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Skosené hrany
Skosené hrany na krátkych a dlhých stranách zvýrazňujú každý jednotlivý diel podlahy. V tabuľkách pri jednotlivých 
kolekciách nájdete informácie o tom, ktoré výrobky sú so skosenými hranami.

 

kefovaný povrch
Jedná sa o špeciálnu pracovnú metódu, keď sú mäkké časti dreva medzi tvrdými letokruhmi vykefované. 
Štruktúra pravého dreva sa tým zviditeľní a je lepšie vnímateľná, takže priestory pôsobia oveľa útulnejšie.

podlahy starobylého vzhľadu
Pôsobia dojmom, že sa na nich značne podpísal čas. Spojením vzhľadu časom opotrebovanej podlahy s matným 
povrchom, prípadne povrchom ošetreným prírodným olejom, je dosiahnutá zvlášť útulná atmosféra starých 
podlahových krytín.

morené povrchy 
Zachovať pôvodný charakter dreva a napriek tomu docieliť individuálny štýlový design podlahy – to je zmyslom 
morených povrchov. Zvláštna zmes z rôznych pigmentov umožňuje bohatú hru farieb.

ručne škrabaný povrch
Nerovnomerným ručne hoblovaným povrchom sa dosiahlo úplne originálneho vzhľadu na spôsob starých 
doskových podláh.

vzhľad riverstone 
Ručné spracovanie Riverstone je úplne zvláštna remeselná technika. Miesta okolo sukov sa ručne ohoblujú do hĺbky.  
Tým sa suky značne zvýraznia a vytvoria tento vyslovene markantný design starých doskových podláh.

drevené kolíky 
Krása starých podláh je stále žiaduca. Staré drevené podlahy dodajú miestnosti teplo, pohodu a zvýraznia interiér. 
Drevené kolíky štvorcového tvaru alebo spoje tvaru motýľa sú remeselne zapracované a dodajú tak podlahám Da Capo 
Collection zvodnú krásu.

rezaná štruktúra
Hrubo rezané dekory sú nádherné na pohľad a typické svojou krásou surového dreva. Človek si tak ľahko 
vybaví tradičné zrubové chalupy.

Povrchová úprava
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Saténový lak kährs

Saténový lak je stále najrozšírenejšou formou povrchovej ochrany podláh a dreva vo všeobecnosti. 
Saténový lak Kährs je ideálnou kombináciou vlastností: veľmi jednoducho sa udržuje, nie je náchylný 
ku škvrnám, vyznačuje sa nadpriemernou odolnosťou voči oteru a drobným škrabancom. Saténový 
stupeň lesku opticky ladí so všetkými povrchmi nábytku alebo zariadení so stredným alebo vysokým 
stupňom lesku.

Vysoko kvalitné podlahy Kährs majú v dnešnej dobe jeden z najlepšie ošetrených povrchov medzi podlahovými krytinami vôbec. Predsudky, že drevené 
podlahy sú citlivé a náročné na údržbu, pre moderné podlahy neplatia. Spoločnosť Kährs vyvinula pre svoje podlahy systém povrchovej ochrany, ktorý 
maximálne spĺňa dnešné nároky. Pre obytné miestnosti platí to isté ako pre menej až stredne frekventované obchodné priestory, ako sú predajne 
a kancelárie. Iba v prípade vysoko frekventovaných verejných priestorov je treba naniesť dodatočnú vrstvu povrchovej ochrany (lak, olej).

matný lak kährs

Tento lak je rovnako vysoko kvalitný ako saténový lak Kährs. Má len takzvaný matný stupeň lesku. Pokiaľ sa 
rozhodnete použiť ako povrchovú ochranu zásadne lak a pritom uprednostňujete matný vzhľad, tak je vaša 
voľba v prípade tohto laku správna. Matný lak je zvlášť vhodný na zdôraznenie veľmi prirodzeného vzhľadu  
pri súčasnom zaistení maximálnej ochrany.

prírodný olej kähs

Prírodný olej je z hľadiska svojej optickej účinnosti nezameniteľný, pretože značne zvýrazňuje krásu dreva. 
Charakteristickými vlastnosťami povrchu sú silné zvýraznenia farby a zreteľné zviditeľnenie textúry dreva. 
Olej, vyrobený výhradne z rastlinných látok, je oxidatívne vytvrdený a upravený pre potreby bývania. 
Po pokládke je nutné podlahy dodatočne ošetriť prípravkom Kährs Satin Oil.

povrchová ochrana od SpoločnoStI kährS

trI oZnačenIa Z hľadISka trIedenIa 
Tri označenia City, Town, Country popisujú vzhľad z hľadiska príslušného triedenia. Výrobky triedenia city sú prevažne rovnomerné, čo sa týka farby  
a štruktúry a až na nenápadné suky sú takmer bez sukov. Výrobky triedenia town sú vďaka nepravidelnejšej štruktúre dreva a väčším farebným odchýlkam 
trochu živšie. triedenie country zahŕňa veľmi výrazné podlahy čo do štruktúry dreva, množstva sukov a trhlín, ktoré možno taktiež zaplniť. Triedenia sú 
značne ovplyvnené druhom dreva.

Podlahy City pôsobia kľudným dojmom 
a sú vyrobené z jednotného a pravidelne 
štrukturovaného dreva a vykazujú len malé 
rozdiely v kresbe a farbe.

Pokiaľ si prajte klasickú kulisu, v ktorej bude stáť 
v popredí zariadenie a nábytok, tak je pre vás 
vhodné triedenie Town.

Pre mimoriadne prirodzený vzhľad sa vám 
ponúka triedenie Country. Tu nájdete veľmi 
nápadné štruktúry dreva. Vyznačujú sa 
pôsobivou kresbou, nepravidelnosťami a sukmi.

Povrchová ochrana

povrchová úprava vo vysokom lesku kährs

Vysoko lesklá povrchová úprava rozžiari vašu podlahu a zdôrazní krásu štruktúry dreva. 
Kvalitná ochranná vrstva zaručuje trvalý vzhľad podlahy, bez ohľadu na každodenné opotrebenie.


