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DESIGN BY KÄHRS
Yli sadan vuoden historiamme aikana meille on kertynyt 
valtavasti kokemusta puumateriaalista. Ymmärrämme myös, 
miten tärkeä puulattioiden luonnonläheinen ilme on 
sisustuksen tunnelman luojana. Arvostamme suuresti 
perinteitämme ja käsityötaidon osaamistamme. Olemme 
sitoutuneet luomaan odotukset ylittäviä lattianpäällysteitä.

Teemme jatkuvasti kehitystyötä ja haluamme tarjota aina 
parasta laatua tinkimättä lattioidemme ulkonäöstä tai 
käyttöominaisuuksista. Uudet mallistomme ovat saaneet 
innoituksensa Kährsin pitkästä puulattioiden ja 
innovaatioiden historiasta sekä intohimostamme 
puumateriaalia kohtaan.

Kährs Luxury Tiles -vinyylilankkujen maanläheiset sävyt, 
luonnollinen puulattian design ja premium-laatu tekevät 
niistä kauniin, kestävän ja pitkäikäisen lattian niin kotiin kuin 
julkisiin tiloihin.

BREEZE
NATURE
NORDIC CLASSIC 
COLLECTIONS

Kulutuskerros
Keraaminen pinta

Kuviokerros

Jäykkä runkorakenne
Askelääntäeristävä IXPE-kerros

5G

KÄHRS LUXURY TILES CLICK

LANKUN KOKO: 6 x 218 x 1210 mm 
KÄYTTÖLUOKKA: 33
8 KPL/LAATIKKO 
2,112 m2/LAATIKKO

ASKELÄÄNTÄ- 
ERISTÄVÄ RAKENNE
Lankun alapinnassa on integroitu 
askelääntäeristävä IXPE-kerros. 
Tämä lisää asumismukavuutta ja 
tekee lattiasta miellyttävän 
hiljaisen.Askeläänenparannusarvo 
on 20 db.

5G-LUKKOPONTTI
Ainutlaatuisen 5G-lukkopontti- 
teknologian ansioista Kährs-
vinyylilankkujen asentaminen on 
helppoa ja nopeaa. 

KERAAMINEN PINTA
Keraaminen pintakäsittely 
muodostaa lattian pintaan 
erityisen suojakerroksen 
päivittäistä kulutusta ja 
naarmuuntumista sekä likaa ja 
vesiroiskeita vastaan.

Käyttöluokka 33

FTALAATTIVAPAA
Kährs-vinyylilankut eivät sisällä 
lainkaan ftalaatteja. Lattioille on 
myönnetty parhaan sisäilma- 
luokan M1-merkki.

LATTIALÄMMITYS
Kährs-vinyylilankut voidaan 
asentaa yhdessä 
lattialämmityksen kanssa, mikä 
lisää entisestään kotisi 
viihtyisyyttä.

VEDENKESTÄVÄ 
MATERIAALI
Kährs-vinyylilankut ovat 
vedenkestäviä, sillä niiden 
valmistuksessa ei käytetä mitään 
orgaanisia aineita.

JÄYKKÄ 
RUNKORAKENNE
Jäykkä runkorakenne (SPC, 
Stone Plastic Composite) 
koostuu kivi- 
vinyylikomposiitista ja tekee 
lattiasta erittäin vahvan ja 
vakaan sekä helpon asentaa.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa – Inspiroivia interiöörikuvia  
eri puolilta maailmaa ja tärkeää tietoa lattianpäällysteistä.

KÄHRS FLOOR PLANNER 
Löydä unelmiesi lattia! 

Kokeile Kährs Floor Planner 
-suunnitteluohjelmassa miltä erilaiset 
lattiat näyttävät erilaisissa 
huonetiloissa. Lattian valinta on nyt 
helppoa ja inspiroivaa!

FLOORS BEYOND EXPECTATIONS

WWW.KAHRS.COM
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Breeze-malliston vinyylilankuissa on yleisilmeeltään rauhallinen ja 
luonnollisen kaunis puulattian design. Autenttista puulattian ilmettä luo 
hillitty puunsyykuvio ja värisävyjen vaihtelu. Sävymaailma on lempeän 
luonnonläheinen ja tarjoaa ajattoman tyylikkäitä vaihtoehtoja erilaisten 
sisustustyylien taustaksi. Yksisauvaisten lankkujen kaikilla sivuilla olevat 
mikroviisteet korostavat hienovaraisesti lankun muotoa ja antavat lattialle 
viimeistellyn ilmeen.

Nature-malliston vinyylilankut tuovat sisustukseen lämminhenkistä 
tyylikkyyttä. Lankuissa on luonnollisen kaunis puulattian design, jossa on 
hieman enemmän eloisuutta. Puulattian ilmeikkyyttä luo hienovarainen, 
mutta selkeästi erottuva puunsyykuvio sekä oksankohdat. Yksisauvaisten 
lankkujen kaikilla sivuilla olevat mikroviisteet viimeistelevät lattian ylellisen 
ilmeen.

Nordic Classic- malliston vinyyli- 
lankuissa on ainutlaatuinen 
kohdistettu martiointi eli lankun 
pintakuvio seuraa tarkasti pinnan 
muotoilua, jolloin siinä olevat 
oksankohdat ja puunsyykuvio 
toistuvat tarkasti. Puulattian 
autenttinen ja rustiikkista tunnelmaa 
huokuva ilme sekä maanläheiset 
sävyt tuovat sisustukseen 
luonnonläheistä ajatonta tunnelmaa. 
Lankkulattian ilmettä luovat lautojen 
kaikilla sivuilla olevat mikroviisteet.

BREEZE 
COLLECTION

BREEZE COLLECTION - RAUHALLINEN PUULATTIAN DESIGN

NATURE COLLECTION - ELOISAMPI PUULATTIAN DESIGN

NORDIC CLASSIC COLLECTION - RUSTIIKKINEN PUULATTIAN DESIGN

NATURE 
COLLECTION

NORDIC CLASSIC 
COLLECTION

Breeze-mallisto on saanut 
inspiraatiota raikkaan tuulen 
luontoon maalaamista 
maisemista. Mallistossa on 
kuusi modernia tunnelmallista 
sävyvaihtoehtoa vaaleista 
hiekansävyistä tummempiin 
syviin sävyihin. 
Luonnonrauhaa huokuvat 
sävyt luovat harmonisen 
taustan sisustukselle.

Luonnon lumoava 
harmoninen sävymaailma on 
innoittanut meitä Nature-
malliston vinyylilankkujen 
suunnittelussa. Malliston 
seitsemän sävyä ovat saaneet 
innoitustaan niin vaalean 
kuulaista hiekka- 
dyyneistä, auringonlaskun 
hehkuvasta lämmöstä kuin 
aarniometsien maanläheisistä 
sävyistä.

Käsityötaidon perinteet ovat olleet 
lähellä sydäntämme koko 
historiamme ajan ja juuremme ovat 
Pohjolassa, jonka karusta luonnosta 
olemme aina ammentaneet 
inspiraatiota. Kiitollisina 
perinteillemme olemme luoneet 
uuden Nordic Classic -malliston. 
Malliston yhdeksän vinyylilankkua 
heijastelevat Pohjolan maisemien 
monimuotoisuutta. Sävyihin on 
haettu innoitusta kuulaan vaaleista 
hiekkadyyneistä, tunnelmallisen 
tummista metsistä, paljaista 
kalliorannoista ja korkeiden vuorien 
karuista maisemista.
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