er der over 60 % mere 
skov (stående mængde) end for 100 år siden.

DEN NORDISKE SVANE
Svanemærket er en af de mest omfattende  
og strenge produktcertificeringer i verden. 
Kriterierne for at opnå svanemærket er bl.a. 
begrænsning af miljøfarlige kemikalier og 
udledning til luft, vand og land samt krav til 
energi- og ressourceforbrug og affalds-
håndtering. Mærket stiller også krav til god 
kvalitet og funktion. Hos Kährs er vi stolte  
over, at vi i dag har mere end 180 nordiske 
svanemærkede gulve.
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EGGSHELL

LAK ELLER OLIE?
Normalt reflekteres lyset bedre i en 
lakeret overflade end i en olieret.  
En undtagelse er trægulve behandlet 
med vores ultramatte lak, der får 
gulvet til at ligne ubehandlet, nysavet 
tømmer. 

ULTRAMAT LAK

Træ, der er behandlet med vores 
ultramatte lak, føles og ser  
ud som om det var lavet af 
ubehandlet, nysavet træ, men 
med et stærkt, silkeagtigt og 
usynligt skjold mod slid. Den 
ultramatte overflade har mere 
struktur end en mat overflade.

OLIE

Kährs' olie giver dit gulv en 
naturlig og smuk fornemmelse. 
Olie fremhæver træets fine 
struktur og åretegning og 
understreger dets naturlige 
farve. Bemærk, at gulvet skal 
olieres umiddelbart efter 
lægningen og derefter 
regelmæssigt vedligeholdes  
med Kährs Satin Oil.

MAT LAK

Vores fine og lette matte lak giver 
gulvet et bart udseende, som om 
det er ubehandlet eller behandlet 
med olie. Den bløde, naturlige 
overflade er behagelig at gå på 
med bare fødder. Et matlakeret 
gulv er lige så slidstærkt og let at 
vedligeholde som vores silke
matte lak. En mat overflade har 
mere struktur end en silkemat 
overflade.

SILKEMAT LAK

Vores silkematte lak lader træets 
karakter komme til sin fulde ret 
ved at fremhæve dets naturlige 
struktur. Det gør også gulvet 
mere holdbart og lettere at gøre 
rent. Vores lak er en af de 
tyndeste på markedet, og den 
skjuler ikke træets naturlige 
glans.

SÅDAN VÆLGER DU GULV

Hvad er vores bedste råd, når du skal vælge trægulv? Følg dit hjerte. 
Der er dog nogle vigtige aspekter, der skal overvejes i udvælgelses
processen, og som hjælp har vi lavet en kort tjekliste til dig. Det bedste, 
du kan gøre, er at besøge en af vores forhandlere, da intet kan måle  
sig med at se og røre ved vores gulve, fordi det giver dig en ægte 
fornemmelse af gulvenes kvalitet. 
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NOUVEAU GRAY

NOUVEAU BLONDE

TÆNK PÅ OMGIVELSERNE

Når du lægger et nyt gulv, er der flere træk ved rummet, 
der er vigtige at overveje. Hvis man lægger gulvet i længde
retningen, vil det understrege rummets form. Samtidig  
vil lyse gulve sammen med lyse vægge øge fornemmelsen 
af plads, mens et mørkt gulv vil rette fokus mod gulvet. 
Mørke gulve kombineret med mørke vægge vil få rummet 
til at virke mindre – men kan skabe varme og hygge.

LÆGGES I LYSETS RETNING

Hvilken type lys er der i rummet? Vinduernes størrelse, 
mængden af naturligt lys, kunstige lyskilder og lysets 
retning påvirker alle opfattelsen af gulvet. Som hovedregel 
lægger man gulvet på langs i retning mod vinduet. Hvis 
rummet er langt og smalt med vinduerne placeret på 
langsiden, skal man overveje, hvad der er vigtigst at 
understrege – formen eller lyset. 

DESIGN, DER TALER TIL ALLE SANSER
Indtrykket af gulvet dannes ud fra det, du kan se, 
men også ud fra det, du føler. Mange af vores 
gulvdesignere udvikler overflader, der er blevet 
håndskrabet og/eller børstet for at skabe en unik 
patina, der taler til flere sanser. Udseendet kan 
forstærkes yderligere med planker med fasede 
kanter.

RØGET 

Denne specialproces 
ændrer hver plankes 
farve og nuance. Der  
er to kvaliteter af røget 
finish: en let røget 
behandling og den 
mørkere, mere dramatiske, 
fuldrøgede behandling.

LASERET

Lasering fremhæver 
træets naturlige nuancer. 
Det giver os også mulighed 
for at forandre dets 
udseende fuldstændig. 
Kährs har et stort udvalg 
af laserede gulve – lige fra 
de lyseste hvide nuancer 
til varme trækulsnuancer.

BØRSTET

En børstet overflade 
fremhæver træets 
naturlige åretegning  
og struktur. Effekten  
af børstning varierer 
afhængigt af træsorten. 

HÅNDSKRABET

Ved at bruge andre 
værktøjer til manuel 
træskrabning og slibning 
kan vi give et nyt trægulv 
et slidt udseende. Der 
anvendes meget manuelt 
arbejde til hver enkelt 
gulv for at opnå det 
rustikke præg.

FASNING

En faset kant på et 
1stavs gulv giver et 
meget karakteristisk 
udseende og fremhæver 
plankens form. Fra 
mikrofasning – en diskret 
forstærkning af kanterne 
– til en mere frem
trædende affasning på 
både den lange og den 
korte side.

99



SEVEDE

SPLINTVED
Splintved kommer fra den ydre del af 
stammen og er ofte i en lysere nuance end 
de indre dele. Det er en naturlig variation i 
træet og en naturlig del af de fleste af vores 
trægulve. 

EXPRESSIVE
Hvis du gerne vil have et gulv, som gør et 
stort indtryk, skal du vælge et Expressive
gulv. Disse gulve fremstilles af brædder med 
dramatiske revner og kraftige knaster og i 
mange forskellige farvenuancer.

VARIATION
Gulvene med denne åretegning er kendetegnet 
ved raffinerede variationer i farve, nuance og 
mønster. De kan indeholde små knaster.

LIVELY
Disse gulve har dramatisk åretegning og 
tydelige knaster. De har større farvevariation 
og et mere mere levende og rustikt præg.

DYNAMIC
Disse gulve fremstilles af brædder med 
knaster og revner, der giver dem et både 
livligt og dramatisk, men samtidig varmt udtryk. 
De findes i en lang række farvenuancer.

CALM
Disse gulve fremstilles af vores reneste 
brædder med et ensartet udseende og  
med små variationer i åretegningen.  
De kan indeholde små knaster.

RENT ELLER RUSTIKT?
Rent, roligt og elegant – eller rustikt med masser af 
patina, knaster og revner? Kährs tilbyder forskellige 
klassificeringer, hver med sit helt eget særpræg. 
Klassificeringen afhænger af, hvilken del af stammen 
der anvendes til fremstilling af de enkelte brædder. 
Vi bruger også mange typer overfladebehandlinger 
for at skabe et bredt udvalg af stilarter.
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DUBLIN

SIENA
Hollandsk 
mønster

3stavs2stavs1stavs

KONSTRUKTION

3-LAGS GULVE
Vores 3lags gulve består af et overfladelag, kernelag og bagside. 
Kernematerialet er fremstillet af fyr/granlameller. Gulvets samlede 
tykkelse er mindst 13 mm. Overfladen kan slibes 3–4 gange. Vores 
3lags gulve kan både lægges flydende på en plan, solid overflade som 
f.eks. beton, spånplader eller træ med passende underlagsmateriale, 
eller det kan limes ned. Det er hurtigt og let at lægge dem med det 
limfri Woodloc®system, og er de velegnede til områder med let til 
moderat trafik.

3-LAGS FINERGULVE
Vores finergulve består af tre lag – overflade, kerne og bagside. 
Kernen er lavet af HDF og overfladen af ægte træ. Den samlede 
tykkelse er 7 hvilket indebærer at gulvet ikke kan slibes. Det limfri 
Woodloc® installations system sikrer hurtig og nem lægning. 

STØRRELSEN ER VIGTIG
Fornemmelsen af plads i et rum påvirkes  
af plankernes bredde og længde, samt af 
stavenes mønster. En tommelfingerregel er  
at vælge 1stavs eller 2stavsgulve til større 
rum og 3stavsgulve til mindre rum. Brede og 
lange planker er bedst egnet til et større rum.
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  2  1   3

  3

Eg KilesandEg Vista

Eg DuskEg Glow

Eg Aspeland

Eg Terra

...Eg Nouveau BlondeEg Pale sammen med... 

... Eg Eclipse 3stavs gulvEG Shore 1stavsgulv og...

En god måde at skabe harmoni i dit hjem på er  
at vælge gulve, der matcher, men samtidig er det 
bedste format til det enkelte rum. Du kan f.eks. 
vælge et 1stavs gulv til stuen og en 3stavs udgave 
af samme gulv til soveværelset. Matchende fodpaneler 
og gulvlister øger helhedsfornemmelsen yderligere.

MIX OG MATCH
Vi tilbyder en bred vifte af forskellige gulvtyper med forskellige egenskaber, i forskellige 
former, design, farver, sorter og overfladebehandlinger. Du kan variere gulvet i dit hjem, 
samtidig med at du holder dig til en bestemt nuance i værelserne. Vi har farvematchet 
flere af vores kollektioner, så du kan være kreativ. 
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BROWNIECORNWALLNOUVEAU BLONDE

14

22

32

40

48

56
Mørke gulve
Mørke trægulve skaber en 
massiv baggrund. Det giver  
en fornemmelse af elegance  
og fylde i rummet. 

Brune gulve
Intet kan give en øjeblikkelig 
fornemmelse af varme som  
et brunt trægulv. De fyldige 
jord nuancer med toner af rav og 
tobak giver en perfekt modvægt 
til både traditionel og mere 
moderne indretning.

Grå gulve
En af de nyeste tendenser er  
grå trægulve – fra nuancer, der 
minder om drivtømmer, til mere 
koksgrå toner. Grålige egetræs
gulve er lavet til at se ud som om, 
de er ældet igennem mange år, 
hvilket giver dem en unik og 
varm patina.

Naturgulve
En rigtig klassiker: et egetræsgulv 
tilfører dit hjem varme og 
naturlig skønhed. Afhængigt af 
design kan de skabe liv eller ro 
og fremstå både rustikke og 
elegante. 

Lyse gulve
Afslappet og sofistikeret – lyse 
trægulve skaber den perfekte 
baggrund for dine møbler. De 
giver også mere lys i rummet. 
Vores lyse gulve findes i en lang 
række nuancer, lige fra frisk, kølig 
skarphed til varmere nuancer.

Hvide gulve
Trægulve i disede eller uklare 
hvide nuancer giver en 
umiddelbar fornemmelse af  
ro i ethvert rum. Vores udvalg 
omfatter gulve i forskellige 
design, fra 1stavs til 3stavs
gulve, med forskellige overflade
behandlinger, fra olieret til 
lakeret.

FARVENS INDVIRKNING
Lyst, mørkt eller naturligt? Farven på dit gulv har en stærk indvirkning 
på, hvordan rummet opfattes. Et mørkt gulv ”sluger” meget lys, men 
det giver også en fornemmelse af varme og hygge. Et lyst trægulv 
reflekterer lyset og får rummet til at virke større.
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SHELL

Trægulve i disede eller uklare hvide nuancer giver en umiddelbar 
fornemmelse af ro i ethvert rum. Vores udvalg omfatter gulve  
i forskellige design, fra 1stavs til 3stavsgulve, med forskellige 
overfladebehandlinger, fra olieret til lakeret.

HVIDE GULVE
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NOUVEAU LACE
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FLOW
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NOUVEAU LACE
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AIR

1818



SHELL
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1 1 1

2 3 3

1 1 1

RØGBEJDSET

ULTRAMAT LAK

SILKEMAT FINISH

1-, 2- ELLER 3-STAVS GULV

MIKROFASEDE KANTER

SAVMÆRKER

HÅNDBEARBEJDET

FASEDE KANTER

INDFARVET

HØJGLANSFINISH

BØRSTET

OLIE

MAT FINISH

ASK FLOW      EG NOUVEAU BLONDE      EG NOUVEAU LACE      

EG LIMESTONE    EG RIME    EG VAPOR    

EG NOUVEAU SNOW      EG SKY      ASK AIR    

HVIDE GULVE
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3 3 2

3 21

1 1

Vores produktsortiment ændres løbende. Bemærk også, at farverne på produkterne kan fremstå anderledes i Magasinet på grund af begrænsninger i trykketeknologi. 
Vi anbefaler derfor, at du besøger din lokale Kährs forhandler for at få et bedre indtryk af åretegninger og nuancer. Sortimentet kan variere mellem markeder. Du kan 
altid se dit komplette lokale sortiment på www.kahrs.com.

EG HORIZON      

ASK FALSTERBO  EG COCONUT CREAM BRED    ASK SKAGEN  

EG MENTON    EG PALE    EG SHELL    

EG GHOST      

Dette er et udvalg af de gulve, vi 
tilbyder. Besøg vores websted på  
kahrs.com eller besøg din lokale 
butik for at se alle vores 
produkter.
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KLINTA

Afslappet og sofistikeret – lyse trægulve skaber det perfekte lærred og er med til at 
fremhæve møbler og designvalg i dit hjem. De giver også mere lys i rummet. Vores 
lyse gulve findes i en lang række farver, fra friske lette nuancer til varmere toner.

LYSE GULVE
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KLINTA
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KLINTA



KLINTA

VEDBO

KLINTA 

Prøv disse gulve 
i dit eget hjem. Du skal bare 
scanne denne kode for at åbne 
Kährs Floor Planner, hvor du kan 
uploade et billede af dit hjem  
og kigge på vores store udvalg  
af gulve for at se, hvordan et 
bestemt gulv ser ud i dit hjem.
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PARIS

29



1

1 1

3 3 2

3 3

RØGBEJDSET

ULTRAMAT LAK

SILKEMAT FINISH

1-, 2- ELLER 3-STAVS GULV

MIKROFASEDE KANTER

SAVMÆRKER

HÅNDBEARBEJDET

FASEDE KANTER

INDFARVET

HØJGLANSFINISH

BØRSTET

OLIE

MAT FINISH

EG KILESAND          EG DEW    

EG PORTOFINO  EG SORRENTO  EG MIST    

EG BRIGHTON  EG GUSTAF        EG PALAZZO BIANCO  

EG LUCE      

EG PALAZZO BIONDO    

LYSE GULVE
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1

1 1

1 1 1

2 1

1 1 1

Vores produktsortiment ændres løbende. Bemærk også, at farverne på produkterne kan fremstå anderledes i Magasinet på grund af begrænsninger i trykketeknologi. 
Vi anbefaler derfor, at du besøger din lokale Kährs forhandler for at få et bedre indtryk af åretegninger og nuancer. Sortimentet kan variere mellem markeder. Du kan 
altid se dit komplette lokale sortiment på www.kahrs.com.

EG NOUVEAU WHITE      EG WHOLE GRAIN BRED    

EG PARIS        |       EG CIRRUS    

EG ASPELAND      EG OLOF        EG VISTA      

EG EGGSHELL       ASK SANDVIG  

EG KLINTA      

EG PALLIDO      

EG VEDBO    
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SUN

En rigtig klassiker: et gulv i naturtræ tilfører dit hjem varme og naturlig skønhed. 
Afhængigt af design kan de skabe liv eller ro og fremstå både rustikke og elegante. 
Vores store udvalg omfatter forskellige bræddestørrelser, overfladebehandlinger  
og nuancer, fra lys og luftig til fyldig og gylden.

NATURGULVE
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SUN

34



CORNWALL

3535



DAWN

36



PURE OAK WIDE
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1 3 3

3 1 3

1 1 1

RØGBEJDSET

ULTRAMAT LAK

SILKEMAT FINISH

1-, 2- ELLER 3-STAVS GULV

MIKROFASEDE KANTER

SAVMÆRKER

HÅNDBEARBEJDET

FASEDE KANTER

INDFARVET

HØJGLANSFINISH

BØRSTET

OLIE

MAT FINISH

EG DUBLIN      |       |     EG SUN    

EG VIENNA EG CORNWALL    BØG VIBORG  | 

BIRK AALAND ASK KALMAR  | ASK GOTLAND 

NATURGULVE

EG BISCOTTI      
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3 2 3

1 3

1 11

Vores produktsortiment ændres løbende. Bemærk også, at farverne på produkterne kan fremstå anderledes i Magasinet på grund af begrænsninger i trykketeknologi. 
Vi anbefaler derfor, at du besøger din lokale Kährs forhandler for at få et bedre indtryk af åretegninger og nuancer. Sortimentet kan variere mellem markeder. Du kan 
altid se dit komplette lokale sortiment på www.kahrs.com.

EG FINNVEDEN      PURE OAK WIDE    |     EG JOHAN      

EG PALAZZO ROVERE EG SIENA  |   | EG ROCHFORD    

EG BODA        EG VERONA  |   EG DAWN  
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STURE

En af de nyeste tendenser er trægulve i grå nuancer – fra nuancer, der 
minder om drivtømmer, til mere koksgrå toner. Grålige egetræsgulve 
er lavet til at se ud som om, de er ældet igennem mange år, hvilket 
giver dem en unik og varm patina. Vores udvalg inkluderer mange 
forskellige design og overfladebehandlinger.

GRÅ GULVE
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STURE

41



42



STURE
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STURE
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ALLOY
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2 3 3 3

1

RØGBEJDSET

ULTRAMAT LAK

SILKEMAT FINISH

1-, 2- ELLER 3-STAVS GULV

MIKROFASEDE KANTER

SAVMÆRKER

HÅNDBEARBEJDET

FASEDE KANTER

INDFARVET

HØJGLANSFINISH

BØRSTET

OLIE

MAT FINISH

EG PRAGUE      

EG ALLOY    EG ECLIPSE    EG TWILIGHT    EG DIM    

EG NOUVEAU GRAY      EG SHORE      EG COAST      

EG EARL GREY BRED    ASK STREAM      

EG CRAYON      

GRÅ GULVE
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1

Vores produktsortiment ændres løbende. Bemærk også, at farverne på produkterne kan fremstå anderledes i Magasinet på grund af begrænsninger i trykketeknologi. 
Vi anbefaler derfor, at du besøger din lokale Kährs forhandler for at få et bedre indtryk af åretegninger og nuancer. Sortimentet kan variere mellem markeder. Du kan 
altid se dit komplette lokale sortiment på www.kahrs.com.

EG YDRE        

EG BERLIN        EG DRIFTWOOD BRED    

EG MÖRE     EG STURE          

EG GRANITE      EG STONE      EG VINGA          

EG NOUVEAU GREIGE        EG HANDBÖRD        EG KINDA      

EG OMBRA        
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ALE

Intet kan give en øjeblikkelig fornemmelse af varme som et brunt trægulv. De 
fyldige jordnuancer med toner af rav og kaffe giver en perfekt modvægt til både 
traditionel og mere moderne indretning og bidrager desuden med et autentisk, 
ældet udseende. Vores brune gulve findes i mange varme nuancer samt forskellige 
design og overfladebehandlinger.

BRUNE GULVE
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NOUVEAU RICH
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TRAMONTO
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ALE
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FREDRIK
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11

1 3

1

3

RØGBEJDSET

ULTRAMAT LAK

SILKEMAT FINISH

1-, 2- ELLER 3-STAVS GULV

MIKROFASEDE KANTER

SAVMÆRKER

HÅNDBEARBEJDET

FASEDE KANTER

INDFARVET

HØJGLANSFINISH

BØRSTET

OLIE

MAT FINISH

EG BACKA          

EG SEVEDE        

EG DUSK      EG TRAMONTO      

EG FREDRIK         EG TERRA        

BRUNE GULVE
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3

21

3

Dette er et udvalg af de gulve, vi 
tilbyder. Besøg vores websted  
på kahrs.com eller besøg din 
lokale butik for at se alle vores 
produkter.

Vores produktsortiment ændres løbende. Bemærk også, at farverne på produkterne kan fremstå anderledes i Magasinet på grund af begrænsninger i trykketeknologi. 
Vi anbefaler derfor, at du besøger din lokale Kährs forhandler for at få et bedre indtryk af åretegninger og nuancer. Sortimentet kan variere mellem markeder. Du kan 
altid se dit komplette lokale sortiment på www.kahrs.com.

WALNUT MONTREAL 

PURE WALNUT BRED   EG GLOW      

EG ALE    

EG NOUVEAU RICH      
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Mørke trægulve skaber en massiv baggrund. Det giver en fornemmelse af elegance 
og fylde i rummet. De går aldrig af mode; de er altid trendy og in. Kontrasten mellem 
mørke trægulve og lyse, lette vægge er for mange mennesker indbegrebet af en 
sofistikeret, kvalitetsbetonet stil. Vores mørke gulve findes i mange forskellige design 
og overfladebehandlinger.

MØRKE GULVE

5656



PALAZZO FUMO
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NOUVEAU TAWNY
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NOUVEAU TAWNY
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SOIL
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BROWNIE
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SOIL
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TVETAULF

NOUVEAU TAWNY

MØRKE GULVE

6464



3 1 1

1 1 1

3 33

RØGBEJDSET

ULTRAMAT LAK

SILKEMAT FINISH

1-, 2- ELLER 3-STAVS GULV

MIKROFASEDE KANTER

SAVMÆRKER

HÅNDBEARBEJDET

FASEDE KANTER

INDFARVET

HØJGLANSFINISH

BØRSTET

OLIE

MAT FINISH

Vores produktsortiment ændres løbende. Bemærk også, at farverne på produkterne kan fremstå anderledes i Magasinet på grund af begrænsninger i trykketeknologi. 
Vi anbefaler derfor, at du besøger din lokale Kährs forhandler for at få et bedre indtryk af åretegninger og nuancer. Sortimentet kan variere mellem markeder. Du kan 
altid se dit komplette lokale sortiment på www.kahrs.com.

EG LAVA    EG BROWNIE    
EG ATTEBO          

EG FADED BLACK BRED    EG NOUVEAU TAWNY      EG TVETA        

EG ULF        EG COCOA BEAN BRED    EG SOIL      

EG PALAZZO FUMO  
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NOUVEAU BLONDE

VISTA NOUVEAU LACE
NOUVEAU 
BLONDEHORIZON

”Light Scandinavian”trenden er lyse og bløde farver 
som blød beige, lysegrå, jordfarver og neutrale 
nuancer. Der er fokus på naturlige materialer som 
træ og sten. Interiøret er ofte minimalistisk og lyst, 
men funktionelt. Hvide eller lyse trægulve, ofte med 
matte, ultramatte eller olierede overflader, passer 
perfekt til hjem i den lyse skandinaviske stil. Lyse 
gulve med brede og lange planker får rummet til at 
se større ud, end det er, og sætter møblerne i fokus.

LIGHT SCANDINAVIAN

TENDENSER INDEN FOR GULVE
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TVETA

COCOA BEAN WIDE
NOUVEAU 

TAWNY TVETATERRA

I årets mørkere måneder har vi en tendens til 
at blive tiltrukket af mørke, fugtige farver som 
forskellige nuancer af brun, terracotta og grå. Vi 
lukker mørket ind og skaber en varm, hyggelig og 
afslappet følelse derhjemme. Trægulvene er ofte  
i varme brune nuancer, som giver en rolig og varm 
base i ethvert rum.

HYGGELIGE FARVER
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PALAZZO FUMO

PALAZZO BIANCO
PALAZZO 
ROVERE

PALAZZO 
BIONDO

PALAZZO 
FUMO

Vi ser ofte mønstrede trægulve i historiske 
lejligheder såvel som i nybyggede beboelses
ejendomme. Mønstrede gulve bliver mere og mere 
populære – lige fra sildeben til Chevron og hollandsk 
design. Mønstrede gulve skaber et statement og 
angiver virkelig tonen fra et klassisk hjem med 
uendelige muligheder for at være kreativ. 

HISTORISKE TEMAER OG MØNSTRE
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YDRE

SEVEDE HANDBÖRD ASPELANDTVETA

I et hjem i rustik stil ser man ofte naturlige elementer 
som ubehandlet træ eller synlige bjælker, der er 
blevet smukt ældet gennem tiden. Gulvene er 
også ofte rustikke og indeholder masser af knaster 
og tekstur i modsætning til en perfekt finish. De 
brede planker kan have savmærker eller være 
håndskrabede; alt sammen noget, der bidrager 
til det autentiske udseende og fremhæver træets 
skønhed. 

VINTAGE
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KÄHRS LIFE
En af de nyeste tilføjelser til vores sortiment af trægulve er Kährs 
Life Collection. Life er en ny type trægulv med ekstra holdbare 
egenskaber. Det er lavet til at modstå det daglige slid. 
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PURE WOOD
Life er lavet af det fineste 
ege eller valnøddetræ, der 
har en rolig karakter. Det fås  
i 8 laserede udgaver i eg og  
to naturlige udgaver: eg og 
valnød. Vi omtaler Life som  
et trægulv, der ikke kræver 
slibning takket være dets 
holdbare egenskaber. 

EVERYDAY LIFE
Kährs Life trægulve, nemme at  
elske med stor slidstyrke En mat  
lak af højeste standard bevarer den 
naturlige fornemmelse af træ og giver  
en enestående styrke. Det har klassens 
bedste slidstyrke og bestandighed  
over for stød og er lavet til at holde  
i hverdagen.

COMFORTABLE
En hdfkerne af høj kvalitet sikrer, at Life forbliver stabilt på trods 
af skift i indeklimaet med hensyn til fugtighed og temperatur. 
Det kan installeres med gulvvarme, ved store vinduer og endda 
tæt på en pejs. Et rigtigt trægulv, der giver en rigtig behagelig 
følelse, eller som vi siger – et gulv til bare fødder. 

LET RENOVERING
Life er perfekt til renovering. Det kan lægges oven  
på eksisterende gulve (når installationskravene er 
opfyldt). Med en samlet tykkelse på kun 7 mm 
passer det nemt til de fleste eksisterende trin og 
døre, hvilket sparer tid og penge ved renovering.  
Det er hurtigt og let at lægge med Woodloc® 
5Gsamlingen, og det er let at håndtere takket være 
den lave vægt og de håndterbare formater. 
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COCONUT CREAM WIDE

PURE WALNUT NARROW
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WHOLE GRAIN WIDE

73



LIGHT SUEDE WIDE
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FADED BLACK WIDE

COCOA BEAN WIDE

EASY TO LOVE.  
HARDER TO DAMAGE.
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ODENWALD
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WHINFELL DOVECOT

Vores Impression vinylgulve findes i ekstra store formater. 
Impression er vores mest naturtro kollektion af vinylgulve. 
Vores prægning genskaber knaster og furer med den 
største nøjagtighed og skaber harmoni mellem farve og 
struktur i et produkt, der er tro mod naturen.

Kährs Luxury Vinyl Tiles har en række smallere og kortere 
brædder specielt designet til sildebensmønstre. De fås i 
otte smukke trædesigns fra lyse farver til mørke.

KÄHRS LUXURY VINYL TILES
Hvis du leder efter et holdbart gulv, der ikke er træ, har vi vores sortiment af  
Kährs Luxury Vinyl Tiles. 

Kährs Luxury Vinyl Tiles en serie gulve, der er designet til at modstå den ekstra intense slitage, der 
kan forekomme i hverdagen. De har det smukke og naturlige udseende fra træ og sten og tilbyder 
samtidig alle fordelene med hensyn til modstandsdygtighed og vedligeholdelse fra moderne 
gulvteknologi. Det store udvalg af forskellige designs og farver gør det let at finde et gulv, der 
passer til lige præcis din indretning.

Disse gulve er ikke kun attraktive og 
holdbare, de fremmer også et godt 
indemiljø, da de er ftalatfrie, skaber 
lydreduktion og er bløde at gå – eller lege 
– på. Vores Clickformat er let at lægge, 
selv oven på gulvvarme, og vi tilbyder  
også designs i dryback og loose lay, 
afhængigt af dine præferencer.
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FREDRIK

PALAZZO BIANCO

NOUVEAU SNOW

VEDBO

Med dette værktøj kan du vælge det rigtige og flotteste gulv til dit hjem. Du kan hurtigt og nemt 
uploade et billede af dit interiør og derefter gennemse vores store udvalg af gulve og prøve dem, 
indtil du har fundet det, du bedst kan lide. Med denne teknologi får du et reelt indtryk af, hvordan 
gulvet vil se ud i dit hjem.

KÄHRS GULVPLANLÆGGER – DET IDEELLE 
VÆRKTØJ, NÅR DU SKAL VÆLGE GULV
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NOUVEAU GRAY COAST

ROCHFORD SUGAR

Når du er nået frem til to gulve, du vil vælge 
imellem, er sammenligningsfunktionen perfekt. 
Ved at bruge sammenligningsfunktionen kan 
du let sammenligne to forskellige gulve ved 
ganske enkelt at trække den lodrette linje til 
venstre/højre.

Et gulv kan i høj grad ændre udtrykket i  
ethvert hjem, og det er et af de vigtigste 
interiørelementer. At vælge et nyt gulv er en 
stor beslutning, og der er mange ting, man skal 
overveje. Vil det få rummet til at virke mindre 
eller større, mørkere eller lysere? Udseende, 
fornemmelse og farve er kun et par af de ting, 
du skal tage stilling til. Derfor har vi udviklet 
Kährs Floor Planner: Et fantastisk værktøj, der 
hjælper med at sikre, at du vælger det rigtige 
gulv.
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KÄHRS ESSENTIALS
DET PERFEKTE MATCH

TRAPPEFORKANTER 

FODPANELER

NIVEAULISTE
OGSÅ I ALUMINIUM

FODPANELER
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KANTLISTE
OGSÅ I ALUMINIUM

NIVEAULISTE
OGSÅ I ALUMINIUM

PRIKKEN OVER I'ET
Det er tit de små ting, der gør den 
største forskel. Sådan er det også 
med et Kährs gulv, hvor den store 
håndværksmæssige kunnen skinner 
tydeligt igennem i hver eneste lille 
detalje, eksempelvis fodlister og 
andre typer lister.

PLEJE OG 
VEDLIGEHOLDELSE
Kährs' sortiment af pleje og 
vedligeholdelsesprodukter omfatter 
alt, hvad du har brug for til den 
daglige pleje og regelmæssige 
vedligeholdelse af gulvet. Det 
omfatter også produkter, der kan 
bruges til at reparere et beskadiget 
gulv.

Kährs tilbyder en totalløsning, hvor hver eneste lille detalje – fra 
fodlister til det store udvalg af lægnings og vedligeholdelsesprodukter 
– er beregnet til at fremhæve gulvets skønhed og styrke.
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HVOR TO GULVE MØDES

Overalt hvor der er en samling mellem to gulve, er der behov for en almindelig liste eller en niveauliste. Vi har tre 
forskellige typer til forskellige samlinger: Der anvendes en niveauliste, når træ møder en anden hård overflade, f.eks. 
sten. Der anvendes en Lliste, når træ møder tekstil, eller når træ f.eks. ligger op til skydedøre af glas. Der anvendes en 
Tliste, når to trægulve i samme højde mødes. Niveaulister og andre lister findes i forskellige farver, der matcher vores 
gulve, så du får et perfekt resultat.

ELEGANCE MED 
TRAPPEFORKANTER

Med matchende trappeforkanter  
ser trappen perfekt ud, trin for trin. 
Elegance i alle detaljer.

FODPANELER

Vores fodpaneler fås i forskellige formater, højder og farver, så de passer 
perfekt til dit trægulv. Fodpaneler sætter prikken over i'et og gør opfattelsen  
af hele rummet perfekt. 

Trin 2. 
Vælg fodpaneler og lister, der er tilpasset farven på dit trægulv, og få det perfekte resultat.  
Vi tilbyder matchende fodpaneler og lister til de fleste af vores trægulve. 

Trin 1. 
Begynd med at vælge dit gulv.

Der er mange parametre at  
tage højde for, herunder design, 
overfladebehandling og konstruktion. 
Hvis du har brug for assistance, kan 
Kährs Academy hjælpe dig. Hvis du vil 
have hjælp online med det samme, 
kan du gå til: www.kahrsacademy.com 

Når det drejer sig om farve og 
karakter, er Kährs Floor Planner det 
perfekte værktøj. Her kan du ganske 
enkelt uploade et foto af dit hjem  
og se, hvordan forskellige gulve vil se 
ud i dit hjem. Gå til www.kahrsfloor
planner.com og prøv det.

HVOR SKAL MAN BEGYNDE?
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Trin 6.
Små skader på dit trægulv kan 
repareres med vores træspartel
masse, som er let at bruge og  
dækker ridser.

Trin 5.
Der er intet som et nylagt trægulv. Der er et par ting, du skal huske på  
for at sikre, at det bliver ved med at være smukt : For at bevare overflade
behandlingen anbefaler vi regelmæssig brug af vores Satin Oil på olierede 
gulve og Lacquer Refresher på lakerede gulve. Til rengøring af dine gulve 
anbefaler vi vores Antimicrobial Kährs Cleaner. Ved rengøring med vand skal 
du kun bruge en lille smule vand og sørge for, at det tørrer inden for et minut. 

Trin 4.
Med vores Woodloc®
låsesystem er det let at 
lægge vores gulve. Med  
vores lægningssæt, der 
består af en række forskellige 
lægningsværktøjer, har du 
alt, hvad du skal bruge til en 
smuk og hurtig gulvlægning.

Trin 3.
Som med de fleste ting er 
forberedelserne vigtige for et godt 
resultat. Det gælder også lægning af 
et nyt gulv. Vi har en række forskellige 
underlag med forskellige egenskaber, 
der opfylder forskellige behov. Vores 
Tuplex og Specialunderlag har for 
eksempel fremragende akustiske 
egenskaber.
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