
      

                                                                                                               
Kährs SUPREME 
Kolekce GRANDE 20 mm 
 
 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 
 
Oblasti vhodné pro pokládku a speciální vlastnosti materiálu: 
 
• Podlahy Kährs z kolekce Grande jsou vhodné především pro pokládku v domácím 

prostředí. 
• Rozměrově stabilní díky procesu kontroly klimatu při výrobě. 
• S pero-drážkou. 
• Precizní zpracování podlah umožňuje rychlou a jednoduchou pokládku. 
• Vysoce kvalitní dřevěné podlahy, které Vám vydrží po mnoho let.  
• Dlouhá a široká prkna. 
• Jedinečný design podlah, ručně škrabaný a kartáčovaný povrch, kouřová úprava, moření 

a zkosené hrany. 
• Povrchová úprava v přírodním oleji. 
 
Konstrukce podlah Grande: 
 
• 1-lamelová prkna 
• Nosná střední vrstva z překližky. 
• Spodní vrstva z topolové dýhy. 
• Celková tloušťka podlahy je 20 mm. 
• Tloušťka nášlapné vrstvy je cca 6 mm. 
 
Rozměry: 
 
Šířka:   260 mm 
Délka:          2800 mm 
Desek v balení:    4 
Obsah balení: 2,91 m2 
Váha:   13 kg / m2 
 
Povrchová úprava: 
 
• V přírodním oleji, který podtrhuje a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. 
• Kartáčovaný a ručně škrabaný povrch, zkosené hrany na všech stranách. 
• Moření a (nebo) kouřová úprava. 
 
Požadavky na podklad: 
 
• Podklad musí být suchý, čistý, rovný a pevný a musí splňovat požadavky ČSN 74 4505. 
• Dodržujte také požadavky na podklad, které udává výrobce Kährs. (Subfloor 

requirements brochure, Download library, na stránkách www.kährs.com ) 



 
 
Instalace podlah Kährs Grande: 
 
• Dřevěné podlahy Kährs se pokládají plovoucím způsobem. To znamená, že jednotlivé 

desky se volně pokládají na podklad a jsou k sobě uzamčeny (přilepeny) pouze ve 
spojích. 

• Podlahu Grande je možno také přilepit k podkladu. 
• Povolený odpad materiálu je přibližně 5% při běžné pokládce podélně v místnosti.  
• Při pokládce příčně k místnosti je povolený odpad materiálu 8 – 10%. 
• Je-li podlaha s perodrážkou pokládána v ploše širší než 18 m, musí být podlaha 

rozdělena dilatací. 
• Podložka pro snížení kročejové hlučnosti se pokládá pod podlahu. 
• Balíky obsahují 3 celé lamely a jednu půlenou. 
• Otevřete několik balení a jednotlivé desky před pokládkou promíchejte tak, aby byl 

celkový vzor na podlaze jednotný. 
 
Podlahové vytápění a tepelná vodivost: 
 
• Podlahy Kährs jsou vhodné pro pokládku na podlahové topení. 
• Tepelná vodivost: 0,14 W/m*K  
• Mějte na paměti, že podlahové vytápění způsobuje vysychání dřeva, díky čemuž dochází 

ke smršťování podlah. Z tohoto důvodu se mohou v zimním a suchém období objevit 
praskliny na povrchu podlahy nebo spáry mezi jednotlivými prkny. 

• Při pokládce na podlahové topení doporučujeme použít podlahový papír jako mezivrstvu. 
 
Údržba: 
 
Detailní informace o údržbě naleznete v Kährs návodu na údržbu a čištění podlah. 
 
Zbytková vlhkost: 
 
Dodané podlahy mohou mít zbytkovou vlhkost 6,5 ± 0,5 %.  


