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traDiČní DŘevĚné poDlahy 
a ekologická výroba s tĚmi 

nejpŘísnĚjŠími parametry

Kährs
Know-how, moderní technologie, inovativní postupy a 160 let zkušeností předurčují 
společnost Kährs, aby zaujímala vedoucímu postavení na trhu s parketami. 

Mezi nejvyšší priority společnosti  patří ekologická výroba, jsou držiteli známky kvality  
pro životní prostředí Modrý anděl a aktivní člen Greenpeace.

 

ŠVÉDSKÁ KVALITA OD ROKU 1857
Tradiční, přírodní, dřevěné podlahy, ekologická výroba s nejpřísnějšími parametry. Ekologické myšlení je nejvyšší prioritou naší výroby. 
Vedoucí postavení na trhu parket:  Know-how, moderní technologie, inovace a zkušenosti více než 150 let.
Držitel známky kvality pro životní prostředí Modrý anděl, aktivní člen Greenpeace.

ZÁMKOVÝ SPOJ S NEJVĚTŠÍ PEVNOSTÍ V TAHU
Díky nejpevnějšímu zámkovému spoji Woodloc 5S je možná pokládka bez dilatačních spár až do max. 50*25 m (délka*šířka), 
celkem tedy až 1250 m2 bez dilatace mezi jednotlivými místnostmi.
Podlaha se spojem Woodloc 5S se vyznačuje minimálním počtem spár i po celé řadě klimatických cyklů.

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI OTĚRU A DROBNÝM ŠKRÁBANCŮM
Testy tzv. Stuttgartskou metodou (zkouška odolnosti proti otěru) prokázaly, že výrobce Kährs používá nejodolnější lak anti-scratch. 
Mimořádně pevný a odolný povrch zachovává přirozený vzhled a strukturu dřeva. 
Lak navíc obsahuje nejnižší emise těkavých organických sloučenin (VOC).

DOKONALÁ A PŘIROZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Při výrobě frézujeme zámkový spoj až po lakování. Díky tomu nedochází k efektu oblých hran.
Kartáčování, moření, ručně škrabaný povrch, řezaná struktura, vkládání dřevěných kolíků, podlahy starobylého vzhledu, 
technologie Riverstone (místa okolo suků se hoblují do hloubky). 
Povrchová úprava v přírodním oleji, saténovém, matném či vysoce lesklém laku.

BOČNÍ LEPENÍ LAMEL
Nášlapná vrstva u 2 nebo 3-lamelových podlah je lepena navíc na bočních stranách lamel. 
Tím je zajištěno těsné uzavření povrchu a mimořádně vysoká stabilita nášlapné vrstvy.

30-TI LETÁ ZÁRUKA NA PODLAHY 
Výrobce Kährs poskytuje záruku na podlahy v délce až 30 let.
Jsme tady již více než 160 let a proto nám můžete věřit a spolehnout se na nás.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS
Výrobce Kährs nabízí kompletní systém pro jednoduchou a hlavně praktickou údržbu a renovaci podlah.

NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ 
DŘEVĚNÉ PODLAHY V EVROPĚ

Proč je Kährs tak výjimečný?
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Dub Chevron  Grey
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Dokonalá kombinace šedého odstínu podlah a petrolejové barvy 
na stěnách vytváří vzdušný a elegantní interiér tohoto podkrovního 
bytu. Příjemná atmosféra je docílena díky spojení moderních 
a tradičních prvků. Na podlaze v obývacím pokoji můžeme vidět 
dubovou podlahu Sture z kolekce Founders. Podlaha je rustikální, 
je však odlehčena šedým tónem a působí velmi vyváženým 
a klidným dojmem.

Městský byt, kde dřevěné podlahy vytváří 
klidné a elegantní prostředí

Dub Sture
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Linnea 7 mm Lodge, Habitat, Living, Basic

Spirit 10 mm Unity, Rugged

Avanti 13 mm Avanti

Piacente 14 mm Piacente

Original
15 mm

 Nordic Naturals, European Naturals, American Naturals, World Naturals, Capital, Harmony, Götaland, 
Classic Nouveau, Lux, Lumen, Sand, European Renaissance, Artisan, Founders, Domani 

ID Chevron

Supreme
Da Capo, Shine, Småland

20 mm Grande

8 9

Přehled kolekcí značky Kährs

Dub Tveta

Zkosené hrany

Kartáčovaný povrch

Ručně škrábaný povrch

Vysoký lesk

Matný lak

Olejovaný povrch

Kouřový povrch

Mořený povrch

Ultra matný lak

Druhy povrchových úprav D
ře

vo
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Bauwerk

Dlouholeté zkuŠenosti 
a Švýcarská preciznost

2 – VRSTVÉ PARKETY 
NEJVYŠŠÍ KVALITY

Proč zvolit parkety Bauwerk?

DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI
Tradiční výrobce celoplošně lepených 2-vrstvých parket již od roku 1935.
Ideální pro podlahové vytápění. Nízký tepelný odpor, při tloušťce podlah 9,5 - 11 mm je 0,049 – 0,078 m2 K/W.

Zdravotně certifikováno
Zákazníkovi je garantováno, že daný produkt je zcela zdravotně nezávadný a neobsahuje žádné zdraví nebezpečné látky.
Do prostoru se tak neuvolňují žádné škodlivé výpary, což je velmi důležité, protože člověk stráví denně 
80 až 90% svého času v uzavřeném prostoru a vdechne přibližně 10 - 20 m3 vzduchu.

Cradle to Cradle
Bauwerk obdržel jako jediný výrobce parket na světě ekologickou certifi kaci Cradle to Cradle.
Certifi kace se uděluje produktům, které splňují přísná ekologická kritéria při výrobě, 
kdy nedochází k negativnímu vlivu na životní prostředí.
Produkty jsou recyklovatelné a při výrobě jsou využity obnovitelné zdroje energe.

Silent technologie
Inovativní řešení, které přináší excelentní výsledky při redukci přenosu zvuku. 

Díky speciální podložce je přenos okolního zvuku do místnosti nižší 
až o 53% a kročejová hlučnost je nižší až o 70%.

B - protect 
Unikátní povrchová úprava parket.
Zajišťuje zcela přirozený vzhled dřevěné podlahy. Tato neviditelná, 
ale velmi dokonalá ochrana povrchu, je k nerozeznání od neopracovaného dřeva, 
zároveň ale chrání podlahu proti nečistotám, má uzavřené póry a snadno se udržuje.

Inovace, kreativita, progres
Bauwerk nabízí celkem 320 dekorů parket, 11 druhů dřevin, 57 barevných odstínů, 6 struktur a 6 povrchových úprav.

Profesionální poradenství a servis
Prodej parket pouze v exkluzivní síti přes vyškolené prodejce a řemeslníky, aby byl vždy zajištěn celkový kompletní servis.

OKOLNÍ ZVUK 

 

 
 

- 53%
  (cca -10dB)

- 70%
  (cca -15dB) KROČEJOVÝ HLUK
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Designové poDlahy
Kolekce Unopark Vintage

Kolekce Unopark Vintage je ideálním doplňkem pro originální interiér plný života 
a barev. Jednotlivé dekory jdou mezi sebou libovolně kombinovat a lze tak vytvářet 
intenzivní i tlumené barevné kombinace.

Dub White

Dub Old News

Dub Light Yellow

Dub Light Red

Dub Light Blue

Dub Light Green

Dub Intense Green

Dub Intense Blue

Dub Mandala

Dub Intense Red

Dub Intense Yellow
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poDmanivá elegance
Kolekce Formpark

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

Široká škála nabídky značky Bauwerk nabízí podlahy různých formátů. 
Vyberte si to pravé pro Váš interiér.   

Dub

Rozmanité vzory pokládky kolekce Formpark

A B
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Forte 01

Forte 07

new
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nejpopulárnĚjŠí 
DŘevĚné Dekory

Kolekce Forte

Kolekce FORTE – kvalitní třívrstvé parkety s perfektní povrchovou úpravou.
Zámek 5G = nejmodernější mechanické spojení lamel. 
Povrchová úprava UV olejo-vosk, která dodává podlaze zcela přírodní vzhled.
Nášlapná vrstva 2,5 mm.
Vhodná na podlahové vytápění díky nízkému tepelnému odporu.

Proč zvolit podlahy 1FLOOR?
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Barevné odstíny dekorů z kolekce Forte jsou tlumené, přírodní a krásně 
doplní jakýkoliv interiér. Ve spojení s moderní technologií zámkového spoje 5G,
který umožňuje snadnou a rychlou instalaci. Během krátké doby tak podlahy Forte 
dokonale dokreslí atmosféru Vašeho domu.

2200 X 195 X 10,8 mm
2,5 mm
HDF
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garance vysoké kvality
wineo

Proč zvolit laminátové podlahy WINEO?
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m

in
át

• Kvalitní laminátové podlahy německé výroby
• Zámkový spoj LocTec pro vysokou pevnost a minimalizaci spár
• Záruka 20 let v domácích prostorech
• Podlaha je vyrobena z přírodních materiálů, z 90 % ze dřeva
• Výroba za přísných ekologických podmínek
• Podlaha je vhodná pro podlahové vytápění
• Odolná proti skvrnám a jednoduchá na údržbu a čištění
• Díky úpravě Aqua-Protect® je vhodná také do vlhkých prostor

• Antistatická a odolná vůči UV záření

Rodinná fi rma s 35-letou tradicí.
Držitel ceny TOP Innovator 2015 ve středně velkých podnicích.
Jeden z prvních výrobců laminátových podlah, již od roku 1991.
Výroba v Německu – garance vysoké kvality všech typů podlah WINEO.



Wineo Okami22 23

Dub Salt Dub Tirol SilverPecan American

Německý výrobce Wineo garantuje vysokou kvalitu všech svých podlahových krytin. Tato  
rodinná firma s 35-letou tradicí se výrobě laminátových podlah věnuje již od roku 1991. 
Wineo je držitelem ocenění TOP Innovator 2015, udělovaném německou organizací  
Compamedia středně velkým firmám, za vysoké úsilí a nadprůměrné výsledky v oblasti inovací.

Dub Tirol Silver
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pŘehleD Formátů laminátových poDlah

Dub Portuguese
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Pixley

Dejte vyniknout prostoru
Kolekce Grande

 

1 m

2175 x 243 mm

2 m

2,175 m

Laminátové podlahy v XXL formátu oceníte především u prostorného interiéru, 
kde perfektně doplní a opticky ještě zvětší danou místnost. Podlahy mají moderní 
zámkový spoj Megaloc, který zajistí rychlou a snadnou pokládku, spoje jsou navíc 
impregnovány ochranným voskem Isowax, jež zabrání pronikání vlhkosti.

Laminátové podlahy
Kvalitní laminátové podlahy, vyrobeny v Německu. 
Vysoce odolné proti opotřebení - zátěžová třída 32 / AC4. 
Vhodné také pro komerční prostory s vysokou frekvencí provozu. 
Zámek Megaloc zajišťuje jednoduchou a rychlou pokládku.  
Speciální  vosk Isowax chrání podlahy proti vlhkosti. 
Povrchová úprava synchrostructure - reálný vzhled dřevěné podlahy.
1-lamelové provedení, atraktivní dekory.
Vhodné na podlahové vytápění.
Jednoduchá údržba.
Ekologická výroba v souladu s šetrným přístupem k životnímu prostředí.
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Timon

AlvoradaMaraba

Marituba Barreiras
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1 Floor
Kolekce Select / Premium

Borovice Lamego

Kolekce Select a Premium Vám nabízí celkem čtrnáct 1-lamelových dekorů v imitaci dřeva. 
Jedná se o skvělou volbu pro podlahové vytápění a za příznivou cenu.

classen
Kolekce Sensa

Konstrukční výška 12 mm - Extrémně silná a stabilní 
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Dub Eden
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Věrohodná imitace dřevěné podlahy 
díky povrchové úpravě Synchrostructure.

Dub Marbella Dub Bassano Dub Grenada

Dub Oviedo Dub Alicante Dub Santana

Mimořádně odolná podlaha se zátěží AC5...

classen
Kolekce Impression

Kolekce Impression Vám přináší perfektní design ve světlých i tmavých 
barevných odstínech. Životnost podlah je prodloužena díky impregnaci 
hran technologií Isowax, která chrání podlahy před pronikáním vlhkosti.

La
m

in
át

Dub Alicante

Dub Santana



WINEO 1000 WINEO 1500

 
 

32

ekologické 
poDlahy

Bez
obsahu
PVC

PURLINE je zcela přírodní a ekologická podlaha.

Přísná ekologická výroba, pouze z přírodních materiálů, bez chemikálií a toxických přísad.
Bez obsahu PVC, chlóru, změkčovadel, ftalátů a rozpouštědel.
Neuvolňuje do svého okolí žádné škodlivé látky pro Vaše zdraví.
Bez zápachu. Bez emisí.
Recyklovatelná.
Držitel řady certifi kátů a vyznamenání.

PURLINE je maximálně odolná podlaha.

Nejvyšší zátěžová třída: 23 / 34 / 43
 23    –   Podlahy vhodné pro běžné užití v domácnotech.
 34    –   Podlahy vhodné pro velmi namáhané komerční prostory; nemocnice, ordinace, školy, 
  haly, obchodní domy
 43    –   Podlahy vhodné pro lehký průmysl; obchodní domy, schodiště, vstupní haly
Nejvyšší třída odolnosti proti opotřebení: Třída T. 
Perfektní na podlahové vytápění. Tepelný odpor: 0,01 m2 K/W.
Odolná vůči chemickým i mechanickým vlivům.
Extrémně dlouhá životnost, podlaha je téměř nezničitelná.
Vynikající schopnost obnovy do původního stavu - nábytek nezanechává na podlaze žádné otisky.
Stálobarevná, nebledne působením slunečního záření.

Jednoduchá údržba a čištění. Podlaha PURLINE šetří čas i náklady.

Uzavřené póry a kompaktní polyuretanový povrch - nečistoty a chemikálie neulpívají na podlaze.
Na běžnou údržbu stačí mýt pouze vodou. Podlaha ale zvládne všechny typy čistících prostředků.
Splňuje vysoké hygienické nároky zdravotnických zařízení, výzkumných pracovišť, škol a školek.
Není nutno aplikovat žádnou počáteční ochrannou vrstvu.

Podlaha PURLINE splňuje veškeré Vaše požadavky.

Pokládka možná plovoucím způsobem i lepením.
Vhodná do vlhkých prostor.
Velký výběr dekorů v imitaci dřeva či kamene, barevné dekory, dětské vzory.
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34 35 Scivaro SlateJust ConcreteMramor bílýMramor šedý

purline
Kolekce 1500 wood / stone

Velkým výběrem dekorů v imitaci dřeva či kamene, barevnými dekory, ekologickými aspekty a jednoduchou údržbou 
dávají podlahám PURLINE prim mezi podlahami současného trendu. Přírodní materiály jsou technologicky dokonalé 
a jejich údržba je významně jednodušší a levnější. Nemusí se používat žádné čisticí prostředky, stačí Vám pouze voda. 
Myšlenka zdravého životního stylu a bydlení se stává skutečností..

Bez
obsahu
PVC

E
ko

Mramor bílý

Dub Garden, Dub Island Moon
Wineo 1500 wood XS



WINEO 1500 wood XS

WINEO 1500 wood L

WINEO 1500 wood XL

WINEO 1500 stone XL

600 x 100 mm

1200 x 200 mm

1500 x 250 mm

1000 x 500 mm

WINEO 1000 wood 
1298 x 200 mm

1295 x 195 mm

WINEO 1000 wood XXL
1845 x 237 mm

WINEO 1000 stone
862 x 402 mm

859 x 397 mm

PURLINE 

be_creative

be_original

be_unique

be_individual

be_different

37

Inspirujte se  Zvolte typ pokládkyNavrhněte dekor  

Neklademe limity 
Vaší představivosti
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40 nových Dekorů 
Kolekce wineo 400 

Kolekce Wineo 400 Vám přináší celkem 40 nových dekorů. V rámci této široké 
palety si na své přijdou jak milovníci dřevěných dekorů, tak ti z Vás, kteří  
dávají přednost minimalistickým dekorům kamenného vzhledu.

Pro rok 2018 si WINEO pro své zákazníky opět připravilo spoustu novinek. Kolekce obsahuje dva unikátní 
dekory Dub Eternity Brown a Dub Eternity Grey, které se svým vzhledem liší od těch ostatních. Ani jedna 
lamela v balíku není stejná a podlaha tak v interiéru vytváří barevný gradient. A jelikož jsou všechny dekory 
kolekce WINEO 400 dostupné se zámkem, na HDF desce i ve variantě k lepení, nebude Vás při rozhodování 
nic omezovat.

Dub Eternity Brown Dub Eternity Grey

Dub Eternity Brown

Vi
ny

l

Vinylové podlahy
•	 Kvalitní	a	zdravé	vinylové	podlahy,	100%	bez	obsahu	ftalátů.
•	 Perfektní	volba	pro	pokládku	v	domácnostech	i	ve	vysoce	frekventovaných	
	 komerčních	prostorech	(zátěžová	třída	42).
•	 Podlaha	je	vhodná	také	do	vlhkých	prostor	koupelen	a	kuchyní.
•	 Přirozeně	teplá	a	tichá	podlaha,	příjemná	při	chůzi	i	na	dotek.
•	 Velmi	nízký	tepelný	odpor,	je	ideální	na	podlahové	vytápění.
•	 Nízká	konstrukční	výška	2	až	9	mm	je	ideální	při	rekonstrukcích	a	renovacích.
•	 Snadná	údržba	a	čištění.
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Dub Mellow

Kolekce wineo 400 wood / stone Kolekce wineo 600 wood /stone

HeroRustyCloudy

Gloomy

Lava Grey

Lava Black

Silver SlatePolar Travertine

Dub Venero Brown

Chateau White

Borovice Toscany Grey

Patchwork

Vi
ny

l

Borovice 
Moonlight Pale

Jabloň
Soul Mellow

Dub
Valour Smokey
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Kolekce wineo 800

Mozaika Dark

neomezené kombinace barev i tvarů 
mezi kolekcemi

buďte originální!

Solid Dark, Solid Grey, Solid Umbra

Vi
ny

l
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8 DEKORŮ
24 MOŽNOSTÍ

Kolekci 8 dekorů vinylových podlah značky 1FLOOR 
nabízíme ve třech možných provedeních pokládky.

vinyl na HDF
Rychlá a jednoduchá pokládka plovoucím způsobem díky zám-
kovému spoji. Podlaha navíc disponuje integrovanou podložku 
Noise Reduct, která výrazně snižuje kročejový hluk a také vyrovnává 
drobné nerovnosti podkladu. Podlaha je vhodná také na podlahové 
vytápění.

 

HDF

LEPENÝ vinyl
Při chůzi po vinylové podlaze oceníte příjemný pocit teplého 
povrchu, který můžete ještě umocnit podlahovým vytápěním. 
Podlaha má nízkou konstrukční výšku 2 mm, což je ideální zejmé-
na při rekonstrukci. Díky povrchové úpravě Extreme Protection 
je podlaha velmi odolná proti opotřebení a UV záření.

 

ZÁMKOVÝ vinyl
Varianta pro jednoduchou a velmi rychlou pokládku. Zátěž 23/31 
je naprosto dostatečná pro všechny místnosti v běžných bytových 
prostorech. Celovinylové dílce je možno položit také do vlhčích 
prostor a nízká konstrukční výška 4,5 mm je ideální volbou 
pro podlahové vytápění.

 

výška 2 mm

výška 4,5 mm

výška 9 mm

Vi
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l
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elegantní vzhleD textilu
2tec2

 

Design koberce se všemi výhodami vinylu
Precizně zpracovaná a krásná na pohled – to je vysoce zátěžová vinylová podlaha 2tec2, která je ideální kulisou do všech 
typů komerčních prostor, jako jsou showroomy, kanceláře, hotely a prodejny, ale také vynikající volbou do rezidencí. Tvarovou  
stálost podlahy zaručuje vinylová příze s jádrem ze skelných vláken. Jednotlivé vrstvy jsou k sobě  tepelně zalisovány, nikoliv  
pouze přilepeny, čímž je dosažena maximální kvalita zpracování. Elegantní 3D design působí na pohled jako koberec,  
na výběr je široká škála dekorů v mnoha barevných odstínech. Vinylové podlahy 2tec2 – kvalita z Belgie, od jednoho z největších  
výrobců tkaných vinylů na světě.

Vi
ny

l

tkaný vinyl
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Designové poDlahy z holanDska
mFLOR

Dub Ashstead

Unikátní design vinylových podlah, které perfektně imitují povrch dřeva nebo přírodního kamene.
Strukturovaný (embosovaný) povrch u kolekcí AUTHENTIC působí na dotek zcela věrohodně jako dřevěná 
podlaha. Díky jedinečné technologii ve výrobě se neopakují vzory na lamelách – každá deska je originál, 
což umocňuje velmi reálný vzhled. Tato zdravá podlaha pro Vás i okolní prostředí je držitelem řady ekologic-
kých certifi kátů. Dostupná také v XXL formátech, u dřevěných i kamenných dekorů.

Borovice Scarborough

Vi
ny

l



Terra Teak

Easy Change Easy click 

25 x 140 x 2800 mm
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venkovní terasy
iDecking

Terasy iDecking jsou držiteli mnoha ocenění, z nichž nejvýznamnější je GERMAN DESIGN 
AWARD 2017. Systémy roštů Easy Change a Easy Click vylučují chyby při instalaci díky 
předinstalovaným klipům v hliníkových profilech. Terasové prkno je vyrobeno z 50% rýžo-
vých lusků a 50% PVC, tím je docílena maximální odolnost vůči vlhkosti a UV záření. Prkna 
lze renovovat stejně jako např.klasické dřevěné terasy avšak s tou výhodou, že u značky 
iDecking není nutná náročná údržba. Materiál je 100% recyklovatelný. Te

ra
sy



Váš prodejce

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

Kompletní a průběžně aktualizovaný sortiment naleznete na webových stránkách www.kpp.cz


