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Täydellinen mattapinta 
Lattian pinnan tuntu ja tekstuuri vaikuttavat merkittävästi siihen miten miellyttäväksi lattia koetaan. Puulla ja 

puupinnoilla on tutkitusti myönteinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Kulttuurista riippumatta puu koetaan 

luonnollisena, lämpimänä ja kodikkaana materiaalina. Kährs on yksi maailman vanhimpia puulattioiden 

valmistajia. Yritys täyttää tänä vuonna 160 vuotta ja tuo markkinoille viimeisimmän kehitystyönsä tuloksena 

täysin uudenlaiset innovatiiviset ultramattapintaiset, puun luonnollisuuden upeasti esiin tuovat, parkettilattiat. 

 

 
Puu on ekologinen ja pitkäikäinen lattiamateriaali. Kährsin 2017 uutuusparketit tuovat sisustukseen aidon puun tunnun ja 

luonnollisuuden parhaimmillaan. Kuvassa Lux-malliston 1-sauvainen Tammi Shore –parketti. 

 

Uutuusmallistot Lux ja Lumen 
Kährsin uutuusmallistot ovat Lux ja Lumen. Mallistojen 13 uutta ultramattalakattua parkettia näyttävät ja 

tuntuvat siltä kuin ne olisi valmistettu juuri hiotusta puusta. Uutuusparketeissa on käytetty Kährsin 

tuotesuunnittelijoiden ja pintakäsittelyasiantuntijoiden välisen tiiviin yhteistyön tuloksena syntynyttä uutta, 

teknisesti edistyksellistä ultramattalakkaa, joka antaa parketeille ainutlaatuisen, heijastamattoman pinnan. 

Uutuuksien väriskaala vaihtelee maidonvalkoisesta syvään, savustetun ruskeaan. Lux-malliston parketit ovat 1-

sauvaisia ja Lumen-malliston parketit 3-sauvaisia. Yhdessä ne tarjoavat loputtomasti mix-and-match -

vaihtoehtoja. 

 

http://www.kahrs.com/fi-FI/Kuluttaja/?utm_source=www.rakentaja.fi
http://www.kahrs.com/fi-FI/Kuluttaja/?utm_source=www.rakentaja.fi
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Etelään avautuvat leveät lasiset liukuovet antavat auringonvalon tulvia sisään tähän pelkistetyn kauniiseen kesäasuntoon. 

Tavoitteena on häivyttää ulkoterassin puuseinämän ja sisätilan puulattian välinen raja. Kährs Tammi Coast –parketin silkinhimmeys 

ja pehmeän lämmin sävy sopivat tähän täydellisesti. 

 

 
Kährsin Lux-mallistossa on seitsemän leveälankkuista 1-sauvaista parkettia, joiden sävyt ulottuvat maidonvaaleasta lämpimään  

ruskeaan. 

 

 
Kährsin uuden Lumen-malliston kuusi luonnollista ja pehmeää värisävyä tarjoavat vaihtoehtoja tunnelmaltaan erilaisiin sisustuksiin. 

Lumen-malliston parketit ovat 3-sauvaisia. 
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Mattapinta on lattioiden uusi trendi 
 

Luonnonmateriaalit kuten puu ovat sisustuksessa erittäin ajankohtaisia. Materiaalit halutaan näyttää 

mahdollisimman luonnonmukaisina ja tämä näkyy myös mattapintaisten puulattioiden suosiossa. 

Nykyarkkitehtuurin keskeisiä trendejä ovat suuret maisemaikkunat, minkä vuoksi lattiapinta saattaa heijastella 

häiritsevästi ja värejä vääristäen. 

 

"Pyrimme jatkuvasti kehittämään tuotteitamme designin ja arkkitehtuurin trendien mukaisiksi", kertoo Emanuel 

Lidberg, Kährs Groupin luova johtaja. "Tällä hetkellä Pohjoismaissa suositaan isoja ikkunoita, jotka ulottuvat 

seinästä seinään ja lattiasta kattoon." 

 

"Lux- ja Lumen-mallistojen parketit on suunniteltu erityisesti juuri tällaisiin tiloihin, joissa on runsaasti 

luonnonvaloa. Monet perinteiset viimeistelylakat heijastavat valoa siten, että se häivyttää lattian ulkonäköä. 

Uusi, ultramattalakattu viimeistelymme minimoi heijastuksia niin, että puun luonnollinen syykuvio ja sävy 

tulevat parhaiten esille", sanoo Emanuel Lidberg. 

 

 

 

Lisätietoja Kährs-puulattioista: 

Timo Hurtta, myyntijohtaja, Karelia-Upofloor, puh. 020 740 9203 

 

 
Kährs Group: 
Kährs Group on yksi maailman johtavia puulattioiden sekä muovilattiapäällysteiden valmistajia. Sen 
valikoimiin kuuluu joukko vahvoja brändeja kuten Kährs, Karelia ja Upofloor. Kährs Group tuo markkinoille 
määrätietoisesti innovatiivisia, uusia lattiapäällysteratkaisuja ja yhtiön innovaatiot ovat kehittäneet alaa 
kautta historian. Konsernilla on vientiä yli 70 maahan ja se on alansa markkinajohtaja Ruotsissa, Suomessa, 
Norjassa ja Venäjällä. Lisäksi sillä on vahva asema myös muilla keskeisillä markkinoilla kuten Iso-Britanniassa 
ja Saksassa. Konsernissa on noin 1600 työntekijää ja sen vuosittainen liikevaihto on 300 MEUR. 
www.kahrsgroup.com  
 

http://www.kahrsgroup.com/

