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Drevo

NAJVYHĽADÁVANEJŠIE
DREVENÉ PODLAHY V EURÓPE

Prečo je Kährs tak výnimočný?

ŠVÉDSKA KVALITA OD ROKU 1857
Tradičné, prírodné, drevené podlahy, ekologická výroba s najprísnejšími parametrami. Ekologické myslenie je najvyššou prioritou našej výroby.
Vedúce postavenie na trhu parkiet: Know-how, moderné technológie, inovácie a skúsenosti viac ako 150 rokov.
Držiteľ známky kvality pre životné prostredie Modrý anjel, aktívny člen Greenpeace.

ZÁMKOVÝ SPOJ S NAJVÄČŠOU PEVNOSŤOU V ŤAHU
Vďaka najpevnejšiemu zámkovému spoju Woodloc 5S je možné pokladanie bez dilatačných škár až do max. 50 * 25 m (dĺžka * šírka),
celkom teda až 1250 m2 bez dilatácie medzi jednotlivými miestnosťami.
Podlaha so spojom Woodloc 5S sa vyznačuje minimálnym počtom škár aj po celej rade klimatických cyklov.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI OTERU A DROBNÝM ŠKRABANCOM

TRADIČNÉ DREVENÉ PODLAHy
A EKOLOgICKá VýRObA S TýmI
NA JPRÍSNEJŠÍmI PARAmETRAmI

Kährs
Know-how, moderné technológie, inovatívne postupy a 160 rokov skúseností
predurčujú spoločnosť Kährs, aby obsadila vedúce postavenie na trhu s parketami.
Medzi najvyššie priority spoločnosti patrí ekologická výroba, je držiteľom známky kvality
pre životné prostredie Modrý anjel a aktívny člen Greenpeace.
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Dub Chevron Grey

Testy tzv. Štuttgartskou metódou (skúška odolnosti proti oteru) preukázali, že výrobca Kährs používa najodolnejší lak anti-scratch.
Mimoriadne pevný a odolný povrch zachováva prirodzený vzhľad a štruktúru dreva.
Lak navyše obsahuje najnižšie emisie prchavých organických zlúčenín (VOC).

DOKONALÁ A PRIRODZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Pri výrobe frézujeme zámkový spoj až po lakovaní. Vďaka tomu nedochádza k efektu oblých hrán.
Kefovanie, morenie, ručne škrabaný povrch, rezaná štruktúra, vkladanie drevených kolíkov, podlahy starobylého vzhľadu,
technológia Riverstone (miesta okolo hrčí sa hobľujú do hĺbky).
Povrchová úprava v prírodnom oleji, saténovom, matnom či vysoko lesklom laku.

BOČNÉ LEPENIE LAMIEL
Nášľapná vrstva u 2 alebo 3-lamelových podláh je lepená navyše na bočných stranách lamiel.
Tým je zaistené tesné uzatvorenie povrchu a mimoriadne vysoká stabilita nášľapnej vrstvy

30 ROČNÁ ZÁRUKA NA PODLAHY
Výrobca Kährs poskytuje záruku na podlahy v dĺžke až 30 rokov.
Sme tu už viac ako 160 rokov a preto nám môžete veriť a spoľahnúť sa na nás.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA DREVENÝCH PODLÁH KÄHRS
Výrobca Kährs ponúka kompletný systém pre jednoduchú a hlavne praktickú údržbu a renováciu podláh.
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Dub Vista
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Mestský byt, kde drevená podlaha vytvára
pokojné a elegantné prostredie
Napriek tomu, že sivé podlahy a miestami tmavé farby na stenách
sa prelínajú celým bytom, dokonalá kombinácia tvorí vzdušný
a elegatný interiér podkrovného bytu. Príjemná atmosféra je tiež
docielená vďaka spojeniu moderných a tradičných vintage prvkov.
Na podlahe v obývacej izbe môžeme vidieť dubovú podlahu Sture
z kolekcie Founders. Podlaha je rustikálna avšak svojím šedým
tónom je príjemne odľahčená a elegantná.
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Dub Sture
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Druhy povrchových úprav

Skosené hrany

Kefovaný povrch

Ručne škrabaný povrch

Vysoký lesk

Matný lak

Olejovaný povrch
Dub Tveta

Prehľad kolekcií značky Kährs
Dymový povrch

Morený povrch

new
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Linnea
Spirit
Avanti
Piacente
Original
ID
Supreme

Ultra matný lak

7 mm
10 mm
13 mm
14 mm
15 mm

Lodge, Habitat, Living, Basic
Unity, Rugged
Avanti
Piacente
Nordic Naturals, European Naturals, American Naturals, World Naturals, Capital, Harmony, Götaland,
Classic Nouveau, Lux, Lumen, Sand, European Renaissance, Artisan, Founders, Domani
Chevron
Da Capo, Shine, Småland

20 mm

Grande
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2 – VRSTVovÉ PARKETY

NaJVYŠŠej KVALITY
Prečo zvoliť parkety Bauwerk?
DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI
Tradičný výrobca celoplošne lepených 2-vrstvových parkiet už od roku 1935.
Ideálne pre podlahové vykurovanie. Nízky tepelný odpor, pri hrúbke podláh 9,5-11 mm je 0,049 - 0,078 m2 K/W.

ZDRAVOTNE CERTIFIKOVANÉ
Zákazníkovi je garantované, že daný produkt je úplne zdravotne nezávadný a neobsahuje žiadne zdraviu nebezpečné látky.
Do priestoru sa tak neuvoľňujú žiadne škodlivé výpary, čo je veľmi dôležité, pretože človek strávi denne
80 až 90% svojho času v uzavretom priestore a vdýchne približne 10 - 20 m3 vzduchu.

CRADLE TO CRADLE
Bauwerk obdržal ako jediný výrobca parkiet na svete ekologickú certifikáciu Cradle to Cradle.
Certifikácia sa udeľuje produktom, ktoré spĺňajú prísne ekologické kritériá pri výrobe,
kde nedochádza k negatívnemu vplyvu na životné prostredie.
Produkty sú recyklovateľné a pri výrobe sú využité obnoviteľné zdroje energie.

SILENT TECHNOLOGIE

olit ý zvuk
Ok

- 53%
(cca -10dB)

Inovatívne riešenie, ktoré prináša excelentné výsledky pri redukcii prenosu zvuku.
Vďaka špeciálnej podložke je prenos okolitého zvuku do miestnosti
nižší až o 53% a kročajová hlučnosť je nižšia až o 70%.

B - protect

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI
A ŠVA JČIARSKA PRECÍZNOSŤ
Bauwerk
10

Unikátna povrchová úprava parkiet.
Zaisťuje úplne prirodzený vzhľad drevenej podlahy. Táto neviditeľná,
ale veľmi dokonalá ochrana povrchu je na nerozoznanie od neopracovaného dreva, zároveň ale chráni
podlahu proti nečistotám, uzatvára póry a vďaka tomu sa podlaha ľahko udržiava.

- 70%
(cca -15dB)

Kr

oča jový hlu

k

INOVÁCIA, KREATIVITA, PROGRES
Bauwerk ponúka celkom 320 dekorov parkiet, 11 druhov drevín, 57 farebných odtieňov, 6 štruktúr a 6 povrchových úprav.

PROFESIONÁLNE PORADENSTVO A SERVIS
Predaj podláh Bauwerk iba prostredníctvom exkluzívnej siete predajcov, kde je pre zákazníkov
zabezpečený kompletný servis za každých okolností.

11

Drevo
Dub White
Dub Old News

Designové podlahy
Kolekcia Unopark Vintage

Dub Light Yellow
Dub Light Red
Dub Light Blue
Dub Light Green
Dub Intense Green

Kolekcia Unopark Vintage je ideálnym doplnkom pre originálny interiér plný života
a farieb. Jednotlivé dekory idú medzi sebou ľubovoľne kombinovať a možno tak
vytvárať intenzívne aj tlmené farebné kombinácie.

Dub Intense Blue
Dub Mandala
Dub Intense Red
Dub Intense Yellow
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PODmANIVá ELEgANCIA

Kolekcia Formpark

Rozmanité vzory pokládky kolekcie Formpark

Široká škála ponuky značky Bauwerk ponúka podlahy rôznych formátov.
Vyberte si to pravé pre Váš interiér.

A
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B

SILVERLINE EDITION

2800 x 260 x 11 mm

VILLAPARK

2100 x 190 x 9,5 mm

STUDIOPARK

1700 x 150 x 11 mm

TRENDPARK

1450 x 130 x 11 mm

MEGAPARK

1250 x 100 x 11 mm

CLEVERPARK

1250 x 100 x 9,5 mm

MULTIPARK 9,5

1200 x 140 x 11 mm

MULTIPARK 10

755 x 117 x 10 mm

FORMPARK 780

(A)

780 x 260 x 11 mm

FORMPARK 520

(B)

520 x 260 x 11 mm

VARIOPARK

466 x 117 x 12 mm

UNOPARK

470 x 70 x 11/13 mm

SOLOPARK

470 x 70 x 10 mm

MONOPARK

470 x 70 x 9,6 mm
15
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Prečo zvoliť podlahy 1FLOOR?
Kolekcia FORTE - kvalitné trojvrstvové parkety s perfektnou povrchovou úpravou.
Zámok 5G = najmodernejšie mechanické spojenie lamiel.
Povrchová úprava UV olejo-vosk, ktorá dodáva podlahe plne prírodný vzhľad.
Nášľapná vrstva 2,5 mm.
Vhodná na podlahové kúrenie vďaka nízkemu tepelnému odporu.

Forte 01

NA JPOPuLáRNĚJŠIE
DREVENÉ DEKORy

new

Kolekcia Forte
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Forte 07
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Forte 06

Forte 09

Forte 08

Forte 07

Forte 06

Forte 05

Forte 04

Forte 03

Forte 02

Forte 01

Farebné odtiene dekorov z kolekcie Forte sú tlmené, veľmi prírodné a krásne doplnia akýkoľvek interiér. Moderná technológia zámkového spoja umožňuje jednoduchú
a rýchlu inštaláciu. Počas krátkej doby tak dokonale dokreslí atmosféru Vášho domu.

2,5 mm
HDF
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2200 X 195 X 10,8 mm
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Laminát

Rodinná firma s 35-ročnou tradíciou.
Držiteľ ceny TOP Innovator 2015 v stredne veľkých podnikoch.
Jeden z prvých výrobcov laminátových podláh, už od roku 1991.
Výroba v Nemecku – garancia vysokej kvality všetkých typov podláh WINEO.

Prečo zvoliť laminátové podlahy WINEO?

•

Kvalitné laminátové podlahy nemeckej výroby.

•

Zámkový spoj LocTec pre vysokú pevnosť a minimalizáciu spár.

•

Záruka 20 rokov v domácich priestoroch.

•

Podlaha je vyrobená z prírodných materiálov, z 90 % z dreva.

•

Výroba za prísnych ekologických podmienok.

•

Podlaha je vhodná pre podlahové vykurovanie.

•

Odolná proti škvrnám a jednoduchá na údržbu a čistenie.

•

Vďaka úprave Aqua-Protect® je vhodná tiež do vlhkých priestorov.

•

Antistatická a odolná voči UV žiareniu.

gARANCIA VySOKEJ KVALITy
wineo

20

Dub Globetrotter
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Laminát
Dub Tirol Silver

Nemecký výrobca WINEO garantuje vysokú kvalitu všetkých svojich podlahových krytín. Táto
rodinná firma s 35-ročnou tradíciou sa výrobe laminátových podláh venuje už od roku 1991.
Wineo je držiteľom ocenenia TOP Innovator 2015, udeľované nemeckou organizáciou Compamedia stredne veľkým firmám, za vysoké úsilie a nadpriemerné výsledky v oblasti inovácií.

Dub Salt
22

Wineo Okami

Pecan American

Dub Tirol Silver
23
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Dub Portuguese

1380 x 246 x 8 mm

1288 x 195 x 7 mm

WINEO 300

1288 x 195 x 8 mm

WINEO 500 MEDIUM

1288 x 195 x 8 mm

WINEO 500 MEDIUM V2

1380 x 160 x 8 mm

WINEO 500 SMALL V4

WINEO 500 LARGE V2

853 x 331 x 8 mm

WINEO 550

Laminát

PREHľAD FORmáTOV LAmINáTOVýCH PODLáH
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2,175 m
Laminát

2m

Laminátové podlahy
Kvalitné laminátové podlahy, vyrobené v Nemecku.
Vysoko odolné proti opotrebeniu - záťažová trieda 32 / AC4.
Vhodné tiež pre komerčné priestory s vysokou frekvenciou prevádzky.
Zámok Megaloc zaisťuje jednoduché a rýchle pokladanie.
Špeciálny vosk Isowaxx chráni podlahy proti vlhkosti.
Povrchová úprava synchrostructure - reálny vzhľad drevenej podlahy.
Moderný úzky formát lamiel u kolekcie Premium.

1m

1-lamelové vyhotovenie atraktívne vzory.
Vhodné na podlahové kúrenie.
Jednoduchá údržba.
Ekologická výroba v súlade s šetrným prístupom k životnému prostrediu

Pixley

dajte vyniknúť priestoru
Kolekcia Grande

Laminátové podlahy v XXL formáte oceníte predovšetkým u priestorného
interiéru, kde perfektne doplnia a opticky ešte zväčšia danú miestnosť. Podlahy majú moderný zámkový spoj Megaloc, ktorý zaistí rýchlu a jednoduchú
pokládku, spoje sú navyše impregnované ochranným voskom Isowax, ktorý zabráni
prenikaniu vlhkosti.
26

Timon
2175 x 243 mm

Maraba

Alvorada

Marituba

Barreiras
27

Laminát

classen

Kolekcia Sensa
Konštrukčná výška 12 mm - Extrémne silná a stabilná

Borovica Lamego

1 FLOOR

Kolekcia Premium

new

Kolekcia Premium Vám ponúka šesť 1-lamelových dekorov v imitácii drevenej
podlahy. Jedná sa o skvelú voľbu pre podlahové kúrenie za priaznivú cenu.

28

Dub Eden

29

Vierohodná imitácia drevenej podlahy
vďaka povrchovej úprave Synchrostructure.

Laminát

Mimoriadne odolná podlaha so záťažou AC5...

Dub Alicante

Dub Santana

CLASSEN

Kolekcia Impression

Dub Marbella

Dub Bassano

Dub Grenada

Dub Oviedo

Dub Alicante

Dub Santana

Kolekcia Impression Vám prináša perfektný dizajn vo svetlých aj tmavých
farebných odtieňoch. Životnosť podláh je predĺžená vďaka impregnácii
hrán technológiou Isowax, ktorá chráni podlahy pred prenikaním vlhkosti.

30
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Eko

PURLINE je úplne prírodná a ekologická podlaha.

EKOLOgICKÉ
PODLAHy

Prísna ekologická výroba, len z prírodných materiálov, bez chemikálií a toxických prísad.
Bez obsahu PVC, chlóru, zmäkčovadiel, ftalátov a rozpúšťadiel.
Neuvoľňuje do svojho okolia žiadne škodlivé látky pre Vaše zdravie
Bez zápachu. Bez emisií.
Recyklovateľná.
Držiteľ rady certifikátov a vyznamenaní.

Bez
obsahu

PURLINE je maximálne odolná podlaha.

PVC

Najvyššia záťažová trieda: 23/34/43.
23 - Podlahy vhodné pre bežné použitie v domácnoti.
34 - Podlahy vhodné pre veľmi namáhané komerčné priestory; nemocnice, ordinácie, školy, haly,
obchodné domy
43 - Podlahy vhodné pre ľahký priemysel; obchodné domy, schodiská, vstupné halyNajvyššia trieda
odolnosti proti opotrebeniu: Trieda T.
Perfektná na podlahové vykurovanie. Tepelný odpor: 0,01 m2 K / W.
Odolná voči chemickým aj mechanickým vplyvom.
Extrémne dlhá životnosť, podlaha je takmer nezničiteľná.
Vynikajúca schopnosť obnovy do pôvodného stavu - nábytok nezanecháva na podlahe žiadne odtlačky.
Stálofarebná, nebledne pôsobením slnečného žiarenia.

Jednoduchá údržba a čistenie. Podlaha PURLINE šetrí čas i náklady.
Uzavreté póry a kompaktný polyuretánový povrch - nečistoty a chemikálie nezostávajú na podlahe.
Na bežnú údržbu stačí umývať iba vodou. Podlaha ale zvládne všetky typy čistiacich prostriedkov.
Spĺňa vysoké hygienické nároky zdravotníckych zariadení, výskumných pracovísk, škôl a škôlok.
Nie je nutné aplikovať žiadnu počiatočnú ochrannú vrstvu.

Podlaha PURLINE splňuje všetky Vaše požiadavky.
Pokladanie možné plávajúcim spôsobom i lepením.
Vhodná do vlhkých priestorov.
Veľký výber vzorov v imitácii dreva či kameňa, farebné vzory, detské vzory.
32

WINEO 1000

WINEO 1500

Bez
obsahu

Veľkým výberom dekorov v imitácii dreva či kameňa, farebnými dekormi, ekologickými aspektmi a jednoduchou
údržbou dávajú podlahám purline prím medzi podlahami súčasného trendu. Prírodné materiály sú technologicky
dokonalé a ich údržba je významne jednoduchšia a lacnejšia. Nepoužívajú sa žiadne chemické prostriedky, iba voda.
Myšlienka zdravého životného štýlu a bývania sa stáva skutočnosťou.

new

Eko

PVC

Mramor biely

Dub Garden, Dub Island Moon
Wineo 1500 wood XS

PuRLINE

Kolekcia 1500 wood / stone
34
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Mramor šedý

Mramor biely

Just Concrete

Scivaro Slate

PURLINE

WINEO 1000 wood
1298 x 200 mm

WINEO 1000 wood XXL
1845 x 237 mm

WINEO 1000 stone
862 x 402 mm

859 x 397 mm

WINEO 1500 wood XS
600 x 100 mm

WINEO 1500 wood L
1200 x 200 mm

Eko

be_individual
be_different
be_creative
be_original
be_unique

1295 x 195 mm

Nekladieme limity
Vašej predstavivosti

WINEO 1500 wood XL
1500 x 250 mm

WINEO 1500 stone XL
1000 x 500 mm

Inšpirujte sa

Navrhnite dekor

Zvoľte typ pokladania
37

•
•
•
•
•
•
•

Vinyl

Vinylové podlahy
Kvalitné a zdravé vinylové podlahy, 100% bez obsahu ftalátov.
Perfektná voľba pre pokladanie v domácnostiach i vo vysoko frekventovaných
komerčných priestoroch (záťažová trieda až 42).
Podlaha je vhodná tiež do vlhkých priestorov kúpeľni a kuchýň.
Prirodzene teplá a tichá podlaha, príjemná pri chôdzi i na dotyk.
Veľmi nízky tepelný odpor, je ideálna na podlahové vykurovanie.
Nízka konštrukčná výška 2 až 9 mm je ideálna pri rekonštrukciách a renováciách.
Jednoduchá údržba a čistenie.

new
Dub Eternity Brown

40 nových dekorov
Kolekcia wineo 400

Dub Eternity Brown

Dub Eternity Grey

Na rok 2018 si Wineo pre svojich zákazníkov opäť pripravilo množstvo noviniek. Kolekcia obsahuje dva
unikátne dekóry Dub Eternity Brown a Dub Eternity Grey, ktoré sa svojím vzhľadom líšia od tých ostatných. Ani jedna lamela v balíku nie je rovnaká a podlaha tak v interiéri vytvára farebný gradient. A keďže

Kolekcia Wineo 400 Vám prináša celkom 40 nových dekorov. V rámci tejto
širokej palety si na svoje prídu ako milovníci drevených dekorov, tak tí z Vás,
ktorí dávajú prednosť minimalistickým dekorom kamenného vzhľadu
38

sú všetky dekóry kolekcie WINEO 400 dostupné so zámkom, na HDF doske aj vo variante na lepenie, nebude
Vás pri rozhodovaní nič obmedzovať.
39

Kolekcia wineo 600 wood / stone

Vinyl

Kolekcia wineo 400 wood / stone

Chateau White

Borovica Toscany Grey

Patchwork

Dub Venero Brown

Lava Grey

Dub Mellow

Gloomy

Lava Black

Borovica
Moonlight Pale
40

Jabloň
Soul Mellow

Dub
Valour Smokey

Cloudy

Rusty

Hero

Polar Travertine

Silver Slate
41

BUĎTE ORIGINÁLNY!

Neobmedzená kombinácia farieb i
tvarov medzi kolekciami

Vinyl

Kolekcia wineo 800

Solid Dark, Solid Grey, Solid Umbra

Mozaika Dark

43

LEPENÝ VINyL
Pri chôdzi po vinylovej podlahe oceníte príjemný pocit teplého

Vinyl

povrchu, ktorý môžete ešte umocniť podlahovým vykurovaním.
Podlaha má nízku konštrukčnú výšku 2 mm, čo je ideálne najmä
pri rekonštrukcii. Vďaka povrchovej úprave Extreme Protection
je podlaha veľmi odolná proti opotrebovaniu a tiež UV žiareniu.

výška 2 mm

ZÁMKOVÝ VINyL
Variant pre jednoduchú a veľmi rýchlu pokládku. Záťaž 23/31
je úplne dostatočná pre všetky miestnosti v bežných bytových
priestoroch. Celovinylové dielce je možné položiť aj do vlhkých
priestorov a nízka konštrukčná výška 4,5 mm je ideálnou voľbou
pre podlahové vykurovanie.

výška 4,5 mm

8 DEKÓROV
24 MOŽNOSTÍ

VINyL NA HDF
Rýchla a jednoduchá pokládka plávajúcim spôsobom vďaka
zámkovému

spoju,

navyše

integrovaná

textilná

podložka

Noise Reduct výrazne znižuje kročajový hluk a vyrovnáva

Kolekciu 8 dekorov vinylových podláh značky 1FLOOR ponúkame
v troch možných prevedeniach pokladania.

drobné nerovnosti podkladu. Podlaha je vhodná aj na podlahové
vykurovanie.

HDF

výška 9 mm
44
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Vinyl

tkaný vinyl

elegantný vzhľad textilu
2tec2

46

Design koberce so všetkými výhodami vinylu
Precízne spracovaná a krásna na pohľad - to je vysoko záťažová vinylová podlaha 2tec2, ktorá je ideálna do všetkých typov
komerčných priestorov, ako sú showroomy, kancelárie, hotely a predajne, a je vynikajúcou voľbou aj do rezidencií. Tvarovú
stálosť podlahy zaručuje vinylová priadza s jadrom zo sklených vlákien. Jednotlivé vrstvy sú k sebe tepelne zalisované, nie iba
prilepené, čím je dosiahnutá maximálna kvalita spracovania. Elegantný 3D dizajn pôsobí na pohľad ako koberec. Na výber
je široká škála dekórov v mnohých farebných odtieňoch. Vinylové podlahy 2tec2 - kvalita z Belgicka, od jedného z najväčších
výrobcov tkaných vinylov na svete.
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Vinyl

Unikátny dizajn vinylových podláh, ktoré perfektne imitujú povrch dreva alebo prírodného kameňa.
Štruktúrovaný (embosovaný) povrch u kolekcií Authentic pôsobí na dotyk celkom vierohodne ako drevená podlaha. Vďaka jedinečnej technológii vo výrobe sa neopakujú vzory na lamelách - každá doska je originál, čo
umocňuje veľmi reálny vzhľad. Táto zdravá podlaha je držiteľom radu ekologických certifikátov. Dostupná
tiež v XXL formátoch, pri drevených i kamenných dekorov.

Borovica Scarborough

Dub Ashstead

DIZA JNOVÉ PODLAHy Z HOLANDSKA

mFLOR
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Vonkajšie terasY
iDecking

Terasy

Najjednoduchší a najrýchlejší snímateľný systém pokladania pre vonkajšie terasy. Terasy
iDecking sú držiteľmi mnohých ocenení, z ktorých najvýznamnejšia je GERMAN DESIGN
AWARD 2017. Systémy Easy Change a Easy Click vylučujú chyby pri inštalácii vďaka
predinštalovaným klipom v rošte. Navyše sú úplne bezúdržbové a po čase užívania sa dajú
renovovať brúsením ako masívne drevené podlahy.

Terra

Teak

25 x 140 x 2800 mm
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Easy click

Easy Change
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Váš prodejce

Kährs, Bauwerk, iDecking, PURLINE,
WINEO, 1FLOOR, 2tec2, mFLOR

Kompletný a priebežne aktualizovaný sortiment nájdete na webovej stránke www.kpp.sk

