
DESIGN STORIES
SÅ DESIGNAR VI GOLV

Det finns en stark designtradition på Kährs.  
Ta en titt bakom kulisserna på vår  

designprocess. 

HITTA DIN STIL
Ett vackert golv kan lyfta vilken inredning som 

helst. Vi visar hur i olika typer av hem, från urbant 
industriellt till rustikt och havsnära. 

DEN ULTIMATA GOLVGUIDEN
Ljust eller mörkt? Rustikt eller rent? Breda eller 

smala plankor? Här är den ultimata guiden för 
 att hjälpa dig att hitta rätt trägolv.



FLOW

STREAM

ASK I NY 
KOSTYM
Ask, som är lika hårt som ek, är ljust på ett 
typiskt skandinaviskt sätt med fin, brun ådring 
och färre antal kvistar än till exempel ek. Våra 
nya 1-stavsgolv i ask är en hyllning till detta 
träslags stolta historia. Ask lånade bland annat 
sitt namn till den första mannen i den nordiska 
mytologin och trädet är också känt som det 
Kungliga Trädet.

Ask Flow har bestrukits med vitt pigment och Ask Stream med 
grått, vilket framhäver den speciella strukturen i träet, sam tidigt 
som färgvariationerna dämpas. Båda är behandlade med  
vår nya ultramatta och ljusabsorberande ytbehandling, vilket 
ytterligare understryker den exklusiva känslan i dessa golv.  
Under 2018 kommer vi även att introducera denna populära 
ytbehandling på ett antal befintliga golv.
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OMSLAG: NOUVEAU GRAY

Vita golv
Ett vitt golv skapar en perfekt  
bas för att framhäva möbler och 
designdetaljer i ditt hem på ett 
avspänt, men samtidigt elegant 
sätt. De adderar dessutom ljus till 
alla olika typer av miljöer. 

Naturliga golv
Ett naturligt trägolv i ek, ask eller 
björk är en riktig klassiker, som 
ger ditt hem en känsla av värme 
och naturlig skönhet. Beroende  
på design kan de vara livliga eller 
rena, rustika eller eleganta. 

Grå golv
En av de senaste golvtrenderna  
är grått – från nyanser av drivved 
till träkol. Gråfärgade ekgolv ger 
intryck av att ha åldrats över en 
lång period och med en unik och 
varm patina som resultat. 

Dimvita golv
Trägolv i nyanser av dimmigt vitt 
skänker lugn till alla olika typer av 
inredningar.

Bruna golv
Inget kan skapa omedelbar värme 
på samma sätt som ett brunt 
trägolv. De rika, jordiga tonerna  
av bärnsten och tobak skapar  
en perfekt bakgrund för både 
traditionella och moderna 
inredningar. 

Mörka golv
Mörka golv skapar en solid bas.  
De tillför en sofistikerad och 
exklusiv känsla till inredningen. 

4 Släpp in ljuset

13 Djupt inne i skogen

18 Nyanser av grått

26 Så väljer du rätt trägolv

28 En tillflyktsort vid kusten

36 Så designar vi golv

38 City loft

46 Färgrapport 18

50 Coolt i betong

VÄLKOMMEN TILL KÄHRS 
VÄRLD AV TRÄGOLV
Ända sedan vi startade vår verksamhet för 160 år sedan 
i Sverige har vi drivits av en passion att förvandla träets 
naturliga skönhet till vackra och hållbara golv. Resultatet  
är en världsledande position inom golvindustrin. 

Idag kan du hitta Kährs trägolv i hem och sammanhang från 
San Fransisco via Stockholm till Singapore. Och även om vi 
numer har ett brett utbud av golv, som omfattar en mängd 
färger, ytbehandlingar och utseenden, finns det några saker 
som är gemensamma för alla våra produkter. 

En av dessa är vårt fokus på design. Få andra inredningselement 
kan definiera eller hålla samman en inredning på samma sätt 
som ett golv. Ett vackert golv kan lyfta alla typer av miljöer,  
på samma sätt som ett par välpolerade skor kan förhöja 
helhetsintrycket på vilken outfit om helst. I det här magasinet 
visar vi några exempel på detta. Vi hoppas att det att det ska 
ge dig en mängd inspiration och inredningsidéer. 

Andra gemensamma nämnare för våra golv är kvalitet och 
innovation. Vi har fortfarande vår bas i den lilla staden Nybro, 
belägen i de stora skogarna i hjärtat av Småland, där en passion 
för perfektion har nedärvts från generation till generation 
i vårt företag. Under decenniernas lopp har vi fortsatt att 
utforska nya sätt att tillverka de bästa, vackraste och mest 
hållbara trägolven i världen.  

För mer inspiration och nyttig information om trä och trägolv, 
gå till vår hemsida, www.kahrs.com. Där hittar du också en lista 
på våra återförsäljare. Vi rekommenderar att du besöker en av 
dem – då inget kan ersätta upplevelsen av att se och känna på 
våra golv i verkligheten för att få en sann bild av deras kvalitet 
och skönhet. 

Trevlig läsning!
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Släpp  
in ljuset

Ljust trä mjukar upp intrycket i detta urbana hem med industrikänsla. 
En naturnära kombination av benvitt, grått och dämpade naturtoner 
och material har använts genomgående i huset för att skapa en vilsam 
miljö som motvikt till ett hektiskt stadsliv.
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SKY
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SKY

Motsatserna dras till varandra.  
Ljusa, mjuka trägolv och rå betong 
utgör en perfekt kombination. 
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SKY
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RIME

VAPOR

Lys upp ditt hem  
med ett vitt golv
Det semitransparenta vita 
1-stavsgolvet Ek Sky har valts  
till de sociala ytorna i detta 
stramt, eleganta hem. Pigmentet 
balanserar de ljusa och mörka 
kontrasterna i träet och låter de 
subtila och varma tonerna av  
ek mjukt lysa igenom. Fyrsidig 
mikrofas ger ett utseende och 
känsla av breda plank, medan  
den ultramatta lacken lyfter fram 
träets naturliga variationer och 
skapar en känsla av nysågat 
timmer. Till hallen har den 
2-staviga motsvarigheten Ek 
Vapor valts och till sovrummet 
den matchande 3-staviga 
varianten av golvet; Ek Rime. 
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VITA 
GOLV
Ett vitt golv skapar en perfekt bas för att 
framhäva möblerna och designdetaljerna 
i ditt hem på ett avspänt, men ändå 
elegant sätt. De adderar dessutom ljus 
till alla olika typer av miljöer. Våra vita 
golv finns i ett brett spann av nyanser, 
från krispigt, kalla vita och till varmvita. 

MATCHANDE TILLBEHÖR

Detaljerna är avgörande för helhets
intrycket. Därför erbjuder vi ett 
heltäckande utbud av färgmatchade 
tillbehör – från socklar till lister – som 
ger ditt golv den perfekta slutfinishen.

ASK ALABASTER

ASK AIR EK SKY EK NOUVEAU SNOW

EK VAPOR EK RIME EK LIMESTONE

ASK BLIZZARD

Mattlack InfärgningBorstningUltramatt lack

Fasade kanter Mikrofasade kanter

1, 2, 3stavsgolv
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EK NOUVEAU LACE

EK SHELL

ASK FLOW

ASK SANDVIG

EK NOUVEAU BLONDE

EK PALE

EK DOME

EK MENTON

EK HORIZON

EK MIST

ASK SKAGEN

ASK FALSTERBO
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PALAZZO BIANCO
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DJUPT INNE 
I SKOGEN
Skogens stillhet möter designklassiker i denna rymliga villa, som vilar 
i utkanten av en skogsdunge. Ägarna har skapat ett skolboksexempel 
på en modernt, rustik miljö, där ett vitt golv med holländskt mönster 
adderar ett element av återhållen elegans till deras hem. 
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PALAZZO BIANCO
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PALAZZO BIANCO

CIRRUS CIRRUS

Sofistikerad elegans med ett klassiskt 
holländskt mönster 

Sinnet fylls omedelbart med ro när man kommer in i det här 
hemmet, som är inbäddat i grönska och som andas stillhet. 
Det är svårt att tänka sig att det endast ligger en halvtimmes 
bilfärd från stadskärnan. Ljuset flödar fritt från enorma 
fönster och accentueras av Ek Palazzo golvet i ett klassiskt 
holländskt mönster, som framkallar bilder av svunna epokers 
överdådiga golvstil. Golvet har getts en modern känsla genom 
det vita pigmentet, den borstade ytan och den matta lacken, 
baserad på de naturliga färgvariationerna i ek. I sovrummet 
och entrén ligger Ek Cirrus, ett vitpigmenterat, mattlackat 
2stavsgolv i rustik stil med stora färgvariationer och  
borstad yta. 
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DIMVITA 
GOLV
Trägolv i nyanser av dimvitt skapar en omedelbar känsla av  
lugn i alla olika typer av inredningar. Vårt sortiment omfattar 
golv med olika design, från 1stav till 3stav, och med olika 
ytbehandlingar, från olja till lackade. 

Mattlack Olja InfärgningBorstning HandskrapningUltramatt lack

EK KLINTA

EK GUSTAF

EK PALAZZO BIANCO

EK BRIGHTON

EK SORRENTO EK PORTOFINO

Fasade kanter Mikrofasade kanterSågmärken 1, 2, 3stavsgolv
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EK VISTA

EK OLOF EK ASPELAND

EK CIRRUS

EK DEW EK KILESAND

EK PARIS EK TIDE EK NOUVEAU WHITE
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NOUVEAU GRAY

NYANSER AV GRÅTT
Grått är det nya neutrala i många moderna hem. Ett perfekt exempel 
återfinns i denna citylägenhet, där grå golv har installerats genom
gående för att skapa en lugn och sofistikerad miljö. 
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NOUVEAU GRAY
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NOUVEAU GRAY
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NOUVEAU GRAY
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ALLOY

MODERNT SOFISTIKERAT  
MED ETT GRÅTT GOLV 
Grå golv skapar en perfekt bakgrund i detta hem, som präglas av en egensinnig 
mix av vintagefynd och designmöbler. I de sociala delarna ligger Ek Nouveau 
Gray, ett 1-stavigt, ljusgrått ekgolv med jordiga toner som fungerar bra som bas 
för en mängd olika inredningsstilar. Elementen av ytved andas liv och variation 
i golvytan. Golvet har en traditionell plankgolvsdesign, karaktäriserad av 
mikrofasade kanter och ett borstat, mattlackat ytskikt. Till sovrummet har  
den matchande 3-stavsversionen av golvet – Ek Alloy – valts. 
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GRÅ 
GOLV
En av de senaste trenderna inom trägolv är grått 
– från nyanser av drivved till träkol. Gråfärgade 
ekgolv ger intryck av att ha åldrats under årens 
lopp, vilket har resulterat i en unik och varm patina. 
Vårt sortiment omfattar många olika typer av 
design och ytbehandlingar. 

Mattlack Olja BorstningUltramatt lack

Infärgning RöktHandskrapning Sågmärken

ASK STREAM EK HANDBÖRD

EK COAST EK SHORE EK NOUVEAU GRAY

EK ALLOYEK ECLIPSEEK TWILIGHTEK DIM

Fasade kanter Mikrofasade kanter 1, 2, 3stavsgolv
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EK KINDA

EK VINGA

EK INDOSSATI EK BERLIN EK YDRE EK MÖRE

EK NOUVEAU GREIGE

EK STONE

EK STURE

EK GRANITE
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Att lyssna på sitt hjärta är det bästa rådet när det handlar om att välja 
trägolv. Men det finns några viktiga saker att tänka på i urvalsprocessen. 
Vi har sammanfattat en kort checklista. Det bästa är att besöka 
någon av våra återförsäljare – eftersom inget kan mäta sig med att 
se och känna på våra golv för att få en riktig känsla för det som 
särskiljer golven.  

Betydelsen av färg
Ljust, mörkt eller neutralt? 
Färgen på golvet har en stark 
inverkan på hur rummet uppfattas. 
Ett mörkt golv ”sväljer” mycket 
ljus, men det skapar samtidigt  
en varm och ombonad känsla.  
Ett ljust trägolv reflekterar ljuset 
och adderar rymd till ett rum. 

Ett golv för varje rum 
Var planerar du att lägga golvet – och 
hur mycket slitage kommer det att 
utsättas för? En lackad yta gör golvet 
lättare att rengöra. Olja, å andra sidan, 
framhäver träets finns struktur och 
ådring och förstärker dess naturliga 
färg. Träets hårdhet och möjligheten 
att slipa om golvet bör också beaktas. 

Storleken har betydelse
Känslan av rymd i ett rum påverkas av bredden och längden på plankorna, liksom om brädorna 
har 1-stavs-, 2-stavs-, eller 3-stavsmönster. En generell regel är att välja ett 1-stavigt eller 
2-stavigt golv till ett stort rum och ett 3-stavigt till ett mindre. Breda och långa plankor 
kanske är bäst lämpade för en stor yta – men det finns undantag till varje regel!

Lack eller olja?
Generellt sett reflekterar en lackad yta 
ljuset mer än en oljad. Ett undantag till 
denna regel är trä behandlat med vår 
ultramatta lack – som får golvet att se ut 
och kännas som det skulle vara tillverkat  
av obehandlat, nysågat timmer. En mattare 
yta är strävare än ett lackat golv.  

Design för alla sinnen
Intrycket av ett golv består av vad du ser 
och vad du känner. Många av våra golv  
har ytor som har handskrapats och/eller 
borstats för att skapa en unik patina som 
talar till alla dina sinnen. Intrycket kan 
förstärkas ytterligare genom sågmärken 
och fasade kanter. 

SÅ VÄLJER DU  
RÄTT TRÄGOLV
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Gå in på www.kahrs.com 
för ytterligare fakta om trä som kan 
hjälpa dig när du väljer trägolv. 

Vårda ditt golv
Våra golv är slitstarka och lätta att hålla rena. 
Med korrekt underhåll kommer ditt golv att 
behålla sin skönhet under många år. Det är 
värt att tänka på att oljade golv kräver mer 
underhåll än lackade. Det är också värt att 
beakta att ljuspigmenterade golv och ljusa 
träslag är mer känsliga för slitage än mörka. 

Mixa och matcha 
Ett bra sätt att skapa harmoni i ditt hem är att välja golv som matchar varandra, men är 
optimala för vare rum. Du kan, till exempel, välja en 1-stavig variant av golvet till vardags-
rummet och dess 3-staviga motsvarighet till sovrummet. Om du väljer matchande lister 
och socklar förhöjs intrycket av enhetlighet ytterligare.   

Installera mot ljuset 
Vilken typ av ljus är det i rummet? Naturligt ljus, storleken på 
fönstren, annan belysning och riktningen på ljuset är samtliga 
faktorer som påverkar intrycket av golvet. Den generella regeln  
är att lägga golvet i längdriktningen mot ljuset. Om rummet är 
långsmalt med fönster placerade i längdriktningen kan du välja  
det som du tycker är viktigast att poängtera – formen på rummet 
eller ljuset.  

Tänk på helheten
Andra element i rummet är också viktiga att ta hänsyn till. Om du 
lägger ditt golv i längdriktningen poängteras rummets form. Ljusa 
golv i kombination med ljusa väggar förhöjer känslan av rymd, medan 
ett mörkt golv skapar en solid bas i rummet. Mörka golv i kombination 
med mörka väggar förminskar ett rum – men det kan också få det att 
kännas varmt och ombonat. 

Rent eller rustikt?
Rent, lugnt och elegant – eller 
rustikt med mycket patina, kvistar 
och sprickor? Kährs utbud 
omfattar golv med en mängd 
olika utseenden, vart och ett 
med sin speciella karaktär. 
Utseendet avgörs av vilken  
del av stocken som används i 
framställningen av de individuella 
brädorna. Vi använder också 
många typer av ytbehandlingar 
för att skapa olika utseenden. 
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Magnifikt beläget där havet möter himlen på den danska kusten ruvar  
det här huset högt upp på en kulle. Inredningen präglas av en monokrom 
färgpalett och naturliga ekgolv, som framhäver naturens kärva skönhet. 
Den rustika atmosfären balanseras av specialdesignade möbler tillverkade 
av återvunnet trä samt några få injektioner av färg.  

EN TILLFLYKTSORT 
VID KUSTEN
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CORNWALL
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CORNWALL
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CORNWALL
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VERONA

Naturen är närvarande överallt i det här huset, som 
domineras av nyanser av stålgrå himmel och som 
mjukas upp av ett varmt och naturligt ekgolv. Till 
husets sociala ytor har Ek Cornwall, ett 1stavigt golv 
i borstad ek med fasade kanter, valts. Den borstade 
ytan och den mattlackade ytbehandlingen framhäver 
träkänslan. Till sovrummet har ett 2stavsgolv i 
naturlig ek installerats, karaktäriserat av en ultramatt 
yta som dämpar det starka dagsljuset från de stora 
fönstren.  

Naturliga ekgolv 
skänker värme 
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NATURLIGA 
GOLV
Ett naturligt golv i ek, ask eller björk är riktiga 
klassiker som adderar en känsla av värme och 
naturlig skönhet till ditt hem. Beroende på design, 
kan de antingen vara livliga eller lugna, rustika  
eller eleganta. Vårt breda utbud omfattar olika 
plankstorlekar, ytbehandlingar och nyanser;  
från ljusa och luftiga till djupa och gyllene. 

MATCHANDE 
TILLBEHÖR

Detaljerna är avgörande för 
helhetsintrycket. Därför 
erbjuder vi ett heltäckande 
utbud av färgmatchade 
golvtillbehör – från socklar 
till lister – som ger ditt golv 
den perfekta, sista touchen. 

EK FINNVEDEN

ASK KALMAR

ASK GOTLAND ASK GOTHENBURG BJÖRK AALAND

MattlackLack Olja BorstningUltramatt lack

InfärgningHandskrapning Sågmärken

Fasade kanter Mikrofasade kanter 1, 2, 3stavsgolv
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EK SUN EK DUBLIN EK VEDBO

EK DAWN EK VERONA EK BODA

EK SIENA

EK PALAZZO ROVERE EK CORNWALL EK TOWER

EK ROCHFORD

EK BREEZE

Kährs Design Stories 35



SÅ DESIGNAR VI GOLV

”Trä ska se ut 
som trä”
”Jag brukar säga att vi har omkring 500 människor som 
arbetar med design på Kährs. Idéer till nya produkter och 
embryon till ny design kan komma från praktiskt taget vem 
som helst på företaget. Detta speglar stoltheten bland våra 
medarbetare för våra produkter, liksom deras passion för  
trä och enorma kunskap om råmaterialet”, säger Emanuel 
Lidberg, chefsdesigner på Kährs. 
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Ett Kährsgolv är tillverkat för att hålla under lång tid, till och med i flera 
generationer. Enligt Emanuel Lidberg är det en viktig anledning till att 
Kährs fokuserar på klassisk design som framhäver träets naturliga 
skönhet – ett utseende som aldrig kommer att bli omodernt, säger 
han. Samtidigt lanseras kontinuerligt nya golv. 
– Det finns en stark designtradition i företaget. Under decenniernas 
lopp har Kährs fortsatt att utforska nya sätt att få fram det bästa ur 
råmaterialet. Ökad kunskap om trä och hur olika träslag reagerar i olika 
sammanhang i kombination med ny teknologi och nya ytbehandlingar 
har gett oss redskap att kontinuerligt utveckla nya golv, säger Emanuel 
Lidberg
– Ett bra exempel är våra nya ultramatta golv, som har en ljusabsorberande 
yta som får golven att kännas och se ut som nysågat timmer. Starkt 
dagsljus från stora fönster kan skapa blanka reflektioner på ett golv 
och förvirra vår uppfattning av färgen, men den här behandlingen 
eliminerar den effekten. 

Från idé till prototyp
Precis som när det gäller alla andra produkter från Kährs genomgick  
de ultramatta golven en lång process av tester och utvärderingar före 
lansering. 
– Idéerna till nya produkter kan komma från en mängd olika håll, men 
vi försöker alltid sätta kunden, eller slutkonsumenten, i centrum när vi 
börjar utveckla nya produkter. I fallet med de ultramatta golven handlade 
det om att den senaste trenden inom arkitektur med större fönster 
skapade ett behov att utveckla nya ytbehandlingsteknologier, förklarar 
Emanuel Lidberg.
– Processen inleddes genom att en designbrief togs fram som 
förklarade visionen med produkten, men också hur den skulle leva  
upp till framtida trender och konsumentbeteenden. Designbriefen 
innehåller vanligtvis moodboards, där sådant som kan bidra med 

– Det finns en stark design-
tradition inom företaget. Under 
decenniernas lopp har Kährs 
fortsatt att utforska nya sätt att 
få fram det bästa ur råmaterialet. 

inspiration samlas – det kan vara allt från mode, inredning 
och elektronik till tyglappar, texturer och färgprover. Ett 
team bestående av specialister inom olika områden av 
trägolvtillverkning arbetar sedan tätt tillsammans för att  
ta fram ett antal golvprototyper.  
– Vi jämför alltid prototypen med den ursprungliga visionen 
för produkten. Det är en konstant sökprocess för att hitta 
sätt att förbättra med målet att uppnå perfektion. Hur ser 
golvet ut? Hur luktar, känns och låter det? Det är viktigt hur 
det uppfattas av alla sinnen – det ska inte bara vara vackert 
för ögat, utan också behagligt att gå barfota på, eller gå 
ned på och leka med sina barn, säger Emanuel Lidberg.

”Följ ditt hjärta”
Inför det sista steget av utvärderingsprocessen tillverkas 
ett golv av rumsstorlek som läggs på den stora vinden på 
Kährs anläggning i Nybro. Dagsljuset från de stora fönstren 
i både väggar och tak möjliggör en noggrann studie av hur 
golvet upplevs olika tider på dagen och i olika ljusförhållanden. 
– När folk frågar mig hur de ska välja golv, brukar jag svara: 
välj det som få ditt hjärta att slå lite extra. Samma sak gäller 
för oss när vi utvärderar ny design, de måste framkalla 
positiva känslor. Men oavsett vilka designelement vi bygger 
in i produkten är vår grundfilosofi att trä ska se ut som trä, 
säger Emanuel Lidberg.
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CITY
LOFT
En lägenhet i en ombyggd fabrik har förvandlats 
till ett hem där industrivibbar möter popkultur. 
Ett brunt trägolv skapar en perfekt bakgrund 
för den verkligt personliga mixen. 

38 Kährs Design Stories



SEVEDE
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SEVEDE
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BACKA

ETT VARMT, BRUNT GOLV PASSAR 
PERFEKT I DET HÄR HEMMET
Vardagsrum och kök består av ett stort rum, där en ombonad känsla  
har skapat genom generösa soffor, injektioner av starka färger och ett 
brunt trägolv. Det 1staviga ekgolvet Sevede präglas av sina fylliga och 
varma toner av bärnsten, naturliga kontraster och livlighet. Den hand
skrapade, tredimensionella strukturen framhäver kvistarna och ger 
golvet ett slitet utseende och känsla. Till entrén valdes Backa, den 
3staviga versionen av golvet.
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SEVEDE
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BRUNA 
GOLV
Inget kan skapa en omedelbar känsla av värme på samma sätt 
som ett brunt trägolv. De fylliga, jordiga tonerna av bärnsten 
och tobak skapar en perfekt bakgrund för både traditionella 
och moderna miljöer och ger dem ett intryck av att ha åldrats 
över tid. Våra bruna golv finns i flera fylliga nyanser, olika 
design och ytbehandlingar. 

MattlackLack Olja Borstning HandskrapningUltramatt lack

Infärgning Rökt Fasade kanter Mikrofasade kanterSågmärken

EK PALAZZO FUMO

EK TERRA EK FREDRIK

EK MAGGIORE EK DUSK EK SMOKE

1, 2, 3stavsgolv
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VALNÖT STATUE VALNÖT BLOOM JARRAH SYDNEY

VALNÖT MONTREALEK ALEEK BACKA

EK SEVEDE EK NOUVEAU RICH VALNÖT PHILADELPHIA
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FINNVEDEN

TVETA

TERRA

ASPELAND

C2.06.68
30YR 49/097

BN.02.82 
10YR 73/038 

D2.11.43
60YR 20/117

D5.06.68
70YR 50/086

B1.08.37
90RR 16/095

B5.05.52 
10YR 28/072 

W9.10.13
46RR 06/074

YN.02.45
30RR 22/031

T9.26.21
50BB 08/171

C9.06.21
50YR 08/038

COLOUR 
REPORT 18

En turbulent och allt mer komplex omvärld skapar behov av ombonade, snälla och 
omfamnande hem. Detta har den ledande färgtillverkaren Nordsjö tagit fasta på i sin 
analys av färgtrenderna för 2018. “Vi behöver hem som är en varm oas där vi kan koppla 
av med familj och vänner – ett ställe där vi kan odla vår insida snarare än en Instagram
perfekt utsida”, förklarar Per Nimér, designchef på Nordsjö. I det här reportaget hittar  
du de huvudtrender som företaget har identifierat för året. 

THE HEART WOOD HOME
Kärnvedshemmet är ett välkomnande hem där du finner dig omedelbart till rätta, omgiven av de mjuka grårosa nyanserna  
av kärnved. Mjuka och delikata textilier erbjuder en subtil kontrast mot slät marmor och koppar, samtidigt som nötta möbler 
samsas med nya objekt med geometriska former. Kärnvedspaletten speglar denna mångsidighet, med mjuka kakaonyanser  
som flyter in i djärvare nyanser av bläckblått och mörklila. 
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FREDRIK

PHILADELPHIA

NOUVEAU RICH

VEDBO

CO.23.18
13YR 07/157

EO. 03.72
90YR 55/051

B5.05.52 
10YR 28/072 

B7.25.50
10YR 27/323

DO.31.44
50YR 27/318

B7.10.59
10YR 37/143

D8.24.44
80YR 21/226

E2.17.58
90YR 36/203

E5.37.44
00YY 21/321

F1.11.72
20YY 55/151

THE COMFORTING HOME
Det tröstande hemmet kan vara din tillflyktsort där du kan stänga ute bruset, din fristad där du kan 
gömma dig och din hemvist där du kan hitta balans i tillvaron. Varmt trä, läder, siden och sammet 
kombineras för att skapa en miljö som du vill ta på och sjunka in i. Det tröstande hemmet uppvisar 
en känsla för detaljer, där ett utstuderat användande av färger som går ton-i-ton framhäver de 
arkitektoniska dragen i hemmet. Arvegods kombinerade med naturliga material och varma nyanser 
av skapar en avslappnad, vuxet lyxig känsla. 
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NOUVEAU GRAY

SHORE

COAST

SUN

F6.06.69
40YY 51/084

QN.02.82
72BG 75/023

N1.06.61
50GG 40/064

Q5.04.72
30BG 56/045

B5.05.52 
10YR 28/072 

CN.00.70
50YR 53/011

S2.13.39
90BG 17/090

S2.07.58
90BG 35/068

T3.04.12
30BB 05/022

T5.06.44
30BB 21/056

THE INVITING 
HOME
Det inbjudande hemmet kan vara din grotta att krypa in i,  
ditt bo att växa och utvecklas i, ditt läger att skapa minnen 
i tillsammans med din familj och dina vänner – i verkligheten. 
Materialen är naturliga – bomull och linne – och varma, dämpade 
färger speglar en mjuk minimalism, vilsamt för ögat och rofyllt 
för själen. Stilen är enkel, där allt har en mening och gytter är 
bannlyst. 

48 Kährs Design Stories



SEVEDE

FUMO

NOUVEAU TAWNY

NOUVEA CHARCOAL

F3.20.67
30YY 47/236

F8.07.83
45YY 75/110

F6.35.68
40YY 49/408

B5.05.52 
10YR 28/072 

F1.34.58
20YY 36/370

E7.15.62
10YY 41/175

HI.16.58
90YY 35/169

H1.11.70
90YY 52/138

G5.19.40
70YY 18/152

M4.28.19
07GG 07/143

THE PLAYFUL HOME
Det lekfulla hemmet kan vara din station för att ladda batterierna, din yta för att tänka och drömma. 
Det är framförallt en plats för att bli inspirerad av dina favoritmusiker, författare och konstnärer 
– någonstans att välkomna likasinnade vänner. Stämningen är energisk med livliga färger som 
fokuspunkter och med växter som hänger från taket. Utrymmet kanske är litet, men det är smart 
utformat. Gulgrönt och guld bidrar till att sparka igång livsandarna och uppmuntrar till en kreativ 
inställning till livet. Unika mönster kan skapas genom att måla färger på fri hand direkt på väggarna.  
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COOLT I 
BETONG
Betong, stål och glas framhäver den råa designen och de starka 
arkitektoniska detaljerna i denna före detta bunker från andra 
världskriget, som byggdes 1939 i Hamburg. Detta ultimata exempel 
på industriell byggnadskonst har förvandlats till ljust och modernt 
hem, där mörka trägolv och detaljer av brons och marmor adderar 
en elegant känsla. 
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TVETA



TVETA
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ATTEBO

TVETA

Ett mörkt trägolv  
skapar en mjuk känsla
Hemmet utformades med öppen planlösning, 
där sovrummet avskärmats från de sociala 
ytorna genom metallinramade fönster. Fönster 
från golv till tak installerades för att släppa in 
naturligt ljus, samtidigt har intrycket mjukats 
upp genom ett mörkt trägolv. I vardagsrum, sov
rum och hall ligger rustik 1staven Ek Tveta. 
 Attebo, som ligger i köket, är ett 3stavigt 
 ekgolv med djupa och mörka inslag av kol och 
underliggande varma nyanser. Det karaktäriseras 
av en dynamisk golvyta som är handskrapad, 
borstad, fasad och har sågmärken. 
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MÖRKA 
GOLV
Mörka golv skapar en solid bas. De tillför inredningen en sofistikerad och 
lite lyxig känsla. De verkar aldrig bli omoderna  är alltid trendiga och rätt 
i tiden. Kontrasten mellan mörka trägolv och krispigt, ljusa väggar är för 
många själva sinnebilden av en sofistikerad och exklusiv stil. Våra mörka 
golv finns i många olika utföranden och ytbehandlingar.  

Mattlack Olja Infärgning RöktBorstning Handskrapning

EK ATTEBO

EK NOUVEAU TAWNY EK GATEEK TVETA

EK BROWNIE EK LAVA

Fasade kanter Mikrofasade kanterSågmärken 1, 2, 3stavsgolv
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MATCHANDE TILLBEHÖR

Detaljerna är oerhört viktiga för helheten. Därför 
erbjuder vi ett komplett utbud av färgmatchade 
golvtillbehör – från socklar till lister – som blir den 
perfekta finishen på ditt golv. 

EK SOIL

EK ULF

EK SPARUTO

EK NOUVEAU CHARCOAL

EK UNICO

EK CASTLE

Vårt produktutbud förändras kontinuerligt. Dessutom kan inte färgåtergivningen i magasinet garanteras på grund av begränsningar inom 
tryckteknologin. Vi rekommenderar därför ett besök hos din Kährsåterförsäljare för att få en exakt bild av mönster och nyanser.
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www.kahrs.com

6862116SE

Kährs Parkett 
www.kahrs.com
info.de@kahrs.com
Germany
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www.kahrs.com
tilaukset@kahrs.com
Finland

Kahrs USA
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USA
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AB Gustaf Kähr
www.kahrs.com
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www.kahrs.com
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Norway
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www.kahrs.com
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www.birgisson.is
birgisson@birgisson.is
Iceland
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Spain

AB Gustaf Kähr
Box 805
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Tel: 0481-460 00
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