
PŘÍRUČKA PRO DESIGNÉRA
Výběr dřevěné podlahy s odbornými radami od 

interiérové designérky Marie Kingsley. 

NAJDĚTE SI SVŮJ STYL
Nádherná podlaha pozdvihne každý  

interiér. Podívejte se, co dokáže podlaha  
v domech od městského industriálního  

stylu až po styl rustikální.

SVĚTLÁ NEBO TMAVÁ PODLAHA?
Dřevěná podlaha má vliv na atmosféru celého 

interiéru. Tmavá podlaha dodává dramatičnost 
a pocit tepla, světlá podlaha vyvolává pocit klidu 
a zvětšuje prostor. Zjistěte, jak toho dosáhnout. 

DESIGN STORIES
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NOVÁ KOLEKCE 
BOARDWALK

Dřevo
Dřevěné podlahy zajistí, že vaše nohy budou 
v chladných dnech v teple a pohodlí a v teplých 
dnech příjemně chladné díky přírodní buněčné 
struktuře dřeva. Dřevo je vynikající izolující 
materiál s tisíci vzduchovými kapsičkami 
v každém krychlovém centimetru. Dřevo  
ve skutečnosti poskytuje sedmkrát lepší 
izolaci než keramická dlažba a je teplejší  
než plastový laminát nebo tenká vinylová 
podlaha. 

Stavební materiál 
budoucnosti
Mnoho architektů a designérů tvrdí, že dřevo 
je stavební materiál budoucnosti. Existuje pro 
to mnoho důvodů. Nejdůležitější je samozřejmě 
to, že je ekologičtější než většina ostatních 
materiálů. Dřevo může rovněž hrát důležitou 
roli v boji proti klimatickým změnám, protože 
je to uhlíkově neutrální a uhlík ukládající 
materiál.

Udržitelnost lesů
Společnost Kährs úzce spolupracuje s lesními 
úřady a nevládními organizacemi na udržování 
lesů jako zdroj trvale obnovitelné suroviny, 
v současnosti i pro budoucí generace. Ve 
Švédsku, kde nakupujeme většinu našich 
surovin, jsou lesy o více než 60 % rozlehlejší 
než před 100 lety, zatímco lesy v Evropě se 
průměrně rozrůstají o 6000 km² za rok.

Společnost Kährs představuje novou kolekci rustikálních dřevěných 
podlah – kolekci Boardwalk. Tyto nádherné dubové 1-lamelové 
podlahy se vyznačují broušeným, ručně škrabaným povrchem 
ošetřeným přírodním olejem, který zdůrazňuje vlákna a texturu 
dřeva. Tato kolekce zahrnuje čtyři dekory – Luce ve studeném bílém 
odstínu, elegantní světlý odstín Pallido, sofistikovaný šedý odstín 
Ombra a teplý, šedý Tramonto. 
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VÍTEJTE VE SVĚTĚ DŘEVĚNÝCH  
PODLAH SPOLEČNOSTI KÄHRS

Mlhavě bílé 
podlahy

Světlé podlahy

Dřevo dokáže vytvořit teplou a příjemnou atmosféru lépe než jakýkoliv 
jiný podlahový materiál. Dokáže zjemnit minimalistický interiér a dodat 
velkolepost interiéru v klasickém designu. Světlá podlaha odráží světlo 
a vytváří pocit otevřenosti, zatímco tmavá podlaha dodá prostoru 
pocit tepla a útulnosti. Neutrální dřevěná podlaha na druhou stranu 
dodá přirozený a organický vzhled každému interiéru. Výběr rustikální 
nebo klidné podlahy může rovněž změnit celkový dojem z interiéru, jak 
sami uvidíte.

Od doby, kdy byla naše společnost před 160 lety ve Švédsku založena, 
nás vede touha využít přirozené krásy dřeva k výrobě výjimečných a 
trvale udržitelných podlah. Výsledkem je celosvětové přední postavení 
v oblasti dřevěných podlah. V dnešní době můžete najít dřevěné podlahy 
Kährs po celém světě, v domácnostech i obchodních prostorách – od 
soukromých domů, přes hotely až po operní domy. 

I když náš sortiment podlah je nyní velmi rozsáhlý a pokrývá širokou 
škálu barev, povrchových úprav a vzhledů, všechny naše podlahy mají 
něco společného. Je to zaměření na design, kvalitu a inovaci. Naše 
společnost, která stále sídlí v malém městě Nybro, v hlubokých lesích 
jižního Švédska, se snaží předávat smysl pro dokonalost z generace  
na generaci. V průběhu desetiletí jsme objevovali nové způsoby, jak 
zdokonalit výrobní procesy našich dřevěných podlah. 

Pro další inspiraci a užitečné informace o dřevě a dřevěných podlahách 
navštivte prosím internetové stránky www.kahrs.com. Najdete  
tam rovněž seznam našich maloobchodních prodejců. Velmi vám 
doporučujeme jednoho z nich navštívit, nic se totiž nevyrovná pocitu 
dotknout se a prohlédnout si naše podlahy v jejich skutečné kvalitě 
a kráse. 

Doufáme, že se nám podaří vás inspirovat k vytvoření vašeho 
vlastního designu. 

HLAVNÍ STRANA: COAST
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KOUZLO 
PÍSEČNÝCH DUN
Nerušený výhled na moře, nádherné světlo a nádherná krajina s 
písečnými dunami tvoří atmosféru tohoto kalifornského přímořského 
bydlení. Silná přítomnost těchto prvků inspirovala vlastníky při návrhu 
interiéru v přírodních barvách s jemnými bílými a šedými tóny 
v kombinaci s rustikálními dřevěnými detaily. V celém domě byly 
použity bílé podlahy, což dodává interiéru pocit nekonečna. 
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OYSTER
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MANOR
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LACE
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LACE
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SHELL SHELL

Vzdušná kuchyň/jídelna ztělesňuje 
klidný a bezstarostný život u moře 
díky stěnám v brilantní bílé barvě 
s několika rustikálními kontrastními 
prvky. Vzniká celkový dojem jednolitého 
otevřeného prostoru s akcentem jemně 
bílých dřevěných podlah. Vrstvy  
bílé barvy jsou zdůrazněny texturou 
dřeva ve všech podobách, od větrem 
ošlehaného, obroušeného a ručně 
opracovaného až po jemnější 
povrchovou úpravu dřeva. Bytové 
doplňky z přírodních materiálů 
barevně oživují bílý interiér a dodávají 
mu rustikální vzhled. 

 Výhled z obývací části je úchvatný. 
Bílá mořská pěna se odráží v jemně 
bílé dřevěné podlaze a tím mizí 
hranice mezi venkovním a vnitřním 
prostorem. Byla použita převážně 
neutrální paleta barev, která 
zdůrazňuje kontrastní prvky, např. 
proutěná křesla, dekorační polštáře 
a přehozy z ovčí kůže, které prostoru 
dodávají jemnost a teplo.
 Skládací dveře propojují vnitřní 
a venkovní prostor, který je doplněn 
nádherným výhledem na moře. Toto 
propojení obou částí rovněž usnadňuje 
organizování zábavy během větrných 
dnů. 

Otevřený prostor PODLAHY VYBRANÉ PRO TENTO INTERIÉR:

Obývací pokoj: Dub Oyster. Rustikální, ručně škrabaná, 
olejovaná, 1-lamelová dubová podlaha, s velkými suky a 
prasklinami. Použití bílého mořidla vytváří živý a přesto  
jemný dojem.

Jídelna: Dub Manor. Práškově bílé mořidlo na této 1-lamelové 
dubové podlaze zjemňuje rustikální vzhled a nechává vystoupit 
světlé tóny dřeva. Každá parketa je pečlivě ručně škrabaná což 
zdůrazňuje opotřebený vzhled podlahy.

Kuchyň: Dub Lace. Mořidlo a jemné kontrasty dodávají této 
bílé 1-lamelové dubové podlaze charakteristický výraz. Každá 
parketa je pečlivě vybroušena pro zdůraznění charakteru 
vláken, suků a prasklin a zdůrazňuje přirozenou texturu dřeva.

Hala a ložnice: Dub Shell. Povrchová úprava práškově bílou 
barvou s jemnými kontrasty nechává na této 3-lamelové dubové 
podlaze vystoupit jemné detaily zdůrazněné pečlivým 
broušením. Povrchová úprava matným lakem snižuje  
lesk a chrání dřevo proti každodennímu opotřebení.
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MLHAVĚ BÍLÉ 
PODLAHY

Dřevěné podlahy v mlhavých a kalně bílých odstínech 
v každém interiéru okamžitě vytvoří pocit klidu. 
Naše řada zahrnuje podlahy 1 až 3-lamelové 
v různých povrchových úpravách, od olejované  
až po lakovanou. 

Matný lak Olej Ultra matný lak Lak s vysokým leskem

Kartáčování Ručně škrabané Barevná mořidla Zkosené hrany

Mikro  zkosená Podlaha s 1, 2 a 3 lamelami

JASAN ALABASTER

DUB SKY DUB NOUVEAU SNOW

DUB RIME DUB LIMESTONE

JASAN BLIZZARD

DUB NOUVEAU LACE

DUB SHELL

BUK OPAQUE
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DUB CHEVRON WHITE

DUB OYSTER

JASAN FLOW

JASAN SANDVIG

DUB NOUVEAU BLONDE DUB PALE

DUB DOME DUB MENTON

JASAN SKAGEN DUB MANOR
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POWDER

Mezi vlnícími se kopci na Mallorce najdete dům, který je dokonalým příkladem nádherného 
letního bydlení. Toto sluncem zalité útočiště plné přirozeného světla bylo jednoduše 
doplněno dřevěnými podlahami v teplých odstínech bílé a odkrytými dřevěnými trámy 
jako pocta tradičním španělským interiérům.

SLUNCEM ZALITÉ 
ÚTOČIŠTĚ

Tento dům, obklopený zahradou 
plnou vůní a pyšnící se 
kobaltově modrým bazénem, je 
pro své vlastníky místem k 
odpočinku v letních měsících. 
Okolní prostředí plné barev  
je doplněno klidným a 
jednoduše zařízeným interiérem, 
bílými stěnami a podlahami v 
odstínech bílé jako chladivý 
kontrast sálajícího slunce.

 Otevřený obytný prostor si 
zachovává mnohé ze svých 
původních prvků, jako například 
odkryté trámy ve středomořském 
stylu. Vzdušné, bílé místnosti 
jsou zařízeny nábytkem 
z renovovaných materiálů 
a místních řemeslných kousků, 
s několika prvky v tlumených 
barvách. Z interiéru sálá pocit 
klidu zdůrazněného dřevěnými 
podlahami v odstínech bílé.

PODLAHY VYBRANÉ PRO 
TENTO INTERIÉR:

Chodba a ložnice: Dub Powder. 
Vybělená dubová prkna této 
1-lamelové mořené dubové podlahy 
jsou v barevné škále od krémově bílé 
až po vřesovou šedou. Povrchová 
úprava matným lakem snižuje 
odlesky. Každé prkno je pečlivě 
vybroušeno pro zdůraznění přirozené 
textury dřeva.

Hala: Dub Rügen. Tato 1-lamelová 
dubová podlaha, ošetřená bílým 

mořidlem zdůrazňuje dramatické 
suky a praskliny, což jí dodává 
rustikální vzhled. Jemný a hedvábný 
povrch je obroušen a následně 
ošetřen olejem pro zdůraznění 
přírodního vzhledu dřeva.

Prostor kuchyně a obývacího 
pokoje: Dub Klinta. Průhledné bílé 
mořidlo dodává této 1-lamelové 
dubové podlaze přirozený světlý 
vzhled. Každá parketa je velmi 
pečlivě ručně škrabána a broušena 
pro zdůraznění suků a vyváženého 
rustikálního vzhledu podlahy.
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RÜGEN
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KLINTA
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KLINTA
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KLINTA

POWDER
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SVĚTLÉ 
PODLAHY

DUB ANZIANO DUB RÜGENDUB ARCTIC

DUB GUSTAF DUB KLINTA DUB PARIS

DUB BRIGHTONDUB HORIZONDUB NOUVEAU WHITE

Uvolněné, ale přesto rafinované bílé dřevěné podlahy vytváří dokonalý prostor 
k prezentaci nábytku a designových prvků ve vašem domě. Interiéru navíc dodají 
okamžitý přísun světla. Bílé podlahy nabízíme v široké škále odstínů, od ostře 
studených až po teplé odstíny bílé.

Matný lak Olej Ultra matný lak Lak s vysokým leskem

Kartáčování Ručně škrabané Barevná mořidla Zkosené hrany

Mikro  zkosená Podlaha s 1, 2 a 3 lamelami
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Boardwalk 
Collection

Premium Rustic 
(New white)

DUB POWDER

DUB VISTA DUB OLOFDUB COLONY

DUB ESTORIL

DUB MISTDUB TIDE

DUB DEW DUB LUCE
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COAST
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Horní patro tohoto holandského domu přesahuje přes spodní patro a vzbuzuje dojem,  
že levituje v prostoru. Dům vypadá, jako poskládaný z krabic. Sklo, beton a dřevo udávají 
neutrální paletu barev, která dává vyniknout přírodním prvkům. V celém domě byly 
použity šedé dřevěné podlahy, což umocňuje surovou, ale útulnou atmosféru.

Dům, který je situovaný na malém pozemku, skrývá obrovský 
otevřený obytný prostor a tři ložnice, díky jejichž uspořádání 
proniká světlo do interiéru. Otevřené přízemí vede k ložnicím 
umístěným v patře, přístup k nim vede přes surové betonové 
schodiště. Dřevěné podlahy, kuchyňské skříňky a velká 
skleněná okna jsou další prvky, které se opakují v celém 
interiéru.

 Minimální barevná paleta použitá v interiéru vyjadřuje 
úctu vůči přírodě a jejím součástem. Krb je vyroben ze 
stejného betonu jako schodiště, vizuální struktura schodiště 
je v kontrastu s šedými dubovými podlahami a nábytkem 
z ořechového dřeva.

V KRABICI
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ROCK
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COAST
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TWILIGHT

Obytný prostor: Dub Coast. Tato 1-lamelová, mořená, dubová 
podlaha se vyznačuje teplými, zemitými tóny s odstíny kamenné 
šedi. Každá parketa je pečlivě broušena, čímž se zdůrazní přírodní 
charakter dřevěných vláken. Povrchová úprava ultra matným lakem 
účinně absorbuje světlo z velkých oken.

Kuchyň: Dub Rock. Pečlivě broušené parkety této 1-lamelové, 
mořené, dubové podlahy dodáváme v barevné škále od šedé  

až po odlesky krémově bílé. Povrchová úprava matným lakem 
snižuje lesk a chrání dřevo proti každodennímu opotřebení.

Ložnice: Dub Twilight. Mořená dubová 3-lamelová podlaha v teplých, 
zemitých tónech s odstíny kamenné šedi. Každá parketa je pečlivě 
broušena pro zdůraznění přírodního charakteru vláken, zatímco 
povrchová úprava ultra matným lakem vytváří dojem čerstvě 
pořezaného dřeva.

PODLAHY VYBRANÉ PRO TENTO INTERIÉR:
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ŠEDÉ 
PODLAHY
Jedním z nejnovějších trendů mezi dřevěnými podlahami je 
šedá – od odstínů naplaveného dříví až po antracit. Šedé 
dubové podlahy jsou vyrobeny tak, aby působily starobyle 
a vytvářely jedinečnou patinu, vzbuzující pocit tepla. Naše 
řada zahrnuje mnoho různých designů a povrchových úprav.

Matný lak Olej KartáčováníUltra matný lak

Barevná mořidla Kouřová úprava

Ručně škrabané

Řezaná podlaha Zkosené hrany

Mikro  zkosená Podlaha s 1, 2 a 3 lamelami

DUB ASPELAND DUB SORRENTO

DUB COAST

JASAN STREAM DUB ROCK DUB ROCCIA DUB RITORNO

DUB SHORE DUB NOUVEAU GRAY DUB KINDA

DUB ALLOYDUB ECLIPSEDUB TWILIGHT DUB VINGA

DUB CHEVRON GREY

DUB MOON DUB LINEN
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Boardwalk 
Collection

Premium Rustic 
Grey

Capital Col-
lection

New Grey 
(Coast)

DUB MAISON

DUB INDOSSATI DUB PORTOFINO

DUB BERLIN

DUB STUREDUB STONE

DUB NOUVEAU GREIGE DUB YDRE

DUB CHALET

DUB DUSSATO

DUB MÖRE

DUB ESPACE DUB CITADELLE

DUB CONCRETE

DUB FOSCHIA

DUB FOSSIL

DUB TRENCH

DUB KILESAND

DUB HANDBÖRD KANADSKÝ JAVOR BRUMA KANADSKÝ JAVOR NEBBIA

DUB OMBRA

DUB PRAGUE
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VEDBO

INDUSTRIÁLNÍ 
KRÁSA
Tento berlínský dům v industriálním stylu je ukázkou elegantního 
designu ve spojení s městskou estetikou. Prostor byl zpočátku 
poměrně tmavý, proto se vlastníci místo pokusu o změnu raději 
rozhodli tuto vlastnost zdůraznit odpovídající paletou barev. Přírodní 
dubové podlahy zjemňují tuto atmosféru a přináší pocit tepla do 
omezeného, ale přesto nádherného interiéru.
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JOHAN
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VEDBO
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VILLAGE
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TOWER STARNBERG

Tento víceúrovňový byt 
s rozšiřujícím se obytným 
prostorem se rozkládá na 
čtyřech podlažích. Prostory jsou 
vzájemně propojeny kovovým 
schodištěm v industriálním stylu. 
Dům byl navržen s otevřeným 
obytným prostorem a okny přes 
celou stěnu, které umožňují 
přístup přírodního světla. 
V celém době byly položeny 
přírodní dubové podlahy, 

v kontrastu k tmavým stěnám, 
designovým prvkům a 
neobvyklým bytovým doplňkům.
 Několik odstínů šedé 
v obývacím prostoru na úrovni 
ložnice celý prostor zjemňují,  
ve srovnání s černou barvou 
použitou v přízemí. Různé 
textury dřeva, kůže, beton, 
koberce a lněné doplňky 
dodávají celému interiéru 
zajímavý vzhled. 

Dřevo dodává pocit tepla PODLAHY VYBRANÉ PRO TENTO INTERIÉR:

Jídelna: Dub Vedbo. Tato 1-lamelová 
dubová podlaha vytváří přirozeně 
uvolněnou a teplou náladu díky sytým 
tónům zdůrazněných škrabanou 
povrchovou úpravou olejem z lněných 
semínek. Parkety jsou vybrány s 
ohledem na počet suků a výraznou 
zrnitost, za účelem zvýraznění zajímavé 
dřevěné textury. 

Obytný prostor: Dub Johan. Povrchová 
úprava přírodním olejem na této 
1-lamelové dubové podlaze umocňuje její 
zlatohnědý vzhled a zdůrazňuje suky 
a praskliny dřeva, čímž umocňuje její 
rustikální vzhled. Každá parketa je 
pečlivě broušena a ručně škrabaná,  
aby vynikla vlákna a struktura dřeva. 

Ložnice: Dub Village. Světlá barevná 
paleta této 1-lamelové dubové podlahy je 
zvýrazněna velkými suky a prasklinami 
k dosažení rustikálního a starobylého 
vzhledu. Každá parketa je pečlivě 

broušena pro zvýraznění vláken, suků 
a prasklin a tím i přirozené struktury 
dřeva. Povrch je ošetřen přírodním 
olejem.

Hala v horním patře: Dub Tower. Tato 
1-lamelová dubová podlaha vyniká 
paletou tlumených barev, které jejímu 
čistému vzhledu dodávají hloubku. 
Každá parketa je pečlivě vybroušena  
pro zdůraznění charakteru vláken, suků 
a prasklin a zdůrazňuje přirozenou 
texturu dřeva.

Bar: Dub Starnberg. Rustikální vzhled 
této přirozeně tónované 1-lamelové 
dubové podlahy vytváří jemné prostředí 
a neobvyklý interiér. Vyznačuje se 
částečně vyplněnými prasklinami a suky, 
což vzbuzuje dojem živé, ale přesto 
elegantní podlahy. Povrch podlahy je 
ošetřen přírodním olejem a podlaha  
tak dostává jemnější nádech. 
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PŘÍRODNÍ 
PODLAHY
Přírodní dřevěná podlaha představuje skutečnou klasiku a dodá 
vašemu domovu pocit tepla a přírodní krásy. Podle designu můžou být 
tyto podlahy oživující nebo zklidňující, rustikální nebo elegantní. Naše 
široká nabídka zahrnuje parkety různých velikostí, různé povrchové 
úpravy a odstíny, od světlé a vzdušné až po syté a zlaté.

Zkosené hranyRučně škrabané Mikro  zkosená Podlaha s 1, 2 a 3 lamelami

JASAN KALMAR

JASAN GOTHENBURG

BUK HELLERUP

KANADSKÝ JAVOR TORONTO

KANADSKÝ JAVOR SUMMER

KANADSKÝ JAVOR MANITOBA

KANADSKÝ JAVOR SPRING

JAVOR EVROPSKÝ SALZBURG DUB TOWER

BUK VIBORG DUB ROCHFORD

DUB HAMPSHIRE

DUB CASTELLO ROVERE

Matný lakSaténový lak Olej Kartáčování Ultra matný lak Řezaná podlaha
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Boardwalk 
Collection

Premium Rustic 
(Rügen)

DUB SUN DUB DUBLIN DUB BURGUNDY

DUB DAWN DUB VERONA

DUB SIENA

DUB CORNWALL

DUB VIENNA

DUB JOHAN DUB VILLAGE DUB CAMINO

DUB VEDBO DUB FINNVEDEN

DUB BREEZE DUB REEF

DUB PALLIDO
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„Naše domovy jsou naše nejintimnější místa. Zde odpočíváme, bavíme se a setkáváme se 
s našimi nejbližšími. Proto je tak důležité, aby dům zrcadlil lidi, kteří v něm žijí,“ říká švédská 
interiérová designérka Maria Kingsley. „Mým cílem je pomáhat lidem realizovat svou vizi 
domova a dodat domu osobitost přidáním prvků, které v něm chtějí, ale na které sami 
nepřišli.“ „Jedním z nejdůležitějších prvků je podlaha, protože můžete vytvořit zcela  
odlišný pocit podle toho, jakou podlahu zvolíte. Bez ohledu na styl je mým oblíbeným 
materiálem dřevo, protože dodává pocit kvality, který vydrží,“ říká.

Maria Kingsley, interiérová designérka:

„INTERIÉR BY NEMĚL  
BÝT PŘÍLIŠ DOKONALÝ“

Vysoce kreativní designérka Maria Kingsley je ve Švédsku velmi 
dobře známou televizní tváří, díky účasti v populární televizní 
designerské show “Bygglov” (“Stavební povolení”). Po dobu deseti 
let, kdy pomáhala klientům realizovat svou vizi se jí podařilo vytvořit 
jasnou filozofii v oblasti interiérového designu. 
 – Můj názor je, že interiér by neměl být příliš dokonalý. Když 
přidáte předměty vytvářející kontrast, jako např. něco starého 
a opotřebovaného, oproti novým a lesklým věcem, nebo tvrdý  
povrch v kontrastu s měkkým, interiér bude mnohem zajímavější.

 – Nejdůležitější však je, aby interiér vypovídal o lidech, kteří v něm 
žijí – jejich historii, zájmy a koníčky. To z něj dělá domov, říká.
 To znamená, že když Maria začíná nový projekt, součástí její práce 
je poznat lidi, pro které pracuje.
 – Popíšou mi svou vizi a své sny a potom je na mně, abych je 
interpretovala. Vždy se však snažím své klienty trochu posunout 
mimo představu, kterou si sami utvořili, pokud mám pocit, že to 
interiéru dodá další rozměr. Rovněž si myslím, že je důležité, aby  
se interiér domu hodil k exteriéru.
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Říká, že se vždy snaží používat barvy, o nichž ví, že se jejím klientům líbí, 
i když její vlastní paleta oblíbených barev je spíše neutrální, např. jemně 
šedá a jemně béžová.
 Když Maria pomáhá svým klientům s výběrem věcí, které si kupují nebo 
dávají do svých domovů, řídí se třemi kritérii.
 – Myslím, že předmět by měly něco znamenat, nebo by měly být vysoce 
atraktivní, v tom případě nemusí být tak úplně užitečné. Třetím kritériem  
je v podstatě užitečnost. Pokud předmět nesplňuje žádné z těchto kritérií, 
myslím, že byste se jej měli zbavit. Součástí mé práce je přesvědčit klienty, 
aby se takových věcí zbavovali.

Po absolvování tříletého studia na dánské designové škole odešla studovat 
interiérový design na další dva roky do Austrálie. Od návratu do Švédska 
pracuje jako designérka na volné noze.
 – Jsem opravdu hrdá na to, že jsem se mohla zapojit do řady různých  
zajímavých projektů, od návrhů soukromých domů, až po výzdobu 
ukázkových domů a bytů pro developery v oblasti nemovitostí. Můj projekt 
snů je navrhnout čekárnu dětské pohotovosti. Mám malé děti a trávím v 
těchto prostorách hodně času. Vím, jak depresivní mohou tato místa být, 
dodává. 

Ráda pracuje se dřevem
V mnohých interiérech, které Maria od zahájení své práce před deseti lety 
vytvořila, jsou použity dřevěné podlahy od společnosti Kährs.
 – Ráda pracuji s přírodními materiály, např. se dřevem. Dřevěná podlaha 
zůstává krásná po dlouhou dobu a v průběhu let získává krásnou patinu. 
Dodává pocit tepla a zjemňuje interiér připomíná.
 – Navíc mám ráda kontrast, kterého můžete dosáhnout například 
použitím podlahy z měkkého dřeva ve spojení s betonovou stěnou.

Nekonečná kreativita
Mariina kreativita se začala vyvíjet v dětství. Maria trávila každý den po 
škole u svého dědečka, který byl zanícený umělec a stavitel modelů 
starých větrných mlýnů.
 – Vedl mě k malování a tvůrčí rukodělné činnosti. Mojí kreativitě se nikdy 
nekladly žádné meze. Vyrostla jsem s tím, že můžu udělat cokoliv. Výzdobu 
ve svém pokoji jsem si dělala vždy sama. Proto jsem již od raného věku 
věděla, co chci dělat, vysvětluje.

– Ráda pracuji s přírodními materiály, 
např. se dřevem. Dřevěná podlaha 
zůstává krásná po dlouhou dobu a v 
průběhu let získává přirozenou patinu. 
Dodává pocit tepla a zjemňuje celý 
interiér, dodává.
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PŘÍRUČKA DESIGNÉRA PRO  
VÝBĚR DŘEVĚNÉ PODLAHY

SVĚTLÁ, TMAVÁ NEBO NEUTRÁLNÍ PODLAHA?
„Lidé zpravidla ví, zda chtějí světlou, tmavou nebo neutrální podlahu, ještě než začnou dřevěnou 
podlahu shánět. Je však několik aspektů, které byste měli zvážit. Barva podlahy má totiž výrazný 
dopad na celkový dojem z místnosti. Než se rozhodnete, je dobré se na věc podívat z dlouhodobé 
perspektivy, protože dřevěné podlahy mají dlouhou životnost.“
 „Obecným pravidlem je, že tmavá podlaha „pohlcuje“ velkou část světla, ale vytváří teplou 
a útulnou atmosféru. Na druhou stranu podlaha ze světlého dřeva světlo odráží a dodává místnosti 
pocit prostornosti, zatímco neutrální podlaha vytváří klasické a přirozeně krásné prostředí pro  
další designové prvky v interiéru.“

OLEJOVANÉ NEBO 
LAKOVANÉ?
„Mnoho lidí se ptá, zda si mají vybrat lakovanou 
nebo olejovanou dřevěnou podlahu. To je 
přirozené, protože povrchová úprava hraje 
významnou roli pro celkový dojem z podlahy. 
Obecně řečeno, lakovaná podlaha odráží více 
světla než podlaha olejovaná. Výjimkou jsou 
podlahy ošetřené novým ultra matným lakem 
společnosti Kährs, který jim dodává vzhled 
neošetřené podlahy, čerstvě nařezaného dřeva, 
přičemž zůstává zachována důkladná ochrana 
proti každodennímu opotřebení.“
 „Bez ohledu na povrchovou úpravu, je důvodem 
proč si často ve svých návrzích vybírám podlahy 
Kährs, je to, že si udrží svou krásu po mnoho let. 
Správná údržba je ovšem nesmírně důležitá. 
Olejovaná podlaha vyžaduje více údržby než 
lakovaná podlaha. Na druhou stranu umožňuje 
snadnější opravy.“

Nejlepší rada pro výběr dřevěné podlahy je naslouchat svému srdci. Než se rozhodnete, je 
třeba vzít v úvahu určité důležité věci. Interiérová designérka Maria Kingsley vysvětluje 
několik nejdůležitějších prvků pro výběr správné dřevěné podlahy v konkrétním kontextu. 
Doporučuje navštívit jednoho z maloobchodních prodejců, nic se totiž nevyrovná tomu,  
když si podlahy můžete prohlédnou a dotknout se jejich povrchu, abyste si udělali představu 
o charakteristických znacích každé konkrétní podlahy.
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KOLIK LAMEL A V JAKÉM SMĚRU?
„Počet lamel na každé parketě ovlivňuje celkový dojem z místnosti. Dobrým způsobem jak v domě 
dosáhnout harmonie, je vybrat si dřevěné podlahy, které ladí, ale které jsou rovněž optimální pro 
každou místnost. Můžete si například vybrat podlahu 1-lamelovou do obývacího pokoje a její 
3-lamelovou variantu do ložnice. Když sladíte lišty s lamelami dojem bude ještě silnější.“
 „Důležitý je také směr, ve kterém se parkety pokládají. Obecným pravidlem je pokládat podlahu 
podélně, směrem ke zdroji světla. Pro optické rozšíření úzkého prostoru však můžete zvážit 
i položení podlahy napříč.“

ČISTÝ NEBO NEUTRÁLNÍ VZHLED?
„Dojem z podlahy je kombinace toho, co vidí vaše oči, a toho, jak se cítí vaše nohy. Pro konečný vzhled 
podlahy a pocit z ní je rozhodující výběr surového dřeva na podlahu a jeho ošetření. Suky, praskliny 
a barevné odchylky v dřevu dávají podlaze rustikální vzhled, zatímco čistá prkna s malým množstvím 
suků jí dodávají klidný a elegantní výraz.“
 „Tyto přírodní odchylky dřeva je možno umocnit mnoha různými typy povrchových úprav, např. 
broušením a škrabáním, které zdůrazní vlákna dřeva a dodají podlaze strukturu. Tento účinek ještě 
zesilují stopy po řezání a zkosené okraje prken.“

Navštivte www.kahrs.com
pro více informací o dřevě, které vám budou 
vodítkem při výběru vaší dokonalé dřevěné 
podlahy. 
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MAGGIORE

Dům je zasazený ve svěží dánské přírodě a přestavuje 
moderní pojetí místních tradičních venkovských 
stavení. Je dokonalou kombinací rustikálního stylu 
a pohodlí v moderním pojetí. Podlahy, stropy a trámy 
ze dřeva v teplých hnědých odstínech, v kombinaci 
s měkkými textiliemi v tlumených barvách a lesklými 
interiérovými doplňky, zdůrazňují styl celého domu. 
Jste připraveni na útulnou proměnu? 

DÁNSKÝ 
PŮVAB

Toto venkovské stavení s otevřeným obytným prostorem je kombinací 
elegance a industriálního stylu. Při projektování domu svých snů se vlastníci 
inspirovali okolní krajinou. Recyklované dřevo, které bylo použito na stropy 
a trámy, dokonale ladí s teplými, hnědými podlahami a vytváří rustikální 
dojem. Tlumené odstíny šedé, doplněné nábytkem a textilními doplňky 
v modré dodávají interiéru sofistikovaný nádech.
 Dům je v dokonalé rovnováze rustikálního a moderního stylu a nabízí 
ohromující, a přesto klidný kontrast mezi starým a novým, designovými 
a starožitnými předměty. Nádherný výhled na venkovské okolí, z velkých 
sloupkových oken, ještě umocňuje pocit naprostého klidu.
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MAGGIORE

Kährs Design Stories 41



HUSK MAGGIORE

INDIETRO

PODLAHY VYBRANÉ  
PRO TENTO INTERIÉR:

Hala, obývací pokoj a kuchyň: Dub Maggiore. Tato 
mořená, 1-lamelová, dubová podlaha se vyznačuje 
extra dlouhými a širokými parketami, s výraznými 
liniemi a prasklinami v kombinaci se suky a stopami 
po řezání. Parkety jsou broušené, ručně škrabané, 
naolejované a mají kouřovou povrchovou úpravu. 
Středně hnědé tóny se objevují vedle kávových 
odstínů a medových odlesků. Výsledkem je 
nádherná a vysoce rustikální podlaha.

Chodba: Dub Husk. Zlatohnědé odstíny se u  
této 1-lamelové dubové podlahy mísí s výraznými, 
uhlově hnědými suky. Každá parketa je pečlivě 
vybroušena pro zdůraznění charakteru vláken, 
suků a prasklin a zdůrazňuje přirozenou texturu 
dřeva. Ruční škrabání umocňuje opotřebovaný 
vzhled této podlahy.

Ložnice: Dub Indietro. Tato kouřová, broušená 
3-lamelová podlaha se vyznačuje výraznými 
barevnými odchylkami parket, od vybělené světlé 
barvy až po syté odstíny, za účelem dosažení 
dramatického a opotřebovaného vzhledu. 
Všechny tyto charakteristiky dohromady  
vytváří starobylý vzhled. 
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MAGGIORE
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HNĚDÉ 
PODLAHY

Nic nevytvoří okamžitý pocit tepla lépe než hnědá dřevěná 
podlaha. Syté, zemité tóny jantaru a tabáku vytváří dokonalé 
prostředí pro tradiční i současné interiéry a vytváří autentický 
starobylý vzhled. Hnědé podlahy nabízíme v řadě sytých 
odstínů, různých designech a povrchových úpravách.

Kouřová úprava Zkosené hrany Mikro  zkosenáŘezaná podlaha Podlaha s 1, 2 a 3 lamelami 

DUB DECORUM DUB STRAW DUB CRATER

DUB HUSK DUB TAN DUB SAFARI

TŘEŠEŇ WINTER TŘEŠEŇ SAVANNAH DUB CHATEAU

DUB MAGGIORE

DUB BODA

DUB CHEVRON LIGHT BROWN

BUK AUTUMN DUB PARK DUB CASA

Matný lakSaténový lak Olej Barevná mořidlaKartáčování Ručně škrabanéUltra matný lak
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Boardwalk 
Collection

Premium Rustic 
(Terra)

DUB BACKA DUB SEVEDE

OŘECH GARDEN

DUB SUOLOM

DUB INDIETRO

DUB ALE

DUB NOUVEAU RICH

DUB WILDS

OŘECH HARTFORD OŘECH GEORGIA

DUB BRONZO DUB OUTPOST

JARRAH SYDNEYOŘECH BLOOM

DUB FREDRIK DUB DUSK DUB SMOKE DUB TERRA

DUB TRAMONTO
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BAREVNÝ 
REPORT 19
Jemnější, jasnější a tónované. To jsou některé z klíčových konceptů definujících barevné trendy 
předpovídané pro rok 2019. Předpokládá se, že pastely se stanou „novými neutrálními barvami“.  
Ve spojení s lesklými kovy, např. zlato a mosaz, a materiály příjemnými na dotyk, jako je samet 
a dřevo, vzniká jasná energie 70. let. Další významné trendy zahrnují paletu barev inspirovanou 
přírodou, nebo syté, zašlé tóny měkké, vlhké hlíny. Kombinujte barvy pro dosažení skutečně 
osobitého a moderního stylu.

PASTELY
Pro nadcházející sezóny se předpokládá návrat zmrzlinových a 
bonbónových barev, jako je růžová, chladná mátová, citrónově 
šifonová a levandulová. Je na čase, aby se vlády ujaly světlé, ale  
přesto zajímavé odstíny. Předpokládá se, že pastely dokonce nahradí 
bílou a béžovou jako nové neutrální barvy, díky čemuž se vytvoří teplá 
a útulná atmosféra.
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NATURALISMUS
Od borovicově zelené a houbově béžové až po červeň růží, tyto barvy evokují pocit 
procházky přírodou a objevení vzácných orchidejí. Díky kořenům v přírodě, tato 
tematická paleta barev čerpá inspiraci z divů přírody převedených do harmonické, 
sofistikované a přesto živé palety barev.

ZEMITÝ MIX
Stejně jako knihovna plná klasických děl, tyto barvy vyvolávají pocit 
nostalgie a pohodlí. Sluncem zalité a teplé odstíny této palety jsou 
v rozpětí od jemných zemitých tónů až k ohnivě oranžové, temně 
vínové a modři bouřkových mračen. Evokují představu měkké hlíny, 
teplé kůže a pletených vlněných přikrývek.
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DŮM 
KONTRASTŮ
Tento architektonicky odvážný a výrazný dům v Jihoafrické republice 
má svou skrytou stránku – mnoho jemných a chytrých materiálových 
kontrastů. Tvrdý beton, sklo a ocel se snoubí s měkkostí tmavého dřeva, 
zatímco hojnost a extravagance s minimalismem a jednoduchostí. 
Výsledek je úchvatný.
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CASTELLO FUMO
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CHEVRON DARK BROWN
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CHEVRON DARK BROWN
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LAVA

SCURRO LAVA

Při vstupu do domu vkročíte do působivého a zajímavého otevřeného 
prostoru: trojnásobně objemný a sedm metrů vysoký obytný prostor po 
obou stranách ohraničený schodištěm, obloženým ořechovým dřevem 
s balustrádami z neorámovaného skla. Na druhou stranu dřevěné stropy, 
stěny a podlahy z tmavého dřeva dodávají pocit tepla a měkkosti, která se 
stále stupňuje. 
 Celý dům je plný kontrastů, surové a jemné prvky dohromady vytváří 
zajímavé napětí. Koncept tohoto domu je v podstatě založen na tom, že se 
jedná o jednu místnost s tmavým dřevem, která definuje prostor a dodává 
pocit tepla.

PODLAHY VYBRANÉ PRO TENTO INTERIÉR:

Obývací prostor: Dub Castello Fumo. Tato teplá, dubová podlaha je 
položena v klasickém nadčasovém stylu. Zkosení zaručuje vzhled a  
pocit klasického stylu. Každá parketa je pečlivě broušena pro zdůraznění 
charakteru vláken, suků, prasklin a přirozené struktury dřeva. 

Obývací pokoj: Dub Chevron. Tmavě hnědá, sytě kouřová povrchová  
úprava této dubové podlahy zdůrazňuje její lesklé odstíny a dodává tomuto 
tradičnímu vzhledu moderní výraz. Každá parketa je pečlivě broušena, aby 
vynikl přirozený charakter vláken, zatímco ruční opracování dodává každé 
parketě jedinečný vzhled. 

Pracovna: Dub Scurro. Tmavě hnědé odstíny této kouřové 1-lamelové 
dubové podlahy zdůrazňují její rustikální vzhled. Parkety ozvláštňují suky 
a praskliny a výsledkem je nádherný starodávný vzhled připomínající 
recyklované dřevo, zatímco ruční škrabání dodává podlaze opotřebovaný 
vzhled.

Komora a obytné prostory v horním patře: Dub Lava. Jedná se o broušenou 
dubovou 3-lamelovou podlahu s černou pigmentací s povrchovou úpravou 
matným lakem. Dostupné jsou všechny přirozeně se vyskytující barevné 
varianty dřeva, od světlé až po tmavě hnědou. Spolu s velkými, černými  
suky a prasklinami zdůrazněnými broušením vzniká dramatický a rustikální 
dojem.
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TMAVÉ 
PODLAHY
Tmavé podlahy vytváří pevný základ. Dodávají interiéru pocit sofistikovanosti 
a bohatství. Nikdy nevychází z módy a vždy jsou módní a stylové. Kontrast 
mezi tmavými podlahami a jasnými, světlými stěnami pro mnoho lidí 
ztělesňuje sofistikovaný styl pro náročné zákazníky. Tmavé podlahy nabízíme 
v mnoha designem a povrchových úpravách.

Kouřová úprava Zkosené hrany Mikro  zkosenáŘezaná podlaha Podlaha s 1, 2 a 3 lamelami

DUB UNICO DUB DOMO DUB CASTILLODUB SPARUTO

DUB HARBOR DUB EARTHMAPLE CAROB OŘECH PHILADELPHIA

OŘECH GROOVE OŘECH RAINOŘECH STATUE OŘECH MONTREAL

DUB CHEVRON DARK BROWN

Matný lak Olej Barevná mořidla Kartáčování Ručně škrabanéLak s vysokým leskemSaténový lak
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Naše produktové řady prochází aktuálními změnami. Kvůli omezením tiskařských technologií nelze zaručit přesnou reprodukci barev v tomto časopise.  
Proto vám doporučujeme, abyste navštívili maloobchodního prodejce společnosti Kährs pro lepší představu o odstínech a vzorech.

DUB ATTEBO

DUB NOUVEAU TAWNY DUB GATEDUB TVETA

DUB BROWNIE DUB LAVA DUB ULF

DUB SOIL

DUB NOUVEAU CHARCOAL DUB CASTLEDUB NOUVEAU BLACK

DUB SCURROOŘECH ORCHARD JASAN BLACK COPPER

JASAN BLACK SILVER

DUB CASTELLO FUMO
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