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TILPASSET NORDISK 
KLIMA
Ettersom tre påvirkes av luftfuktig
heten vil et tregulv bevege seg 
etter årstidene. Vår oppfinnelse fra 
1941, lamellparketten i tre sjikt vil 
minimere denne bevegelsen og 
resulterer i et stabilt gulv hele året.

MER ENN EN VAKKER 
OVERFLATE
For Kährs er det viktig med både følelse, 
utseende og styrke. Over flate behand
lingen er derfor tilstrekkelig sterk for å 
stå i mot daglig slitasje, men i tillegg så 
tynn at trefølelsen ikke svekkes. Alle 
overflatebehandlinger er vann baserte 
og fri for løsemiddel og formaldehyd.

BESTE FUGEN
I år 2000 var vi først ute med et limfri sammenføyning – 
Woodloc®. 2010 lanserte vi neste utvikling: Woodloc® 5S. 
Ingen andre produsenter garanterer mer enn vi – opp til 
25 x 50 meter leggeareal i en sammenhengende flate.

BREDT SORTIMENT
Uansett størrelse på rommet og innredningstil,  
finnes det et Kährsgulv som forsterker dette. Våre  
tregulv finnes i mange treslag, størrelser, mønstre  
og overflatebehandlinger.

FØLELSEN BARE TRE KAN GI
Børstet, håndskrapet, fasede kanter, blankt eller matt. 
Hvert Kährsbord er unikt og behandles individuelt,  
basert på bordets unike sammensetning av kvister, 
årringer og sprekker.

EN GRØNN TANKEGANG
Lamellparkett er det mest miljøvennlige gulvet du kan velge. Det 
optimerer bruken av råvarer, produseres av fornybare materialer 
og kan resirkuleres. I vår fabrikk i Nybro går ikke noe tapt. Den 
delen av stokken som vi ikke kan benytte blir bioenergi. Ca. 45.000 
mennesker i vårt nærområde får oppvarming i sine boliger av 
resirkulert tre fra oss.

Kährs miljøengasjement er ekte og dypfølt. Vårt firma ble både 
miljø og kvalitetssertifisert allerede på 1990 tallet. 

Fargetilpassede gulv

STOL PÅ DITT GULV
Med våre høye kvalitetskrav og grundige 
kontroller fra stokk til emballert bord, er  
vi stolte av å kunne si at vi har markedets 
desidert laveste reklamasjonsandel. Hvor 
lenge holder et tregulv? Slikt er ikke synlig. 
Kvalitet kan ikke ses, men må oppleves. 
Kährs vet hva kvalitet er og kan derfor gi 
markedets mest omfattende garanti. 

Kährs ligger i Nybro, midt i de smålandske skogene, på samme plass 
der AB Gustaf Kähr ble grunnlagt for over 150 år siden. Her sitter 
kunnskapen om tre dypt i veggene. 

Kährs er verdens eldste og fortsatt aktive tregulvprodusenten. Vi fant 
opp det moderne tregulvet i 1941, lamellparketten. Vi var først med 
limfrie skjøter på tregulv og vi fortsetter og lede utviklingen fremover 
ved å kombinere tradisjon, håndverk og innovasjon.



WWW.KAHRS.COM 54 WWW.KAHRS.COM

Olje InnfargingBørsting Fasede kanter Mikrofasede kanterHøyglanslakk Røkt Fargekart, side 22–2310

SHINE
COLLECTION

En iøynefallende gulvserie med 
ultramoderne og glamorøse gulv 
med spesialeffekter som høyglans, 
perlemor og metall.

Størrelse:  
 1stav 1800 x 130 x 15 mm 
 1stav 2266/2420 x 187 x 15 mm

ASK BLACK COPPER, CITY ASK BLACK SILVER, CITY

BØK OPAQUE, CITY EIK FUMOIR, CITYEIK PEARL, CITY

Kährs Supreme
OVERLEGEN KVALITET OG HÅNDVERK
Med hevdvunne metoder har Kährs kombinert enestående håndverk, førsteklasses 
design og de siste produksjons og overflateteknikkene for å skape et unikt gulv. 
Unike gulv i eik, ask og bøk som fås i en rekke utforminger og overflatebehandlinger, 
der fellesnevneren er et eksklusivt utseende og uovertruffen fokus på detaljer. Småland / Shine

Bordtykkelse: 15 mm
Overflatesjiktets tykkelse: 3,5 mm
Kjernemateriale: Finer/furu
Sliping: 3–4 ganger
Garanti: 30 års slitasjegaranti

SMÅLAND
COLLECTION

Hver planke er individuelt 
behandlet, basert på sin unike 
sammensetning av friske, helt 
eller delvis utbedrede kvister, 
sprekker og årringer. Resultatet 
er en dynamisk overflate som 
endrer utseende avhengig av 
lysfor holdene i rommet og fra 
hvilken vinkel man ser den.

Størrelse:  
 1stav 2420 x 187 x 15 mm

EIK VISTA, COUNTRY EIK ASPELAND, COUNTRY EIK MÖRE, COUNTRY

EIK YDRE, COUNTRYEIK KINDA, COUNTRY EIK VEDBO, COUNTRYEIK HANDBÖRD, COUNTRY

EIK TVETA, COUNTRYEIK FINNVEDEN, COUNTRY EIK SEVEDE, COUNTRY

SagmerkerHåndskrapet
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ASK AALBORG, CITY ASK FALSTERBO, TOWNASK MARIEHAMN, CITY

Olje Innfarging RøktBørsting Fasede kanter Mikrofasede kanterMatt lakkLakk Fargekart, side 22–2310

JARRAH SYDNEY, CITY

SAND
COLLECTION

Består av gulv fra det jevne rene 
utseendet til det mer rustikke, 
hvor fargevariasjoner, kvist og 
utbedret kvist kan forefinnes i 
enkelte typer.   

Størrelse:  
 1stav 2266/2420 x 187 x 15 mm
 2stav 2423 x 200 x 15 mm
 3stav 2423 x 200 x 15 mm

CAPITAL
COLLECTION

Lange, brede bord med ren 
sortering særmerker denne 
kolleksjonen av 1stavsgulv, 
laget av vår fineste eik. 

Størrelse:  
 1stav 2266/2420 x 187 x 15 mm

EIK BERLIN, CITYEIK DUBLIN, CITYEIK PARIS, CITY

VALNØTT MONTREAL, CITY

AMERICAN 
 NATURALS & 
WORLD
COLLECTIONS

Amerikansk valnøtt og Jarrah  
i ulike alternativer.

Størrelse:  
 1stav 1800 x 130 x 15 mm
 2stav 2423 x 200 x 15 mm
 3stav 2423 x 200 x 15 mm

VALNØTT PHILADELPHIA, CITY

BØK VIBORG, TOWN ASK GOTLAND, COUNTRY ASK KALMAR, TOWNASK GOTHENBURG, CITY

Kährs Original
GRUNNLEGGENDE KVALITET
Det originale moderne tregulvet og fremdeles det beste. Kährs Original har over 
mange tiår utviklet seg til å bli vår mest omfattende og mest populære produktserie 
med tregulv. Inspirasjonen til kolleksjonen er hentet fra våre skandinaviske røtter. 
Gulvene fås i en rekke treslag med flere typer overflatebehandlinger, og hvert 
eneste gulv er et unikt produkt.

Bordtykkelse: 15 mm
Overflatesjiktets tykkelse: 3,5 mm
Kjernemateriale: Gran/furu
Sliping: 3–4 ganger
Garanti: 30 års slitasjegaranti

NORDIC 
 NATURALS
COLLECTION

Fra gulv med et rent utseende 
tilnærmet uten kvist, gulv med 
fargevariasjoner og noe kvist,  
til de mer rustikke med store 
fargevariasjoner, kvister og 
reparerte kvister. 

Størrelse:  
 1stav 2266/2420 x 187 x 15 mm 
 2stav 2423 x 200 x 15 mm 
 3stav 2423 x 200 x 15 mm

BJØRK AALAND, COUNTRY

EUROPEAN 
 NATURALS
COLLECTION

Ulike sorteringer fra det rene 
diskré utseendet med små 
variasjoner i årringer og tone, 
mer livfulle og til de rustikke 
med større fargevariasjoner, 
friske og reparerte kvister.

Størrelse:  
 1stav 2266/2420 x 187 x 15 mm
 2stav 2423 x 200 x 15 mm
 3stav 2423 x 200 x 15 mm

EIK HAMPSHIRE, COUNTRYEIK CORNWALL, COUNTRY

EIK VIENNA, CITYEIK JERSEY, COUNTRY

EIK SIENA, TOWN

EIK VERONA, TOWN

EIK HEIDELBERG, TOWN

EIK ESSEX, COUNTRY

ALPELØNN SALZBURG, CITY 31
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EIK LAVA, COUNTRY

EIK SMOKE, COUNTRY EIK SOIL, COUNTRYEIK BEAN, COUNTRY

EIK GRANITE, COUNTRY

EIK KERNEL, COUNTRY

Olje Innfarging RøktBørsting Fasede kanter Mikrofasede kanterMatt lakk Fargekart, side 22–2310

EIK FROST, COUNTRY

EIK STONE, COUNTRY

EIK CIRRUS, COUNTRY

EIK BROWNIE, COUNTRY

EIK CREME, COUNTRY

EIK ALLOY, COUNTRY

EIK PALE, COUNTRY

EIK ALE, COUNTRY

NYHET

NYHET NYHET

NYHET

CLASSIC  
NOUVEAU
COLLECTION

Børstet og faset til fullkommenhet 
og med mattlakkert overflate. 
Basis er en livfull eik, med frisk 
og utbedret kvist. Gammelt 
møter nytt i et stort utvalg 
fargetoner.

Størrelse:  
 1stav 2266/2420 x 187 x 15 mm
 2stav 2423 x 200 x 15 mm

EIK NOUVEAU SNOW, COUNTRY

ASK SANDVIG, TOWN ASK SKAGEN, COUNTRY EIK BRIGHTON, COUNTRY

EIK PORTOFINO, TOWN

EIK SORRENTO, COUNTRY

FOUNDERS
COLLECTION

Rustikk eik med kraftig børstet, 
håndskrapet overflate inneholder 
store friske og utbedrede kvister 
og sprekker. En hyllest til Kährs 
tradisjon for kvalitet og godt 
håndverk.

Størrelse:  
 1stav 2420 x 187 x 15 mm

EIK OLOF, COUNTRY EIK GUSTAF, COUNTRY

EIK FREDRIK, COUNTRYEIK STURE, COUNTRY EIK JOHAN, COUNTRY EIK ULF, COUNTRY

HARMONY
COLLECTION

Denne designerkolleksjonen 
består av mattlakkerte eller 
oljede eikegulv med et rustikt 
utseende hvor treslagets 
naturlige farge variasjoner, 
kvister og utbedrede kvister 
forefinnes.

Størrelse:  
 2stav 2423 x 200 x 15 mm
 3stav 2421/2423 x 196/200 x 15 mm

ASK ALABASTER, TOWN EIK LIMESTONE, COUNTRY

EIK DEW, COUNTRY

Håndskrapet
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Kährs Linnea
DEN PERFEKTE LØSNING
De miljøvennlige tregulvene i Linneaserien har en slank profil på bare 7 mm,  
noe som gjør dem velegnet til bruk på områder der tykkere tregulv er vanskelig  
å tilpasse. Disse vakre gulvene i trefiner gir ethvert hjem et elegant uttrykk. Et 
moderne og tøft valg. Bordtykkelse: 7 mm

Overflatesjiktets tykkelse: 0,6 mm
Kjernemateriale: HDF  
(High Density Fibreboard)
Sliping: Nei
Garanti: 12 års slitasjegaranti

LODGE
COLLECTION

Denne 2stavskolleksjonen 
finnes i en rekke praktfulle 
fargetoner, fra lys ask til mørk 
valnøtt.

Størrelse:  
 2stav 1225 x 193 x 7 mm

ASK BLIZZARD, CITY EIK BREEZE, TOWNEIK TIDE, TOWN

HABITAT
COLLECTION

De store 1stavsgulvene i den 
miljøvennlige Habitatkolleksjonen 
varierer i farge fra sølvfarget eik 
til gyllen valnøtt og gir deg 
glamour med god samvittighet.

Størrelse:  
 1stav 1810 x 150 x 7 mm

EIK CASTLE, TOWN

EIK TOWER, TOWN

VALNØTT STATUE, TOWN

EIK DOME, TOWN

EIK GATE, TOWN

VALNØTT BLOOM, CITY

EUROPEAN 
 RENAISSANCE
COLLECTION

Vi feiret vårt 150årsjubileum 
med en kolleksjon klassiske gulv 
som fører tankene tilbake til 
forgangne epoker.

Størrelse: Hollandsk mønster  
2426 x 198,5 x 15 mm

EIK PALAZZO BIANCO, TOWN EIK PALAZZO ROVERE, TOWN

EIK PALAZZO FUMO, TOWN

EIK NOUVEAU BLACK, COUNTRY

EIK NOUVEAU GREIGE, COUNTRY

EIK NOUVEAU CHARCOAL, COUNTRY

EIK NOUVEAU TAWNY, COUNTRY

EIK NOUVEAU GRAY, COUNTRYEIK NOUVEAU BLONDE, COUNTRY

EIK NOUVEAU RICH, COUNTRY

NYHET

NYHETNYHET

NYHET

EIK NOUVEAU WHITE, COUNTRY

EIK NOUVAU BRONZE, COUNTRY

Fasede kanter
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Vårt produktsortiment er gjenstand for stadige endringer. På grunn av begrensninger  
i trykketeknologien kan vi heller ikke garantere for fargegjengivelsen i magasinet. Vi 
anbefaler derfor at du besøker din Kährsforhandler for å finne riktig sortering og farge.

FARGEKART
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FARGETILPASSEDE 
LISTER
De minste tingene utgjør ofte den største forskjellen. Dette 
gjelder også for Kährsgulv, der fremragende kunnskap og 
hånd verk legges i alle detaljer fra gulvlister og listverk til annet 
gulvtilbehør.

DET LILLE EKSTRA

Gulvlister gir det lille ekstra, ikke bare når det 
gjelder gulvet, men til hele rommet. Vi tilbyr et 
utvalg av gulvlister med farger som matcher alle 
Kährsgulv.

EN MINIMAL LØSNING

En smal kvartstav er løsningen hvis du ikke har 
mulighet til å fjerne de eksisterende gulvlistene. 
En kvartstav gir en rask og enkel finish mot 
eksisterende gulvlister.

FLERE TRINN TIL ET ELEGANT RESULTAT

Få ting er så elegant som en vakker tretrapp. Bruk 
trappeneser til å skape en perfekt forkant på alle 
trinn.

NÅR TEPPE MØTER TRE

Til overgangen mellom teppe og tregulv finnes to 
alternativer: enten avslutningslister eller nivålister, 
avhengig av hvor tykt teppet er. Begge deler gir 
godt resultat.

STEIN OG TRE – DEN PERFEKTE 
KOMBINASJON

Naturmaterialer som stein og tre fungerer svært 
godt sammen. Hvis du vil lage en naturlig overgang 
fra stein til tre, kan du velge mellom to forskjellige 
tilbehør: enten avslutningslister eller nivålister.

STORE IDEER FOR SMÅ STEDER

Noen ganger kan selv en kvartstav bli for stor til  
å dekke sprekken mellom gulvet og veggen eller 
vinduet. Hvis dette er tilfellet, er den beste 
løsningen å bruke en avslutnings list for et pent  
og rent utseende.

Mange av gulvene våre er fargetilpasset. Dette betyr at gulvene våre utfyller 
hverandre perfekt og kan brukes sammen, noe som åpner opp for en verden  
av muligheter, der man kan velge forskjellig design for forskjellige rom og likevel 
oppnå et enhetlig utseende og en homogen stemning. Du kan for eksempel velge  
et 1stavsgulv for stuen og et 3stavsgulv med samme farge for soverommene.  
Eller velge et 3stavsgulv for entréen og et 1stavsgulv for kjøkkenet. Uansett hvor 
kreativ du er, vil du likevel oppnå en harmonisk stemning.

FARGETILPASSEDE GULV

Eik Nouveau Snow 1stav og…

Eik Nouveau Black 1stav og... ... Eik Lava 3stav

... Eik Limestone 3stav

Eik Nouveau Rich med Eik Ale

Ask Sandvig med Ask Falsterbo og Ask Skagen
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KÄHRS GULVGUIDE
Kährs tilbyr et stort utvalg produkter med ulike overflatebehandlinger  
for å imøtekomme de enkeltes behov. Men de har alle noe felles – de  
er skapt av naturen, produsert med den siste teknologi og med stor  
respekt for miljøet.

LAKK

Vår lakk lar treets karakter komme  
til sin fulle rett ved å fremheve den 
naturlige strukturen. Den gjør gulvet 
mer holdbart og enklere å rengjøre. 
Samtidig er lakken en av de tynneste 
på markedet.

MATTLAKK

Vår matte lakk gir nesten inntrykk av 
at gulvet er laget av ubehandlet, bart 
tre. Den myke, naturlige overflaten 
er utrolig taktil og behagelig under 
føttene. Matt lakk er like slitesterk 
og lett å vedlikeholde som silkematt 
lakk.

FASEDE KANTER

Ved å fase kantene på bordene, 
fremheves plankene. Fra gulv med 
mikrofas, en lett avrunding av kanten 
med sandpapir, til mer dramatisk, 
kraftigere fasing på alle kanter, noe 
som gir gulvet et rustikt og robust 
utseende.

HÅNDSKRAPET

Den karakteristiske, rustikke over  
flaten lages for hånd ved hjelp av 
ulike treskrapings og pusseverktøy. 
Det gir et tregulv som ser ut og føles 
som et gammelt gulv slitt av tidens 
tann, med mange karakteristiske 
merker.

BØRSTET

Børsting av overflaten fremhever den 
naturlige strukturen i treet og gir 
gulvet en ekstra trefølelse. Noen av 
våre gulv har kraftigere børstning. 
Børstingen gjøres gjerne i kombina
sjon med fasing av kanter, innfarging 
eller lasering.

OLJE 

Kährs olje gir gulvene en fantastisk 
naturlig følelse. Oljen får frem treets 
struktur og årringer og fremhever 
tonen i treet. Gulv som er behandlet 
med olje, er lette å vedlikeholde, 
men trenger litt mer vedlikehold enn 
lakkerte gulv. Gulvene bør behandles 
med Kährs Satin olje regelmessig.

HØYGLANSET 

Høyglanslakk gir gulvet et skinnende 
polert utseende som fremhever 
karakteren til de ulike treslagene. 
Overflatebehandlingen beskytter 
treet og sørger for at det holder seg 
like vakkert selv om det utsettes for 
daglig slitasje.

FARGET

Fargebehandling kan brukes til å 
forsterke naturlige fargetoner 
ytterligere – fra blekt hvitt og lyse 
gråtoner til rike nyanser av mokka  
og koksgrått – eller til å gi treet en 
ny farge.

DESIGN

SORTERING

CITY

Disse rolige og elegante gulvene produseres av 
ensartet og jevn trekvalitet med små variasjoner  
i farge og struktur. De kan være lyse eller mørke 
avhengig av treslagets egenskaper, men tonen  
og totaleffekten er lik. Hvis du liker et rolig og 
minimalistisk uttrykk, bør du velge et gulv i City  
sorteringen.

COUNTRY

Ønsker du et dristig og naturlig utseende, kan du 
se på Countrysorteringen. Her finner du gulv med 
rustikt utseende, med dramatiske årringer, sparklet 
kvist og kvist, samt med større fargevariasjoner 
enn de andre gulvene våre.

TOWN

Gulvene, som kan være både lyse og mørke, 
kjennetegnes av variasjoner i farge, tone og 
mønster. Ønsker du et gulv med  begrensede 
variasjoner skal du se nærmere på våre  
Towngulv.

1STAV

Bordets toppsjikt sages i ett stykke. 
Det fremhever den naturlige følelsen 
og viser treslagets fulle karakter.

2STAV

Toppsjiktet består av to staver i 
bredden. Stavene sorteres enkeltvis 
slik at hvert gulv får et individuelt 
utseende.

HOLLANDSKT MØNSTER

Et klassiskt gulv med ny konstruk
sjon. Toppsjiktet gjøres med tre 
staver i bredde og en på tvers. Når 
gulvbordene er lagt danner de et 
fint flettet mønster.

3STAV

Toppsjiktet består av tre staver i 
bredden. Stavene har ulik lengde  
og plasseres tilfeldig, noe som 
skaper unike gulv hvor alle har sitt 
særpreg.

Tre som utsettes for vanlig sollys, vil forandre farge. Fargeendringene er 
naturlige for alle treprodukter, og de bidrar til skjønnheten og særpreget 
til tregulv. Dersom du flytter på tepper og møbler med jevne mellomrom, 
unngår du tydelige skiller mellom de områdene av gulvet som eksponeres 
for sollys, og de områdene som ikke eksponeres for sollys.
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Gulvvarme på betong

ALTERNATIV 1

710115 Plastfolie +  
710103 Ullpapp

ALTERNATIV 2

710143 Kährs Tuplex

ALTERNATIV 3

710147 Kährs special underlayer

Uten gulvvarme på betong

ALTERNATIV 1

710115 Plastfolie +  
710103 Ullpapp

ALTERNATIV 2

710115 Plastfolie +  
710384 Kährs underlagsfoam

ALTERNATIV 3

710143 Kährs Tuplex

ALTERNATIV 3

710147 Kährs special underlayer

Gulvvarme på trebasert 
undergulv
ALTERNATIV 1

710115 Plastfolie +  
710103 Ullpapp

ALTERNATIV 2

710143 Kährs Tuplex

ALTERNATIV 3

710147 Kährs special underlayer

Uten gulvvarme på trebasert 
undergulv
ALTERNATIV 1

710103 Ullpapp

ALTERNATIV 2

710384 Kährs underlagsfoam

LEGGEANVISNING

LEGGING

1. DEKKPAPP

Brukes for å hindre skader på det lagte gulvet, 
dersom ytterligere arbeid skal gjøres i rommet. 
Dette må ikke tapes til tregulvet.

5. PLASTFOLIE 0,2 MM

Brukes som fuktsperre og skal legges med min. 
200 mm omlegg. Skal ligge så tett opp under 
tregulvet som mulig, men under mellomlegget.

6. PARKETTUNDERLAG 2 MM

Mellomlegg av polyetylenskum, som skal legges 
kant i kant. Må aldri legges i flere lag.

4. ULLPAPP 1 MM

Mellomlegg, skal legges kant i kant og skal alltid 
legges over fuktsperren. Kan brukes for retting 
av ujevne underlag (maks. 3 lag ved gulvvarme).

2. KÄHRS TUPLEX COMBI M/
FUKTSPERRE 3 MM

Kombiunderlag legges med tekst opp og den 
200 mm innebygde omleggfliken ut. Fliken felles 
ned og neste lengde legges over den kant i kant. 
Godkjent som fuktsperre, skal den skjøtes, må 
en 400 mm remse av 0,2 mm aldringsbestandig 
folie legges over skjøten.

3. KÄHRS SPESIAL UNDERLAG

Kombinasjonsprodukt som reduserer trinn og 
trommelyd med innebygd fuktsperre. Absorberer 
trinnlyd med opp til 25%. Med ferdig tapede 
skjøter for enkel montering. Kun 2 mm tykk, 
fungerer i kombinasjon med gulvvarme.

LEGGEMATERIELL

HÅNDKLOSS

Håndklossen i resirkulert plast 
brukes til legging av Kährsgulv  
med Woodloc®fuger.

AVSTANDSSTYKKER

Avstandsstykker i plast. Brukes til  
å få riktig avstand mellom gulvet  
og veggen.

LEGGESETT

Alt du trenger for å legge gulv  
med Woodloc®fuger. Håndkloss, 
slagjern, avstandsstykker, låse  
verktøy 5S og leggekiler.

LÅSEVERKTØY

Woodloc® 5Slåseverktøyet brukes 
til låsing av endeskjøtene i den siste 
raden ved å skyve inn låsefjærene. 
Det kan også brukes til å låse opp 
skjøtene.

LEGGEVERKTØY
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LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV MED WOODLOC® 5S: 
FLYTENDE LEGGING PÅ PLANE OG FASTE UNDERLAG 

Bruk Kährs leggeverktøy.

Forberedelser:
•  Ikke glem fuktsperre dersom konstruksjonen 

krever dette.
•  Begynn med å beregne hvor mange gulvbord 

som går med. Dersom den siste raden er under 
30 mm bred, skal også den første bordraden 
sages. Ved legging av gulv med Woodloc® er 
det lettere dersom leggingen begynner ved 
veggen som har flest dører. Hvis det er dører 
langs kortveggen skal hver bordrad begynne 
ved disse. Bordene kan legges både fra venstre 
og høyre.

•  Maksimal gulvbredde for Kährs tregulv med 
Woodloc® 5S er 18 m for 13 mm parkett og 25 m 
for 15 mm parkett. Kontakt Kährs dersom 
gulvet er bredere.

1. Begynn i et hjørne og legg fra venstre mot 
høyre med den lange underleppen (notsidene) 
inn mot rommet. Sett inn en avstandskile på 
bordets kortside. Fugen mellom langsiden og 
veggen kan tilpasses når det er lagt tre rader.

2. Vinkle gulvbordene som vist på figur 2. 
Fortsett på samme måte med hele den første 
raden. 

3. Kapp det siste bordet i første rad i riktig 
lengde, og begynn neste rad med stykket som 
ble til overs. Endeskjøtene mellom bordene må 
forskyves med minst 500 mm ved legging.

4–5. Vinkelen på bordet som legges ned skal 
være ca 20°. Maks anbefalt leggevinkel er 30°. 
Når du legger starter du med å plassere 
parkettbordet i notsporet av forrige rad.

Ved for høy leggevinkel (over 30°) er det risk 
for at låselisten trykkes ned og knekker, med 
den følge at kortenden ikke låses. Dette kan 
igjen medføre høydeforskjell i kortenden.

6. Bordene leveres fra fabrikk med låselisten 
plassert kant i kant med slitesjiktet. Hvis bordet 
utsettes for harde støt under for eksempel 
transport eller handtering ved legging, kan 
låselisten ha endret sin posisjon. Dersom dette 
har skjedd, må den manuelt justeres til riktig 
posisjon.  

7–8. Plasser bordet i rett vinkel (20–30° – se 
ovenfor). Skyv bordet sidelengs, så kortenden 
ligger an mot foregående bords kortende i 
hjørnet slik som pilen viser på bildet. Påse at 
notsporet er rent.

9. Legg ned bordet til samme nivå som 
foregående bords kortende. Kan du ikke vinkle 
ned bordet uten kraft, så er ikke bordet eller 

låselisten i riktig posisjon. Ta opp bordet og 
kontroller låselistens posisjon.

10–11. Bank forsiktig med håndklossen på 
langsiden for å sikre at den ligger i riktig 
posisjon. Håndklossen har blitt utformet med 
en bestemt låsekant. Sett kneet i nærheten av 
skjøten og slå med en vridende bevegelse slik 
at låselisten blir flyttet fra ulåst til en låst 
posisjon.

12. Når tre rader er lagt, kan avstanden fra 
gulvet til veggene justeres. Sett kiler mellom 
gulvet og veggen.

13. Det siste bordet sages deretter til riktig 
bredde. Legg de siste bordene over den nest 
siste bordraden med ca. 5 mm forskyvning til 
veggen. Merk av delen som skal sages ved hjelp 
av en bordbit uten låselist. Legg den mot det 
sagde bordet. Gjør det samme med neste bord.

14. Arbeid horisontalt med låseverktøyet. Siste 
bordraden må låses ved hjelp av låseverktøyet. 
For andre bordtykkelser enn 15 mm bruk det 
tilpassede låseverktøy adapteret. Vær påpasselig 
med å sentrere verktøyet over endeskjøten med 
den korte låsepinnen. Dra verktøyet mot deg, 
uten å løfte det opp. Slik forskyves låselisten 
inn og låser bordet på riktig måte. Når alle 
låsefjærene er på plass, er bordraden låst. Nå 
gjenstår det bare å montere gulvlistene. Disse 
må ikke presses ned slik at gulvet låses. Det 
brukes for eksempel nivålister eller avslutnings
lister ved overganger til andre rom.  

Hvis låseverktøyet ikke arbeider horisontalt er 
det risk for at låselisten ikke kommer i riktig 
posisjon. Konsekvensen kan bli at høydefor
skjeller oppstår.

Bordene kan legges i alle retninger hvis nødvendig. 
Woodloc® 5S er også enkle å ta opp. Bruk 
låseverktøyet (den lange tappen) på samme 
måte som når du låser gulvet. Trekk verktøyet 
mot deg, så flyttes låsefjærene til ulåst posisjon, 
slik at du enkelt kan ta opp gulvet.

For ytterligere informasjon om legging, våre 
garantier, reklamasjoner eller stell og vedlike
hold av våre gulv, gå inn på www.kahrs.com 
hvor du under tjenester og nedlastinger finner 
dette og annen viktig informasjon. Du kan også 
se Kährs leggefilmer via QR koden.

Forberedelser

•  Ikke glem fuktsperre dersom konstruksjonen 
krever dette.

•  Begynn med å beregne hvor mange gulvbord 
som går med i bredden. Dersom den siste 
raden er under 30 mm bred, skal også den 
første bordraden sages. Ved legging av gulv 
med Woodloc®fuger er det lettere dersom 
leggingen begynner ved siden som har flest 
dører. Hvis det er dører langs kortsiden skal 
hver bordrad begynne ved disse. Bordene 
kan legges både fra venstre og høyre.

•  Maksimal gulvbredde 12 meter for Linnea 
med Kährs Woodloc®fugen. Kontakt Kährs 
dersom gulvet er bredere.

1. Begynn i et hjørne og legg fjærsidene eller 
den lange underkanten slik at den peker utover 
i rommet. Avstanden mellom langsiden og veggen 
kan justeres senere når det er lagt tre rader.

2. Trykk den neste gulvplanken inn i vinkel mot 
det første, og legg det flatt. Fortsett på samme 
måte langs resten av den første raden.

3. Kapp det siste bordet i første rad i riktig 
lengde, og begynn neste rad med stykket som 
ble til overs. Endeskjøtene mellom plankene  
må forskyves med minst 300 mm.

4. Trykk gulvplanken inn i vinkel mot planken 
foran. Bank lett med en kloss mens du forsiktig 
presser ned planken samtidig.

5. Skyv en Kährs Leggekile inn under enden av 
planken som allerede er lagt.

6. Trykk kortenden på den neste planken på 
plass i vinkel og legg ned langsiden.

7. Trekk ut leggekilen, og bank lett med klossen 
på langsiden mens du samtidig trykker planken 
forsiktig ned slik at den blir enklere å plassere.

8. Når du har lagt tre rader, kan avstanden fra 
gulvet til veggene justeres. Sett kiler mellom 
gulvet og veggen.

9. Den første bordraden må noen ganger 
tilpasses en vegg som ikke er rett. Tegn 

veggens kontur på gulvbordene. Deretter løsner 
du plankene i den første raden ved å ta tak i 
langsiden og dra den opp mens du forsiktig 
banker mot fugen. Sag.

10. Legg deretter de sagde gulvplankene tilbake. 
Først vinkler du inn kortsiden og deretter lang  
siden slik det ble beskrevet under punktene 
5–7. Sett kiler mellom gulvet og veggen.

11. Du kan bore hull i planken til sentralvarmerør. 
Hullene bør være minst 20 mm større enn 
diameteren på rørene. Sag i henhold til 
illustra sjonen. Når planken er tilpasset, limes 
den utsagde biten på plass og hullene dekkes 
med rørmansjetter.

12. Hvis du må kappe til en dørlist, bruker du en 
gulvplanke som underlag slik at du får nøyaktig 
riktig høyde. Hvis du må slå en planke i lengde
retningen, beskytter du fugene på bordet med 
en avkappet bit fra en kortende som settes inn 
i fugen.

13. Den siste plankeraden sages til i passende 
bredde. Plasser den siste planken over den nest 
siste plankeraden slik at det er 5 mm forskyvning 
ved veggen. Bruk en avkappet bordbit uten 
låselist til å markere hvor det skal sages. Legg 
den sagde planken. Gjør likedan med det neste. 
Monter gulvlisten. Den må ikke presses ned  
slik at gulvet låses. Det brukes for eksempel 
nivålister eller avslutningslister ved overganger 
til andre rom.

14. Plankene kan legges fra alle retninger hvis 
det er nødvendig. Woodloc® er også enkel å ta 
opp. Det gjør det mulig å for eksempel legge 
rundt dører. Fortsett som følger hvis du ikke får 
tilgang til vinkelen i en planke under en dørlist 
eller en lavthengende radiator osv. 
 14a. Kutt bort 2/3 av låsekanten. 
 14b. Lim. Bank bordet på plass ved hjelp  
av et slagjern. Husk å beskytte gulvet med  
et materiale som slipper gjennom fuktighet,  
f.eks. Kährs Beskyttelsespapp, dersom det  
skal utføres mer byggearbeid i rommet.

LEGGEANVISNING FOR KÄHRS OG LINNEA GULV MED WOODLOC®
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VEDLIKEHOLD AV OLJEDE GULV

Etter legging 
Kährs naturoljede gulv skal vedlike  
holdes med Kährs Satin olje. Første  
behandling må omfatte hele gulvet, 
så derfor kan det være lurt å gjøre 
dette når gulvet er nylagt.

Gulv i Founders og Småland 
kolleksjonene skal behandles  
med Kährs Satin olje rett etter 
innlegging av gulvet, før det  
tas i bruk. 

Anbefalt mengde: 1 dl med Kährs 
Satin Oil per 20–30 m²

Vanlig vedlikehold 
Sørg for at overflaten er fri for skitt 
og fremmedlegemer som kan ripe opp 

overflaten ved å bruke støvsuger 
eller tørrmopp. Bland ut rengjørings
middelet i lunkent vann i henhold til 
opplysningene om blandingsforhold 
på flasken. – eller bruk Kährs Spray 
Cleaner som er klar til bruk.

Våtrengjøring av gulv skal gjøres ved 
behov ved hjelp av en godt oppvridd 
mopp eller gulvklut. Gulvet må bare 
fuktes lett. Vannfilmen som gulvfillen 
etterlater skal tørke innen ett minutt. 
Ikke la vannsøl ligge, spesielt ikke på 
Bøk og Hard Marplegulv (kanadisk 
lønn) som er ekstra følsomme 
overfor fuktighet. Hvor ofte gulvet 
må fuktrengjøres avhenger av bruk 
og tilsmussing.

Vanlig vedlikehold 
Sørg for at overflaten er fri for skitt 
og fremmedlegemer som kan ripe 
opp overflaten ved å bruke støvsuger 
eller tørrmopp. Bland ut rengjørings
middelet i lunkent vann i henhold til 
opplysningene om blandingsforhold 
på flasken. – eller bruk Kährs Spray 
Cleaner som er klar til bruk.

Våtrengjøring av gulv skal gjøres ved 
behov ved hjelp av en godt oppvridd 
mopp eller gulvklut. Gulvet må bare 

fuktes lett. Vannfilmen som gulvfillen 
etterlater skal tørke innen ett minutt. 
Ikke la vannsøl ligge, spesielt ikke på 
Bøk og Hard Maplegulv (kanadisk 
lønn) som er ekstra følsomme overfor 
fuktighet. Hvor ofte gulvet må 
fuktrengjøres avhenger av bruk og 
tilsmussing.

OBS! Hell aldri vann direkte på tregulv. 
Bruk en klut som er skylt i vann og 
vridd godt opp.

VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV

VEDLIKEHOLD

Mer informasjon er tilgjengelig på www.kahrs.com.

REPARASJON AV SMÅ OVERFLATESKADER, SPREKKER OG HAKK
SMÅ RIPER OG SLITEMERKER
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SMÅ HAKK DYPE HAKK, RIPER OG SPREKKER

TREGULV OG GULVVARME

Å tenke på 
•  Det ferdige gulvets overflatetemperatur må aldri 

overstige 27 °C. Dette gjelder også under tepper 
og møbler. Dersom rommet ikke har for mange 
eller for tykke tekstiltepper vil normalt gulvets 
overflate temperatur være 23 °C på de bare 
gulvflatene ved en romtemperatur på ca. 21 °C. 
Forutsetningen er naturligvis at rommet har et 
normalt oppvarmingsbehov, dvs. tetthet, isolering, 
vindusflater, takhøyder, osv. av vanlig standard. 
Vær oppmerksom på at kravet på maks. 27 °C 
også gjelder rørlengder fra forbiføringsgrupper.

•  Det må være mulig å styre og begrense over  
flatetemperaturen med stor nøyaktighet.

•  Hele boflaten skal være oppvarmet. Dette gjelder 
imidlertid ikke komfortvarmesystemer som er et 
supplement til vanlig oppvarming. Temperaturen 

er da betydelig lavere enn tillatte 27 °C på gulv  
flaten.

•  En fuktsperre skal bygges inn i gulvkonstruk
sjonen. Den bør ligge så tett inntil tregulvet som 
mulig. Dersom konstruksjonsgulvet er tykt eller 
tungt, er det spesielt viktig at fuktsperren ligger 
tett inntil tregulvet. Fuktsperren må under ingen 
omstendigheter ligge på motsatt side av konstruk
sjonsgulvet.

Valg av tregulv
Alle Kährs gulv har Woodloc®fuger, noe som 
reduserer faren for sprekker. Treslagene Hard 
Maple (kanadisk lønn) og Bøk utvider og trekker 
seg sammen mer enn andre treslag og er ikke 
egnet i kombinasjon med gulvvarme. Gulvvarme 
fører til økt uttørking av treet, noe som medfører 
ekstra krymping. I et kaldt og tørt klima kan det 
derfor oppstå sprekker mellom staver og mellom 
bord.

Tregulv og gulvvarme er en 
svært vanlig kombinasjon  
som fungerer godt. Hvilket 
oppvarmingssystem som 
velges – strøm eller vann  
– har ingen betydning for 
gulvet.

GARANTI
En av de vakreste tingene i naturen er variasjonen. Du finner 
ikke to trær som er helt like. Derfor varierer også utseendet 
på bordene vi bruker til tregulv.

Åreringene, mønstrene og fargevariasjonene er 
naturlige deler av treet. Hvor mye av dette du 
ønsker i gulvet ditt, er en smakssak. Vil du ha et 
livlig, rustikt gulv? Eller et gulv med jevnere toner 
som gir et roligere inntrykk?

Vår lange erfaring med å sortere bord gjør at vi 
kan dele inn gulvene våre i kategorier, fra rolig til 
mer rustikt. Men heller ikke i disse utvalgene er 
det to bord som er like. Det fine er at alle bord  
og gulv holder samme, høye kvalitet.

Med bilder og prøver forsøker vi å gi deg et 
inntrykk av hvordan det nye gulvet ditt vil se ut, 
men på grunn av de naturlige variasjonene i tre,  
vil det ha et utseende som bare er ditt.

Ved legging av 1stavs plankegulv, kan det være 
lurt å åpne flere pakker samtidig, for å “komponere” 
gulvet slik du vil ha det. Merk at når et bord er lagt, 
regnes det som godkjent av deg som kjøper.

Garanti
Kährs har produsert flersjiktsgulv med høy kvalitet 
i mer enn 60 år. Vi er stolte av produktene våre, 
som alle er overflatebehandlet fra fabrikk og har 
et toppsjikt som kan slipes flere ganger, bortsett 
fra Linnea. Sammen med et fullstendig pleie og 
vedlikeholdsprogram betyr dette at Kährs kan 
tilby en slitasjegaranti på inntil 30 år.

Les mer på www.kahrs.com

Daglig rengjøring
Bruk tørre metoder som støvsuging og mikromopp til daglig rengjøring. 

Legg dørmatter på utsiden og innsiden av inngangsdøren for å hindre 
at smuss og grus følger med inn og sliter unødig hardt på gulvet. Sett 
møbel knotter (ikke metallknotter, som gir flekker på tregulv) på møbler 
for å unngå unødige merker og riper i gulvet.



PRØV OG 
SAMMENLIGN GULV 
Velg et gulv fra vårt brede 
sortiment. Sammenlign med  
et annet gulv eller mange  
andre alternativer. 

VELG ROMTYPE
Alle romsettene du finner på Kährshjemmesiden, kan også 
være ditt eget designerrom. Velg mellom forskjellige romtyper. 

Prøv ut. Endre. 
Lagre. Og del.
På det nye nettstedet finner du mye nyttig 
informasjon som kan hjelpe deg med å 
velge gulv. Vær din egen interiørarkitekt. 
På kahrs.com kan du prøve ut så mange 
omgivelser, gulv og veggfarger du vil, helt 
til du finner noe som passer perfekt. Lagre 
og del.

PRØV VEGGFARGEN 
Hvis du vil endre fargen på veggene slik  
at den passer perfekt sammen med 
gulvvalget og gulvsmaken din. Gå i gang! 
Lagre og del.

FINN OG DEL
På vår hjemmeside finner du også mange andre 
romsett med en mengde utførelser og stiler  
fra hele verden. 

Når du har funnet favoritt kombinasjonene dine, lagrer 
du dem. På den måten kan du sove på saken uten at du 
risikerer å glemme valgene dine. Vil du vite hva andre 
mener? Del med vennene dine på Facebook og Pinterest.

www.kahrs.com. Stedet for tregulv.

Kährs Norge AS
Seljeveien 6, 0575 OSLO
Tel.: 23226700
Fax: 23226701
Epost: info.norge@kahrs.com
www.kahrs.com
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