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Ultramatt perfektion
Kährs är stolta över att kunna introducera två nya kollektioner – Lux och Lumen – våra första golv med en
ultramatt, lackad yta. De känns och ser ut som om de skulle vara tillverkade av obehandlat, nysågat
timmer och kommer i naturliga och mjuka färgtoner som matchar varandra perfekt.

Ek Coast

Lux, i 1-stavsdesign, finns i sju nyanser från dimmigt vitt till mättade jordfärger med rökig finish. 3-staviga
Lumen finns i sex färger. Båda kollektionerna har en ultramatt lack som ger ett starkt och ändå osynligt
skydd mot dagligt slitage. Den nya, tekniskt avancerade lacken ger en unik, icke-reflekterande yta och är
resultatet av ett nära samarbete mellan Kährs design- och ytbehandlingsspecialister och ledande
lackexperter.

"Vi strävar ständigt efter att utveckla våra produkter för att möta
trender inom interiördesign och arkitektur", säger Emanuel

Mattlack

Lidberg, designchef för Kährs Group. "Lux och Lumen har
utvecklats för interiörer med rikligt inflöde av dagsljus,
exempelvis med stora ljusinsläpp som sträcker sig hela vägen ner
till golvet. På traditionellt lackade ytor skapas reflektioner som
kan förta intrycket av golvets utseende. Vår nya, ultramatta lack
minimerar reflektioner och låter färg och känsla hos materialet
komma till sin fulla rätt”, avslutar Emanuel Lidberg.

Ultramatt
lack

Kährs – Pressmeddelande

Lux Collection

Ask Air

Ek Sky

Ek Horizon

Ek Coast

Ek Shore

Ek Sun

Ek Terra

Golven i Lux och Lumen Collection är producerade i vår fabrik i småländska Nybro, och har alla Kährsgolvs
vanliga egenskaper så som högsta kvalitet, fogen Woodloc® 5S samt 30-års slitagegaranti.

För mer information och högupplösta bilder, kontakta:
Lisa Holmlund
0705-35 55 49
lisa.holmlund@kahrs.com
________________________________________________________________________________________
Kährs grundades 1857 i Nybro i södra Sverige, och är ett av världens ledande varumärken inom parkett och trägolv.
Kährs golv är gjorda med en sann passion för trä och utformade med både funktionalitet och skönhet i åtanke. Sedan
2012 ingår företaget i Kährs Group. Koncernen säljer till mer än 50 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland,
Norge och Ryssland och har starka positioner på andra viktiga marknader som England och Tyskland. Läs mer på
www.kahrs.com.

