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OPPERVLAKTE DESIGN

GEBORSTELDE OPPERVLAKTE
Bij sommige houtsoorten kan met een speciale
bewerking de houtstructuur gebruikt worden om
het zachte hout rondom de hardere jaarringen
weg te borstelen. De hout structuur van het hout
wordt hierdoor zicht - en voelbaar. Dit geeft een
behaaglijk en tegelijkertijd moderne uitstraling
aan uw interieur.

HANDGESCHAAFDE/GESCHRAAPTE
OPPERVLAKTE
De uitstraling van vervlogen tijden. Oude
plankenvloeren spiegelen u een beeld voor van
slijtage en geschraapte effecten. In de Artisan
en Surpreme collectie vindt u deze bijzondere
techniek terug.

RELIËF NOESTEN
Reliëf noesten worden gemaakt door een
bijzondere handwerktechniek. Om de noest
wordt het hout weggeschraapt waardoor de
noest optisch sterk naar voor komt en een
typisch verouderde uitstraling krijgt.

GEKLEURDE OPPERVLAKTE

VELLING KANTEN

VEROUDERD PARKET

Om stijlvolle en individuele designvloeren
te maken, maar toch de het oorspronkelijke
karakter van het hout te behouden, ontstond
het idee van het kleuren van de oppervlakte.
Door het mengen van gekleurde pigmenten
ontstaat een veelzijdig kleurenspel.

De vellingkant is bij landhuisdelen sterk in
opkomst. Vooral bij brede delen ontstaat een
optisch beeld van massieve landhuisdelen.
Het uitzonderlijke formaat van een plank met
vellingkanten een stijlvolle uitdrukking aan uw
vloer.

De uitstraling van vervlogen tijden. Door bewust
beschadigingen aan te brengen op het hout
zien deze vloeren er uit als oud en antiek.
Vellingkanten rondom en een matte uitstraling
geven een sfeer van oude landhuizen.

FIJN BEZAAGD

HOUT INLEG

Fijn bezaagde oppervlaktes hebben een
prachtige uitstraling en geven een uitzonderlijk
gevoel. Men ziet en voelt het markante karakter
dat deze delen in zich hebben. Zo passen deze
vloeren perfect in historische zalen en oude
pakhuizen en komen zo volledig tot hun recht.

De charme van het verleden is gevraagd.
Oorspronkelijke oude houten vloeren geven
warmte, een gevoel van welbehagen en
speciale accenten maken de vloer compleet.
De houtdeuvels in vierkante vorm en in
zwaluwstaarten worden met de hand ingelegd
en geven de Da Capo Selectie een extra cachet.
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OPPERVLAKTEBESCHERMING
Kwalitatief hoogwaardig parket, zoals Kährs, heeft tegenwoordig één van de beste oppervlaktebeschermingen die er te
vinden zijn, ook t.o.v. andere vloersoorten. De vooroordelen, dat parket gevoelig en onderhoudsgevoelig is, zijn al lang niet
meer van toepassing op moderne parketproducten als Kährs. Kährs heeft voor zijn producten een oppervlaktebescherming
ontwikkeld die uitstekend voldoet aan de huidige maatstaven. Dit geldt zeker voor woonkamer gebruik, maar daarnaast ook
voor licht - en zwaarder industrieel gebruik, zoals winkels, kantoren en werkruimtes. Enkel bij veel belopen ruimtes (openbare
gebouwen bijvoorbeeld), moet een extra laklaag worden aangebracht na het leggen van de vloer.

KÄHRS LAK ZIJDE MAT

KÄHRS LAK MAT

Acryllak is de meest gebruikte afwerking voor de bescherming van
hout en parket in het algemeen. Kährs acryllak heeft de 4 basis
eigenschappen volledig in zich. Het is onderhoudsvriendelijk, vlekvrij,
heeft een bovengemiddelde slijtweerstand en is bijzonder bestand tegen
microkrassen (doet u zelf een test!) De zijdematte glansgraad past optisch
bij alle meubeloppervlakken en woninginrichtingen die een gemiddelde tot
hogere glansgraad hebben.

Deze lak is kwalitatief gelijk aan Kährs zijdematte lak maar heeft een
lagere glansgraad. Wilt u de bescherming van een laklaag, zijdematte
lak maar heeft een natuurlijke, matte uitstraling, dan heeft u de juiste
afwerking gevonden. De matte lak wordt gebruikt voor geborstelde en
witte vloeren. Een natuurlijke uitstraling met optimale bescherming!

KÄHRS ACRYL LAK ULTRA MAT

KÄHRS OLIE

Deze ultra matte lak zorgt voor een onbehandelde look. Het ziet er niet
alleen uit als onbehandeld het voelt ook zo! Deze sterke laklaag geeft uw
vloer een optimale bescherming en absorbeert het zonlicht waardoor de
zeer natuurlijke onbehandelde uitstraling ontstaat.

Natuur olie is niet te vergelijken met iets anders als het gaat om de „echt
hout uitstraling“ - een krachtig kleurbeeld en een duidelijke optekening
van de houtstruktuur zijn karakteristiek. Tevens kan een plaatselijke
reparatie prima uitgevoerd worden met deze olie. Het product bestaat
bijna geheel uit plantaardige stoffen en is reeds door zuurstof uit de lucht
geheel doorgehard en dus woonklaar. Wij adviseren u na het leggen de
vloer preventief te behandelen met Satin - olie.
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DE SORTERINGEN VAN KÄHRS PARKET
Tot voor kort waren er drie sorteringen in Kährs parket; City, Town and Country. Door de trend naar rustiekere en bijzonder
levendige vloeren zijn deze drie soorten echter niet langer voldoende om het brede scala aan verschillende producten begrijpelijk en duidelijk te classificeren. Daarom hebben we de sorteringen herzien en de producten nu verdeeld in vijf in plaats van
drie sorteringen . De Calm en Variation sortering komen overeen met de vorige City en Town sortering. De voormalige Country
sortering is aan de andere kant opgesplitst in drie nieuwe soorten. Van Lively, een natuurlijke sortering met noesten, via
Dynamic tot Expressive, de meest levendige sortering met gedeeltelijk bezaagde scheuren en grote noesten.

Calm

(voorheen City)

Deze vloeren zijn gemaakt van een bijzonder rustig, uniform en regelmatig
geselecteerde sortering en vertonen slechts geringe structuur- en kleurverschillen. Een klein pitje kan af en toe aanwezig zijn.

Variation

(voorheen Town)

De speciale kenmerken van deze sortering zijn natuurlijk
verschillen in houtkleur en structuur. Kleine noesten kunnen
aanwezig zijn.
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Lively

(voorheen Country)

Voor een bijzonder natuurlijke uitstraling kunnen we u de Lively sortering aanbieden.
Hier vind je levendige parketvloeren. Ze hebben een opvallende structuur met kleurverschillen en bevatten noesten die gedeeltelijk zijn gestopt.

Dynamic

Deze vloeren zijn gemaakt van hout met noesten en deels kleinere scheuren, die de
vloer een levendig en uniek karakter geeft. Een grote kleur verscheidenheid ondersteunt
deze unieke look. Het overheersende optische element zijn de noesten.

Expressive

Als u op zoek bent naar een zeer expressieve houten vloer, kies dan een product uit
de Expressive Collection. Deze planken bevatten vooral grote, gedeeltelijk gevulde
scheuren en noesten en een uitgesproken kleurenpalet.
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HET BIJZONDERE AAN KÄHRS PARKET

WOODLOC 5S-VERBINDING MET DE
WOODLOC 5G - DE VERDERE
ONTWIKKELING VAN EEN REVOLUTIE GROOTSTE TREKKRACHT
In 2000 introduceerde Kährs het Woodloc®systeem. Dat bracht een revolutie teweeg
op de markt voor houten vloeren. Kährs was
de eerste parketfabrikant met een zowel
mechanisch als lijmvrij verbindingssysteem.
Woodloc 5G is de hiervan de opvolger. Een
innovatieve verbinding, waarbij de vloerplanken
nu eenvoudig neergeklapt kunnen worden.
Een kunststof veer sluit de plankuiteinden.

Woodloc® 5S is de nieuwste generatie van
dit gepatenteerde verbindingssysteem.
Dankzij de nieuwe verbindingstechniek wordt
het leggen nog sneller en flexibeler en geeft
uw vloer nog meer weerstand. Hierdoor
zijn grotere oppervlakten te leggen zonder
dilataties. Zie voor verdere informatie:
www.kahrs.com

HOGE WEERSTAND TEGEN SLIJTAGE
EN MICROKRASSEN

ONBEPERKT GESCHIKT VOOR
VLOERVERWARMING

Op parket wordt gelopen, gerend, gespeeld en
gepoetst. Voor elke parketvloer is het belangrijk
dat de oppervlakte dit zonder problemen kan
weerstaan. Kährs lak is in meerdere testen
als beste uit de bus gekomen. Daarbij is
slijtage door schoenzolen het belangrijkste
uitgangspunt.

Kährs parket is zeer geschikt bij gebruik van
vloerverwarming, zelfs de „gevoelige“ houtsoorten
als Maple en Beuken zijn bij Kährs geschikt op
vloerverwarming. Andere fabrikanten geven dit
niet vrij of trekken hun garantie in.
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HOE DIKKER HOE STABIELER
Goed parket herkent men aan zijn dikte. Een
goede dikte - breedte verhouding is voor de
stabiliteit van hout essentieel. Maar weinig
parketproducten zijn, net als Kährs, 15 mm dik.
Wij nemen deze extra materiaalkosten graag voor
onze rekening om tot een stabiel en evenwichtig
parket te komen. Voor een lagere opbouwhoogte
hebben wij Linnea in het programma.

DOORLEGGEN ZONDER DILATATIES
Stelt u zich uw nieuwe vloer voor: over de
gehele ruimte, in meerdere kamers ligt uw
parketvloer als één fraaie en gelijkmatige
oppervlakte.....als het parket van Kährs is!
Kährs parket kan volledig doorgelegd worden
van ruimte naar ruimte zonder dilataties optisch perfect! Dat kan alleen door de hoge
trekkracht van de Woodloc - verbinding en
de mogelijkheid naar 4 kanten te leggen. Dit
betekent, dat de vloerdelen zowel langszijdig
voor - en terugwaarts gelegd kunnen worden,
evenals de kopse aansluiting naar beide
kanten.
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DOORLEGGEN ZONDER DILATATIE
MET WOODLOC® 5S
Zwevend leggen of volledige verlijming zijn beiden mogelijk.
Inbouwmeubels, keukens en kookeilanden mogen echter niet op zwevende vloeren worden geïnstalleerd.
Het parket moet ofwel met dilatatievoegen worden gelegd of het parket moet volvlaks worden verlijmd.

Voorbeelden van Kährs parketvloeren zonder dilataties:
S

R

S

R
R

E

Oppervlakte: 21,89 x 17,32 m

Oppervlakte: 13,72 x 10,09 m

R

E

E
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R
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S
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S

Oppervlakte: 11,26 x 12,89 m

Oppervlakte: 21,84 x 10,28 m

S: de start van het leggen
E: het eind van het leggen
R: omgekeerd leggen van deeloppervlakken

i

Mocht u niet geheel zeker zijn omtrent het door
kunnen leggen of hoe het best gestart kan
worden, dan kunt u de bouwtekening toesturen.
Wij geven u dan advies op maat.
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3-LAAGS PARKET
De 3-laagse constructie is geschikt voor
zowel zwevend leggen als een volvlaks verlijming.

1

1-STROOKS DESIGN

De planken van het 1-strook parket zijn perfect
voor grotere oppervlaktes. De toplaag uit één
stuk gezaagd. Daardoor wordt de natuurlijke
indruk versterkt en de details van de geselecteerde houtsoort zoals kleurvariaties, de nerf
en individuele noesten benadrukt.

2

2-STROOKS DESIGN

Bij dit design bestaat het plank oppervlak uit
twee delen.De delen zijn zo gerangschikt dat
elke vloer een individueel karakter heeft.
Ons 2-strooks parket is overal toepasbaar en
ideaal voor middelgrote kamers.

3

3-STROOKS DESIGN

Het plank oppervlak van onze 3-strooks vloeren
bestaat uit drie delen/stroken. 3-strooks parket
is de klassieker onder de parket ontwerpen. Het
biedt talloze decoratie mogelijkheden en ziet er
bijzonder mooi uit in kleinere kamers.

4

HONGAARSE PUNT DESIGN

Onze Hongaarse punt collectie brengt het
traditionele samen met de moderne constructie van een prefab parket. De grote prefab-elementen zorgen voor een nauwkeurige pasvorm
en een eenvoudige installatie.

1
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REINIGEN, ONDERHOUD,
REPARATIE EN RENOVATIE
Moderne houten vloeren zijn kinderlijk eenvoudig schoon te houden.
U heeft slechts het juiste onderhoudsmiddel nodig (zie onderstaande tabel).
Afwerking
oppervlak

Lak / matte lak/
ultra matte lak

Eerste behandeling
na het leggen

Niet aan te bevelen

Natuur olie
particulier

Satin-olie
(handmatig aangebracht of
met een boenblok)

Natuur olie
projectmatig

Profi-olie
(met boenmachine en doek
onder een zachte pad)

(handmatig onderhoud)

(machinaal onderhoud)

Droog reinigen

Vochtig reinigen

Onderhoud

Aanbeveling

Bij vervuiling
Kährs-cleaner in water.
Belangrijk: Slechts
vochtig afnemen

Niet aan te bevelen
Indien nodig polish
verdelen in water

indien gewenst
2 maal per jaar

Satin-olie

1 tot 2 maal
per jaar

Profi-olie

1 tot 2 maal
per jaar

Bij lichte vervuiling
met stofzuiger
of stofwisser
Olie-refresher Pro
verdunnen in water.
Belangrijk: Licht vochtig
dweilen.

Voor het behoud en goede conditie van de vloer en de bewoner dient een gezond klimaat in de ruimte te zijn van ca.
18-22 graden Celcius en een relatieve luchtvochtigheid van 40-60%. Gedurende de stookperiode moet een elektrische
luchtbevochtiger in bedrijf gesteld worden om niet onder de 40% luchtvochtigheid in de desbetreffende ruimte te komen.

OPFRISSEN EN REPARATIE
Oppervlakte
afwerking
Lak / matte lak/
ultra matte lak

Natuur olie
Kährs Satin

Tip

Slijtplekken of kleine krassen

Diepe krassen of scheuren

Kährs Lak-Refresher

Kährs Touch-up Lak

Kährs Satin-olie/Profi-olie

Kährs Touch-up olie

Met een lichtvochtige pluisvrije doek in de
nerfrichting verdelen.

Met de penseel (in de dop) uitstrijken.
Na 10-15 minuten het overtollige verwijderen

RENOVATIE
Houten vloeren hebben een bijzonder lange levensduur omdat ze gerenoveerd kunnen worden. Na tientallen jaren gebruik kan het
beschadigde oppervlak vernieuwd worden, uitsluitend als het oppervlak geschuurd wordt en een volledig nieuwe oppervlaktebehandeling krijgt (lak of olie). Meestal is mogelijk om, met een schuurband korrel 60, het oppervlak kaal te schuren en diepe gebruikssporen te
verwijderen. Daarna volgt het fijnschuren met korrel 80 en korrel 100.
Linnea fineerparket kan slechts gepolijst worden maar niet kaal geschuurd. Hier zal men vroegtijdig moeten renoveren zolang de
oppervlaktebescherming/afwerking nog intact is. Zo wordt slechts de lak vernieuwd. Deze methode is ook aan te bevelen bij geborstelde
of gekleurde oppervlaktes zodat deze behouden blijven. Deze lakbehandeling is ook mogelijk bij zwaarbelaste vloeren, vaak bij projecten.
Ook Kährs parket met gekleurde, geborstelde oppervlakken of met gebroken kanten, kan altijd door een schuurbehandeling tot een gladde parketvloer in de natuurlijke houtsoort gebracht worden. Geborstelde vloeren en vloeren met een vellingkant hebben een diepere
schuurbeurt nodig.
Verder informatie vind u in onze uitgebreide gebruiksaanwijzing onder www.kahrs.com
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