
  

NATURLIG SKØNHED
En af de faktorer, der gør naturen så smuk er den stadige variation. 
Det går ikke at finde to træer, som er ens. Derfor varierer også udseendet 
på det træ, som vi anvender  i vores trægulve.

Knaster, mønster og farvevariationer er na-
turlige egenskaber for træ. Hvor meget varia-
tion du vil have i dit gulv, kommer an på din 
smag. Vil du have et livsfuldt, rustikt gulv? Eller 
et gulv med en jævnere nuance som giver et 
beroligende indtryk? 

Vores lange erfaring af at sortere træ efter 
udseende,  gør at vi kan dele vores gulve ind i 
tre kategorier: fra rolige til mere rustikke gulve. 
Men selv inden for disse kategorier oplever

du en hel del variation. Du kan dog være sikker 
på at hver enkelt brædt og hvert gulv holder 
samme høje kvalitet.

Med hjælp af billeder og prøver forsøger vi 
at give dig et billede af hvordan dit nye gulv 
kommer til at se ud, men de naturlige varia-
tioner i træet medfører at du altid får et helt 
unikt gulv. Vær opmærksom på, at når brædtet 
er lagt betragtes du som køber at have god-
kendt gulvet.

VI LOVER INGENTING, VI GARANTERER
Hvor længe holder et parketgulv? Det er svært at sige, selv for en faglært. Men Kährs gør det 

synligt. Ingen giver mere omfattende garantier end vi. Der findes nemlig kun én måde at fremstille 
parket med en kvalitet som Kährs:

Hundredevis af mennesker og tusinde øjne overvåger hvert  træstykke som skal pusles sammen 
til et nyt gulv. De vælger træerne i skoven, de styrer klingerne i vores sagværk, de vender og vrider 
brædderne for at finde de rigtige gulvstykker og syner sidenhen hver parketplanke inden de leveres. 
Vi har  maskiner, men det  er mennesker, som sorterer gulvbrædderne. Det er den eneste måde vi 
kan garantere at du trives lige så godt med dit gulv efter 30 år.

Hos Kährs har vi  arbejdet med træ i generationer. Træ er et levende materiale, som arbejder når 
indeklimaet ændrer sig. Men eftersom vi  limer savet træ i krydsende lag bliver gulvbrædderne 75 % 
mere stabile, sammenlignet med et massivt trægulv. År 1941 patenterede Gustaf Kähr, svensk træ-
fabrikatør af tredje generation, denne lamelkonstruktion som sidenhen er grunden for Kährs par-
ketgulv. Samling, lim og lak er forbedret adskillige gange siden da. Men stadig er grunden for Kährs 
kvalitet alle vore erfarne øjne.

Det garanterer vi. 
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GARANTI KÄHRS ORIGINAL 15 MM

Kährs har fremstillet lamelparketgulv af bedste kvalitet i mere end 70 år. Vi er meget stolte over 
vores produkter, som har en fabriksoverfladebehandling af højeste klasse og et slidlag som klarer 
flere omslibninger. Dette i kombination med et komplet pleje- og vedligeholdelsesprogram gør at 
Kährs giver en slitagegaranti på 30 år for 15mm lamelparket.

Denne garanti er en forstærkning af de rettigheder som kunden har ifølge den respektive gælden-
de nationale forbrugerlovgivning og udgør ingen indskrænkning af lovudstedte garantier. Garantien 
kan kun påråbes, hvis samtlige vilkår nedenfor er opfyldt.

1. Garanti omfatter færdigbehandlede lamelparketbrædder i Kährs originalemballage (”parket”) 
købte i EU-lande, Norge, Schweiz, Island eller Tyrkiet fra 1. august 1999 og derefter. Garantien om-
fatter parket, der er lagt indendøre i ejendom til privat brug og under forudsætning at Kährs læg-
nings-, pleje- og vedligeholdsvejledning nøje er fulgt under hele garantiperioden. Vejledning angå-
ende lægning, pleje og vedligehold medfølger produktet ved levering. Er vejledning bortkommet kan 
en ny sådan rekvireres direkte fra Kährs eller via nærmeste  forhandler. (www.kahrs.com)

2. Garantien omfatter  skader på parketten, svarende til gennemslidning af parkettens slidlag på 
en overflade overstigende 10 x 10 mm i et rum. Slidlaget udgørs af den fabriksapplicerede overflade-
behandling samt hele toplaget i hårdtræ.

3. Garantien gælder  ikke ved  utilstrækkelig vedligehold, punktslitage, stød, ridser, hak, uagsomt 
brug, brug i strid med Kährs lægnings-, pleje og vedligeholdelsesvejledning, anden misligholdelse/
forkert brug, anden påvirkning eller andre særlige omstændigheder som ikke kan henføres  til  
Kährs. Garantien omfatter ej normale slidtageskader, eller brugsspor.

4. Garantien gælder i tredive (30) år fra produktets inkøbsdato. Inkøbsdatoen er den dato, som 
angives på købskvitteringen eller fakturaen.

5. Kährs skal afhjælpe fejl, som Kährs ifølge ovenstående har ansvar for, omkostningsfrit gen-
nem efter eget valg at reparere fejlen eller give et nyt gulv. Hvis det solgte produkt ikke længere 
fremstilles eller lagerføres, har Kährs ret til at give et andet tilsvarende produkt. Garantien omfatter 
ej eventuelle omkostninger til at fjerne eller lægge parketten tilbage, eller andre omkostninger eller 
skader som opstår i forbindelse med fejlens herkomst. Kährs har ikke ansvar for eventuelt fremkom-
ne direkte eller indirekte skader eller tab som opstår ved følge af en sådan fejl som falder udenfor 
garantien. Under ingen omstændigheder skal Kährs stå til ansvar under denne garanti for krav, der 
overstiger den pris som kunden betalte for produktet. 

Intet under dette punkt 5 er på nogen måde en begrænsning eller udelukkelse af et evt. erstatnings-
ansvar fra Kährs side over for kunden i  henhold til gældende lovbestemmelser om produktansvar.

6. Reklamationer  vedrørende fejl, som omfattes af garantien, skal  omgående sendes skriftligt til 
Kährs forhandlere  indenfor tredive (30) dage fra fejlen først er opdaget. Reklameres der ikke i rette 
tid bortfalder Kährs garantiansvar. Reklamationen bør medfølges af kvittering eller faktura samt 
fotografi af skaden. Den oprindelige, daterede kvittering eller faktura med forhandlerens stempel på 
skal kunne fremvises. Kährs forbeholder sig retten til at inspicere gulvet på stedet.

AB Gustaf Kähr I Box 805 I 382 28 Nybro I 0481-46 000 I www.kahrs.com I info@kahrs.com
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GARANTI KÄHRS LINNEA 7 MM

Kährs har udviklet et tyndt trægulv i bedste kvalitet. Vi er meget stolte over Linnea, som er opbyg-
get i et hårdt fibermateriale med et øverste lag i finér beskyttet af en fabriksoverfladebehandling af 
højeste klasse. Dette i kombination med et komplet pleje- og vedligeholdelsesprogram gør at Kährs 
giver en slitagegaranti på 12 år uden at indskrænke på lovstiftede garantier. 

Denne garanti er en forstærkning af de rettigheder som kunden har ifølge den respektive gældende 
nationale forbrugerlovgivning. Garantien kan kun påråbes, hvis samtlige vilkår nedenfor er opfyldt.

1. Garanti omfatter færdigbehandlede lamelparketbrædder i Kährs Linnea i Kährs originalembal-
lage (”Linneagulv”) købte i EU-lande, Norge, Schweiz, Island eller Tyrkiet fra 1. august 1999 og der-
efter. Garantien omfatter parket, der er lagt indendøre i ejendom til privat brug og under forudsæt-
ning at Kährs lægnings-, pleje- og vedligeholdsvejledning nøje er fulgt under hele garantiperioden. 
Vejledning angående lægning, pleje og vedligehold medfølger produktet ved levering. Er vejledning 
bortkommet kan en ny sådan rekvireres direkte fra Kährs eller via nærmeste  forhandler. (www.
kahrs.com)

2. Garantien omfatter skader på Linneagulvet, svarende til gennemslidning af Linneagulvets slidlag 
på en overflade overstigende 10 x 10 mm i et rum. Slidlaget udgørs af den fabriksapplicerede overfla-
debehandling samt hele toplaget  i hårdtræ.

3. Garantien gælder  ikke ved  utilstrækkelig vedligehold, punktslitage, stød, ridser, hak, uagsomt 
brug, brug i strid med Kährs lægnings-, pleje og vedligeholdelsesvejledning, anden misligholdelse/
forkert brug, anden påvirkning eller andre særlige omstændigheder som ikke kan henføres  til  
Kährs. Garantien omfatter ej normale slidtageskader, eller brugsspor.

4. Garantien gælder i tolv (12) år fra produktets inkøbsdato. Inkøbsdatoen er den dato, som angi-
ves på købskvitteringen eller fakturaen.

5. Kährs skal afhjælpe fejl, som Kährs ifølge ovenstående har ansvar for, omkostningsfrit gen-
nem efter eget valg at reparere fejlen eller give et nyt gulv. Hvis det solgte produkt ikke længere 
fremstilles eller lagerføres, har Kährs ret til at give et andet tilsvarende produkt. Garantien omfatter 
ej eventuelle omkostninger til at fjerne eller lægge parketten tilbage, eller andre omkostninger eller 
skader som opstår i forbindelse med fejlens herkomst. Kährs har ikke ansvar for eventuelt fremkom-
ne direkte eller indirekte skader eller tab som opstår ved følge af en sådan fejl som falder udenfor 
garantien. Under ingen omstændigheder skal Kährs stå til ansvar under denne garanti for krav, der 
overstiger den pris som kunden betalte for produktet.

Intet under dette punkt 5 er på nogen måde en begrænsning eller udelukkelse af et evt. erstatnings-
ansvar fra Kährs side over for kunden i  henhold til gældende lovbestemmelser om produktansvar.

6. Reklamationer  vedrørende fejl, som omfattes af garantien, skal  omgående sendes skriftligt til 
Kährs forhandlere  indenfor tredive (30) dage fra fejlen først er opdaget. Reklameres der ikke i rette 
tid bortfalder Kährs garantiansvar. Reklamationen bør medfølges af kvittering eller faktura samt 
fotografi af skaden. Den oprindelige, daterede kvittering eller faktura med forhandlerens stempel på 
skal kunne fremvises. Kährs forbeholder sig retten til at inspicere gulvet på stedet.

AB Gustaf Kähr I Box 805 I 382 28 Nybro I 0481-46 000 I www.kahrs.com I info@kahrs.com
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GARANTI KÄHRS AVANTI 13 MM

Kährs har fremstillet lamelparketgulv af bedste kvalitet i mere end 70 år. Vi er meget stolte over 
vores produkter, som har en fabriksoverfladebehandling af højeste klasse og et slidlag som klarer 
flere omslibninger. Dette i kombination med et komplet pleje- og vedligeholdelsesprogrom gør at 
Kährs giver en slitagegaranti på 20 år for 13mm lamelparket.

1. Garanti omfatter færdigbehandlede lamelparketbrædder i Kährs originalemballage (”parket”) 
købt i EU-lande, Norge, Schweiz, Island eller Tyrkiet fra 1. august 1999 og derefter. Garantien omfat-
ter parket, der er lagt indendøre i ejendom til privat brug og under forudsætning at Kährs lægnings-, 
pleje- og vedligeholdsvejledning nøje er fulgt under hele garantiperioden. Vejledning angående læg-
ning, pleje og vedligehold medfølger produktet ved levering. Er vejledning bortkommet kan en ny 
sådan rekviveres direkte fra Kährs eller via nærmeste  forhandler. (www.kahrs.com)

2. Garantien omfatter  skader på parketten, svarende til gennemslidning af parkettens slidlag på 
en overflade overstigende 10 x 10 mm i et rum. Slidlaget udgørs af den fabriksapplicerede overflade-
behandling samt hele toplaget i hårdtræ.

3. Garantien gælder  ikke ved  utilstrækkelig vedligehold, punktslitage, stød, ridser, hak, uagsomt 
brug, brug i strid med Kährs lægnings-, pleje og vedligeholdelsesvejledning, anden misligholdelse/
forkert brug, anden påvirkning eller andre særlige omstændigheder som ikke kan henføres  til  
Kährs. Garantien omfatter ej normale slidtageskader, eller brugsspor.

4. Garantien gælder i tolv (12) år fra produktets inkøbsdato. Inkøbsdatoen er den dato, som angi-
ves på købskvitteringen eller fakturaen.

5. Kährs skal afhjælpe fejl, som Kährs ifølge ovenstående har ansvar for, omkostningsfrit gen-
nem efter eget valg at reparere fejlen eller give et nyt gulv. Hvis det solgte produkt ikke længere 
fremstilles eller lagerføres, har Kährs ret til at give et andet tilsvarende produkt. Garantien omfatter 
ej eventuelle omkostninger til at fjerne eller lægge parketten tilbage, eller andre omkostninger eller 
skader som opstår i forbindelse med fejlens herkomst. Kährs har ikke ansvar for eventuelt fremkom-
ne direkte eller indirekte skader eller tab som opstår ved følge af en sådan fejl som falder udenfor 
garantien. Under ingen omstændigheder skal Kährs stå til ansvar under denne garanti for krav, der 
overstiger den pris som kunden betalte for produktet.

Intet under dette punkt 5 er på nogen måde en begrænsning eller udelukkelse af et evt. erstat-
ningsansvar fra Kährs side over for kunden i  henhold til gældende lovbestemmelser om produkt-
ansvar.

6. Reklamationer  vedrørende fejl, som omfattes af garantien, skal  omgående sendes skriftligt til 
Kährs forhandlere  indenfor tredive (30) dage fra fejlen først er opdaget. Reklameres der ikke i rette 
tid bortfalder Kährs garantiansvar. Reklamationen bør medfølges af kvittering eller faktura samt 
fotografi af skaden. Den oprindelige, daterede kvittering eller faktura med forhandlerens stempel på 
skal kunne fremvises. Kährs forbeholder sig retten til at inspicere gulvet på stedet.

AB Gustaf Kähr I Box 805 I 382 28 Nybro I 0481-46 000 I www.kahrs.com I info@kahrs.com
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