
DESIGN STORIES
ULTRAMATT PERFEKTION

Premiär för de nya golvkollektionerna  
Lux och Lumen med ultramatt yta.

FÖRNYA DIG …
... med ett trägolv. Inspiration från  

fantastiska interiörer i Danmark, Frankrike  
och Sverige.

160 ÅR
Vår passion för trä förs vidare från  

generation till generation. Möt några av våra 
medarbetare och läs om varför Kährs är det  

mest innovativa företaget i branschen. 



SHORE

Nyhet: Matt är det nya svarta.



 4  Bara det nödvändigaste
10  En tradition av att tänka utanför ramarna
12  Kunskapen om trä förs vidare  

från generation till generation
14  I Provence
20  Ren skönhet
24  Huset bland sanddynerna
28  Färgrapport 17
32  I Berlin
38  Utveckling genom passion för perfektion
42  Öst möter väst

Från ett lokalt snickeri som tillverkade bruksföremål av trä 
djupt inne i skogarna i södra Sverige till en världsledande 
innovatör och producent av moderna trägolv. Kährs 160-åriga 
historia är en berättelse om en stark passion för natur och miljö 
samt för trä som material – och inredningsdetalj. Passionen har 
dessutom alltid kombinerats med nytänkande och en stark 
kvalitetsfilosofi.

I dag säljer vi våra vackra, slitstarka trägolv på fler än 60 
marknader över hela världen – många fler än någon annan 
tillverkare. ”Hela världen står på våra golv”, som en av våra 
medarbetare uttrycker det.

I det här numret av Design Stories hyllar vi det som han och 
generationer av medarbetare och träentusiaster hos Kährs har 
lyckats uppnå under åren. Vi uppmärksammar också de kreativa 
människor som ser till att vi kan fortsätta att vara marknads-
ledande inom innovativ design och utveckling av trägolv. I det 
här numret skildrar vi hur vitt skilda inredningsstilar i olika länder 
inspirerar oss att utveckla nya golv. Välkommen till ett antal 
olika hem i Tyskland, Frankrike, Danmark och Sverige. Vi hoppas 
ge dig massor av inspiration och inredningsidéer.

Besök gärna vår webbplats, www.kahrs.com, där du hittar 
många fler inspirerande idéer och användbar information  
om trä och trägolv.

Trevlig läsning!

160 år av kvalitet  
och skönhet

OMSLAG: YDRE
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DET ENKLA  
ÄR DET SKÖNA

Uttrycket ”Less is more” är en underdrift om det används för att beskriva det här 
nya sommarhuset på den svenska västkusten.
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HORIZON



COAST

På husets södra sida flödar solljuset in genom breda skjutdörrar som lätt öppnas 
upp mot en utetillvaro. Den ultramatta ytan hos Ek Coast är perfekt för att skapa 
en naturlig övergång mellan uteplatsens råa träytor och trägolven inne i huset.
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COAST
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NOUVEAU GREIGENOUVEAU GRAYALLOY

TWILIGHT

Eftersom fasaden är klädd med rent trä, väntar man sig nästan att insidan ska  
gå i samma stil, med en minimalistisk inredning.

Helt riktigt kommer du inte att hitta något som ägarna inte ser som absolut 
nödvändigt för en avkopplande sommarsemester, långt borta från deras vanliga  
liv i stan.

Hela inredningen andas en lugn och avkopplande tillvaro med fokus på 
sommarens aktiviteter: lekar, cykelturer och dagar på stranden bara ett  
par minuters promenad från huset.

Fler förslag på liknande golv. Se hela sortimentet på www.kahrs.com
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Ur erfarenhet uppstår många idéer. Med 160 år i branschen är Kährs en av de äldsta trägolvstillverkarna  
i världen. Vi är också en av de mest innovativa. De träkunskaper vi har samlat på oss under årens 
lopp har förts vidare från generation till generation, från granne till granne. Vid lunchbordet, på 
fotbollsplanen, i skidspåret och över staketet diskuterar vi nya sätt att förbättra våra golv. Tillbaka 
på jobbet provar vi våra idéer och genomför tester. Ibland misslyckas vi – men till slut lyckas vi. Målet 
är alltid detsamma: att göra våra golv ännu vackrare, starkare, hållbarare och lättare att lägga. 

EN TRADITION AV ATT 
TÄNKA UTANFÖR RAMARNA

Vår kombination av tradition, kunskap och hög
teknologi är unik för trägolvstillverkare. Den har 
inspirerat oss att tänka utanför ramarna och använda 
trä på ett nyskapande sätt – till gagn för både nu
varande och framtida generationer. 

1857 grundas Kährs i Nybro, djupt i hjärtat av de 
småländska skogarna, där Johan Kähr den äldre 

startar en snickeriverkstad där man tillverkar bruks
föremål av trä. I dag, 160 år senare, har företaget 
fortfarande sin största fabrik och sitt hjärta  
i Nybro.

1919 tar Gustaf Kähr, grundarens sonson, över 
 företaget och byter namn till AB Gustaf Kähr. 
 Under hans ledning utvecklas bolaget och blir  

en viktig och innovativ tillverkare av trädörrar, lek
saker, möbler, dörrar och golv. Gustaf ägnade sig åt 
att hitta effektiva sätt att använda träråvaran och att 
förbättra träets formstabilitet vid användning som 
byggmaterial.

1937 får Gustaf belöning för sin uthållighet när han 
får patent på uppfinningen av den moderna lamell
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konstruerade dörren. Efter denna framgång arbetar 
han hårt för att hitta en lösning på problemet med 
springor, vridning och kupighet i trägolven. 

1941 beviljas Kährs ett patent för uppfinningen av 
dagens moderna fabrikstillverkade lamellparkett. 
 Efter andra världskriget får bostadsmarknaden ett 
uppsving, och många familjer bygger egna småhus. 
Detta innebär en ökad efterfrågan på parkettgolv, 
som betraktades som nödvändiga i de finare delarna 
av husen.

1958 tillverkas det första fabrikslackade golvet med 
hjälp av metoder introducerade av Kährs. Tidigare 
lades golven in obehandlade och slipades och lackades 
på plats. Tillverkning av ett fabrikslackat golv kräver 
hög precision för att golvytan ska bli slät och golvet 
helt jämnt. 

1965 tar Kährs patent på en helt ny sportgolvs
konstruktion. Brädorna spikades på ett system  
av flexibla reglar, vilket gav ett golv med rätt sorts 
svikt för idrottsaktiviteter. 

1980 inleder Kährs en global expansion av sin verk
samhet till ett antal europeiska marknader, bland 
annat Norden, Tyskland och Frankrike, samt till 
USA. I mitten av 1990talet går Kährs också in på 
marknaderna i Östeuropa och Asien, till exempel  
i Ryssland och Kina.

1984 blir Kährs den första golvtillverkaren som 
 utvecklar en tillverkningsprocess helt fri från lösnings
medel. Kährs var tidigt ute och startade sitt miljö
arbete, långt innan det blev allmän praxis i branschen. 

1993 blir Kährs den första trägolvstillverkaren som 
får kvalitetscertifieringen ISO 9001. 

1995 introducerar Kährs en ny generation trägolv: 
Linnea med ett tunt ytskikt av trä, men ändå hårt, 
slitstarkt och lätt att lägga.

1997 miljöcertifieras Kährs enligt ISO 14001. Med 
restprodukter från den fällda skogen produceras 
fjärrvärme till samhället runt fabriken. Askan som 
blir kvar återförs till skogen som gödning.

1999 lanserar Kährs världens första trägolv med 
den limfria Woodloc®fogen. Denna teknik sågs som 
revolutionerande och medförde snabbare läggning 
och perfekta resultat. 

2004 lanseras ett nytt sportgolv av Kährs. Det kan 
läggas snabbare och över större ytor. Golvet godkänns 
enligt den globala standarden för sportgolv, DIN, 
och används vid stora sportevenemang.

2007 firar Kährs 150 år som företag. Kährs trägolv 
säljs i fler än 30 länder i flera hundra designer, stilar 
och ytbehandlingar. 

2009 lanserar Kährs nästa steg i utvecklingen av 
fogsystemet Woodloc® – Woodloc® 5S. Tack vare 
dessa nya fogar blir läggningen ännu enklare och 
mer flexibel – och golvet ännu starkare.

2013 introduceras Kährs Master, ett tekniskt avancerat 
tvåskiktsparkettgolv. Serien omfattar tre kollektioner: 
litet, medelstort och stort format. 

2015 tas en revolutionerande, högteknologisk robot
styrd designlinje i drift vid anläggningen i Nybro. 
På den nya tillverkningslinjen kan man anpassa 
 avancerade förprogrammerade mönster till varje 
unik planka.

2017 firas företagets 160årsjubileum med introduk
tionen av ett antal nya innovativa trägolv. Långsiktiga 
satsningar ger maximal hållbarhet i hela tillverknings
processen och under trägolvets hela livscykel – från 
råvara till återvinning.

Långsiktiga satsningar ger maximal 
hållbarhet i hela tillverknings processen 
och under trägolvets hela livscykel  
– från råvara till återvinning. 

Kährs Design Stories 11



”Hela världen står på 
våra golv. Självklart  
är jag stolt.”

Vad skiljer en bra produkt från en som är fantastisk? Vi är övertygade om att nyckeln till framgången 
ligger hos människorna som tillverkar produkten. Det är deras passion och kunskap som gör att den 
kvalitet som vi har levererat under åren fortsätta att särskilja våra golv. Många av våra medarbetare 
har arbetat på anläggningen i Nybro i flera decennier – i vissa fall i flera generationer – och har fört 
vidare sin kunskap till familjemedlemmar, grannar och vänner som har börjat arbeta på Kährs. Möt 
tre av dessa stöttepelare i företaget.

KUNSKAPEN OM TRÄ FÖRS VIDARE 
FRÅN GENERATION TILL 
GENERATION
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ADIVIJE DALIPI 
31 år på Kährs: 

– Jag älskar lukten av trä och känslan när 
du lägger handen på en slät planka, och jag 
är stolt över att de trägolv vi tillverkar håller 
högst kvalitet i världen, säger Adivije Dalipi, 
som följde efter i sin fars fotsteg och började 
på fabriken när hon var 18 år.

– Det kändes naturligt att börja här. 
 Förutom min pappa arbetar tre av mina 
syskon, min bror, min make liksom mina 
svågrar och flera av dem som jag gick  
i  skolan med. Det är som ett andra hem  

för mig, säger Adivije, som arbetar på till
verkningslinjen med att se till att rätt bitar 
av trä väljs ut till varje golv. Man kan säga 
att vi har Kährs i våra gener, tillägger hon 
och skrattar.

– Mina föräldrar kom hit från Makedonien 
under 1960talet, när min pappa blev 
 erbjuden ett jobb på Kährs. Det här företaget 
har betytt så mycket för oss. Jag känner en 
stark känsla av solidaritet med Kährs och 
försöker alltid göra mitt bästa i arbetet. 
Och där hemma har vi ett vacker Kährs
golv, så man kan verkligen säga att en stor 
del av mitt liv kretsar kring företaget.

”En andra familj.” Så beskriver dessa medarbetare på Kährs i Nybro sina kollegor och sin 
arbetsplats. Trots sina skilda bakgrunder och arbetsuppgifter i tillverkningsprocessen har de 
några saker gemensamma: en lång historia i företaget, djupa kunskaper om trä och en passion 
för slutprodukten. Mycket av aktiviteterna i Nybro, som gränsar till Smålands djupa skogar, 
kretsar kring trägolvsfabriken, som ger jobb, värme och är en naturlig mötesplats.

STEFAN LARSSON 
28 år på Kährs:

– Under åren har jag testat de flesta 
träslag. Jag vet hur de reagerar på fukt, 
golvvärme, tryck och klimatföränd
ringar. Jag har sett vad man kan åstad
komma – och vad som inte fungerar, 
säger Stefan Larsson, som arbetar med 
teknisk utveckling på Kährs i Nybro.

– Jag älskar att vi alltid får arbeta med 
nya idéer – men det är också bra att vi 
under åren samlat en bred kunskapsbas, 
så att vi inte behöver uppfinna hjulet 

om och om igen. Det är stimulerande 
att ständigt diskutera nya möjligheter 
med mina unga kollegor och att kunna 
ta fram fakta och information som vi 
har samlat in under årtionden av test
processer, säger han.

– Efter avslutade universitetsstudier och 
en period av arbete för andra företag 
var det fantastiskt att komma tillbaka 
till Nybro. Jag älskar att bo och arbeta 
här. Och jag älskar skogen och att 
 tillbringa det mesta av min fritid på 
mountainbiken i omgivningarna.

ZORAN STANKOVIC 
andra generationen, som har återvänt till 
Kährs:

– Jag lär mig nya saker varje dag. Sedan jag 
slutade arbeta här 2003 har tillverknings
processen genomgått dramatiska förändringar. 
Men det är en härlig stämning här och folk är 
mycket generösa med att dela med sig av sina 
kunskaper. Det är en av de saker jag verkligen 
gillar med att arbeta på Kährs och en stor 
 anledning till att jag återvände till företaget, 
säger Zoran Stankovic, som arbetade på 
Kährs mellan 1994 och 2003 och sedan kom 
tillbaka i augusti 2016. Nu arbetar han med 

tillverkning av golvstommar och har snabbt 
 avancerat till gruppledare på sitt skift.

 Min pappa arbetade på Kährs i 40 år. Han 
lärde mig att älska mitt jobb. När jag var ung 
tyckte jag att det var en bra plats att vara på. 
Naturligtvis kan du ibland känna att du borde 
prova något annat. Jag drev ett eget företag 
under några år, men nu känns det bra att vara 
tillbaka.

– Jag tror att alla här känner något visst för 
de vackra kvalitetsgolven som vi tillverkar. 
Jag menar: hela världen står på våra golv. 
Självklart är jag stolt.
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I PROVENCE 
Vid första anblicken ser det imponerande stenhuset ut som en finare herrgård 
med möjlighet till avkoppling vid poolen och i trädgården. Men det är 
faktiskt en fungerande bondgård med omgivningar fulla av olivträd och 
böljande fält där olika grödor odlas.
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UNICO
NOUVEAU GREIGEGREIGE

YDRE



YDRE





YDRE
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MÖRE STUREVINGAVEDBO

BACKA

Den sköna blandningen av rustik och minimalistisk inredning skapar tillsammans med de stora, bekväma 
sofforna en mycket välkomnande stämning. Trägolven bidrar till att ge stenhuset en mjukare framtoning 
som matchar, och kompletterar, inredningen i färgton och stämning.

Interiören är inte vad du förväntar dig av en traditionell bondgård. 
Ägarna har ett stort intresse för inredning och de har skapat ett 
både praktiskt och modernt hem med högt i tak och en luftig känsla.

Fler golv med en rustik känsla. Se hela sortimentet på www.kahrs.com
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KILESAND
SHORE

MATT MAGI
Kährs är stolta över att kunna introducera två nya kollektioner – Lux och Lumen 
– våra första golv med en ultramatt yta. De både känns och ser ut som om de 
skulle vara tillverkade av obehandlade, nysågade brädor – men med ett starkt 
och ändå osynligt skydd mot dagligt slitage.





ECLIPSE



RIME ECLIPSEMIST DAWNTWILIGHT DUSK

SKYAIR SHOREHORIZON SUNCOAST TERRA

Många eftersträvar luftiga, ljusa interiörer men mycket 
ljus kan skapa reflektioner som förtar vår uppfattning 
av färg och utseende. Den ultramatta ytan hos Lux och 
Lumen minimerar reflektioner och låter färg och känsla 
hos golven komma till sin fulla rätt. På så sätt framhävs 
golvens sanna skönhet.

Lux, i 1-stavsdesign, finns i sju färger, från ljust till mörkt. 3-staviga Lumen finns i sex färger. Båda modellerna är 
tillverkade med en naturlig och mjuk färgton och matchar varandra perfekt. 

Ljus, reflektioner  
och trä.
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MED HAVET 
SOM GRANNE

Detta lilla sommarhus på den danska västkusten ligger mindre än 
100 meter från stranden och Nordsjön. Sanddynerna sträcker sig 
så långt ögat kan se. De dämpar den hårda västanvinden och ger 
en fantastisk utsikt i alla väder och under alla årstider. Naturen är 
verkligen rogivande här.

24 Kährs Design Stories



NOUVEAU BLONDE



NOUVEAU BLONDE
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VISTA KILESAND

PALE

PALE

Det lilla husets öppna planlösning med 
vardagsrum, kök och matplats i mitten och 
tre små sovrum har inretts med vita trägolv. 
Det är mycket förlåtande när skor, bara 
fötter och vinden för med sig sand från 
dynerna in genom de öppna dörrarna.

Fler golv i vitt. Se hela sortimentet på www.kahrs.com
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FREDRIK

STURE

NOUVEAU GREIGE

BERLIN

Nordsjö

Nordsjö

S9.30.40
NORDSJÖ

DENIM DRIFT
NORDSJÖ

LADY 530
JOTUN

N429
TIKKURILA

S0.05.65
NORDSJÖ

FÄRGRAPPORT 17
Vi på Kährs samarbetar med ledande färgtillverkare och varumärken om inspiration och 
idéer till hur du kan kombinera väggfärger och Kährs trägolv för bästa möjliga resultat när 
du inreder ditt hem.
På följande sidor kan du se vad Nordsjö, Jotun och Tikkurila tror om den närmaste framtiden 
och vad de erbjuder för nya, spännande och trendiga färger för 2017. 

jotun.com nordsjo.se tikkurila.com

BLÅTT – LIVETS FÄRG
Blått finns alltid med som en del av våra liv, säger Nordsjö när de presenterar årets färg: 
Denim Drift.
Från djupaste indigo till ljusaste himmelsblått representerar färgen varje aspekt av våra liv, 
vare sig vi bär mörkblå kostym eller jeans. Nordsjö har tagit fram en hel färgpalett av blå 
nyanser som illustrerar detta.
De blå nyanserna är även representerade i Tikkurilas Clay Collection och Jotuns Nordic 
Living-kollektion.
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TVETA

VISTA

NOUVEAU TAWNY

ULFNordsjö

Nordsjö

LADY 2782
JOTUN

K 498
TIKKURILA

F 390
TIKKURILA

F1.35.65
NORDSJÖ

ZN.02.73
NORDSJÖ

C6.22.61
NORDSJÖ

jotun.com nordsjo.se tikkurila.com

LJUSA, VARMA 
PASTELLER
Hur får man väggarna i ett hem att avspegla personligheten hos människorna som 
bor där?
Allt handlar om hur man låter varma, välkomnande färger samverka. Så här förklarar 
Nordsjö tanken bakom den nya paletten: varje människa ska kunna sätta sin individuella 
prägel på hemmet med en blandning allt från ljusa till livliga och mjuka färger. 
Se hela Nordsjös utbud på nordsjo.se. 

Tikkurilas urbana färgpalett samt Jotuns Urban 
Living- kollektion går i samma riktning med en 
kombination av vackra bohemiska färger och fräscha 
lätta nyanser som ger oss inspiration till förnyelse.
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NOUVEAU GRAY

ASPELAND

PARIS

VISTA

E4.05.65
NORDSJÖ

LADY 10679
JOTUN

G0.05.75
NORDSJÖ

G9.03.88
NORDSJÖ

LADY 1624 
JOTUN

H 466
TIKKURILA

Jotun

Nordsjö

Nordsjö

NORDISKT NEUTRALT
Trenden mot ett nytt sätt att leva, bort från materialism och att samla på sig fler och 
fler saker, växer sig starkare. Trenden illustreras i en av Nordsjös paletter för 2017, 
där den återhållsamma färgskalan avspeglar denna nya inriktning. 
Dessutom presenterar Jotun en kollektion som visar vad nordiskt liv handlar om, när 
stadens människor mer och mer vänder sig mot skog och natur för att få en känsla 
och stämning i hemmet som balanserar den teknik som ofta dominerar våra liv.
Tikkurilas val av årets färg, Angora (H466), ringar in en känsla av elegans och förfining.

jotun.com nordsjo.se tikkurila.com
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NOUVEAU BLONDE

STURE

OLOF

COAST

C3.46.30
NORDSJÖ

LADY 10428
JOTUN

LADY 1362
JOTUN

H 494
TIKKURILA

F6.55.54
NORDSJÖ

LADY 2996
JOTUN

N 411
TIKKURILA

RETROFÄRGER 
År 2017 bär också med sig en känsla av nostalgi, med färger som påminner om 
50-talet och det tidiga 60-talet.
Nordsjös kollektion för arbetsplatser i hemmet innehåller färger som inspirerar  
till både arbete och fritid. Färgskalan är inspirerad av Eames och Corbusier, 
meddelar Nordsjö.

Starka färger återfinns också i Jotuns Continental 
Living-palett, där vi hittar färgtoner som påminner om 
kryddor och souvenirer från resor till Orienten, medan 
Tikkurila presenterar jordnära varma nyanser och 
rustika färger.

jotun.com nordsjo.se tikkurila.com
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I BERLIN 
Denna stora fastighet i östra delen av Berlin byggdes på 1930-talet för 
småindustrier och hantverkare. I dag rymmer det en blandning av stora 
lägenheter och företag, främst inom områdena marknadsföring, film och 
kommunikation.
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PALAZZO FUMO



PALAZZO FUMO





PALAZZO FUMO
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PALAZZO BIANCO PALAZZO ROVERE

PALAZZO FUMO

Ägaren av denna trerumslägenhet på 300 kvadratmeter har 
valt trägolv som främsta inredningsdetalj i hela bostaden. 
Trägolven mjukar upp de stora ytorna och skapar en mer 
hemtrevlig känsla.

Fler golv i samma stil. Se hela sortimentet på www.kahrs.com
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UTVECKLING GENOM

PASSION FÖR 
PERFEKTION



Utvecklingen drivs av en övertygelse. En exakt vision. För oss 
har det alltid handlat om att hitta nya vägar att lyfta fram 
träets naturliga skönhet, samtidigt som vi gör golven ännu 
starkare och mer hållbara. ”Du kan beskriva vårt arbete som 
ett möte mellan människa och maskin – kreativiteten mäter 
sig mot det möjligas gränser”, förklarar Patrik Antonsson, 
projektledare inom teknisk utveckling.

En gnutta mode. En nypa elektronik, tyger, färger 
och inredning. Ett mått teknik. En dos kemi. Blanda 
detta med nytänkande och lika delar erfarenhet. 
Alla dessa komponenter är viktiga ingredienser hos 
nya trägolv. Kährs har alltid varit en pionjär inom 
trägolv. I dag representerar vår utvecklingsavdelning 
en kombination av expertkunskaper och erfarenhet 
inom design, teknik och kemi som alla samarbetar 
nära varandra för att ta fram nya golv. Processen 
brukar börjar med en idé om att hitta nya utseenden, 
färger och ytor.

– Jag hämtar min inspiration från många olika 
källor – modetidningar, inredning, möbler, tyger 
och även elektronisk design. När vi översätter allt 

detta till golvförhållanden strävar vi alltid efter ett 
naturligt utseende, med tanke på att våra golv ska 
vara lika snygga imorgon som idag, säger Emanuel 
Lidberg, designchef på Kährs.

– Dessutom håller vi alltid ett öga på utvecklingen 
inom arkitektur, det vill säga hur vi bygger våra hus. 
En aktuell trend i Skandinavien är till exempel stora 
fönster som täcker en hel vägg från tak till golv. 
Detta betyder att ljuset faller på ett sätt som kan 
 orsaka reflektioner i golvet, vilket kan påverka vår 
känsla för färg och struktur. För att komma till rätta 
med fenomenet arbetar vi för närvarande med nya 
ultramatta ytor som minimerar reflektioner på ett 
nytt sätt,  förklarar han.
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MÄNNISKAN MÖTER MASKINEN  
I NY DESIGNLINJE
Kreativt tänkande handlar inte bara om 
 utseende. Företaget har också en historia av 
innovationer inom tillverkning av trägolv. 
En av de senaste investeringarna vid anlägg
ningen i Nybro är en robotstyrd designlinje, 
som bygger på avancerad teknik som anpassar 
sig efter varje enskild planka. Målet är att 
åstadkomma ett önskat utseende som har 
programmerats in i det datorsystem som 
styr processen.

– Med den här tillverkningslinjen kan vi 
skapa ett stort antal utseenden, både rustika 
och homogena, genom att förstärka eller 
minska de naturliga egenskaperna i träet, till 
exempel ådringen, säger Patrik Antonsson. 

Patrik har andats trä sedan han var baby 
eftersom både hans mor och farfar arbetade 
på Kährs. Nu har han precis bidragit till att 
färdigställa den nya innovativa designlinjen, 
som tog 2,5 år att utveckla.

– Det har varit en stor utmaning, men 
också oerhört intressant, att ta fram en 
 maskin som tänker som en människa. Det 
har krävts en kombination av kunskap och 

teknik från Tyskland, Italien och Sverige, 
säger han.

Företaget utvärderar ständigt nya sätt att 
förbättra tillverkningsprocessen ur flera olika 
aspekter. Det övergripande målet är alltid 
att använda mer av råvaran, inte minst ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Större delen av de 
golv som produceras av Kährs är tillverkade 
av ek. Men dagens utvecklingsprojekt 
 omfattar även andra träslag, som med ny 
teknik skulle kunna ges önskade utseenden 
och egenskaper. 

– Det är oerhört viktigt att aldrig vara nöjd 
med vad du har åstadkommit. Vi arbetar nära 
tillsammans i designteamet och utmanar 
varandra ständigt, säger Patrik.

YTAN ÄR DET FÖRSTA SOM  
MÖTER ÖGAT – OCH FÖTTERNA
En annan viktig aspekt av golvet är ytan. 
Sara Hagman har en magisterexamen i 
kemi teknik och jobbar som utvecklings
ingenjör och ytbehandlingsspecialist på 
Kährs. Arbetet handlar huvudsakligen om 
att leda projekt inom området. Hon sam
arbetar nära med designteamet på Kährs 

”Det är oerhört viktigt att aldrig vara nöjd med vad du har åstadkommit. 
Vi arbetar nära tillsammans i designteamet och utmanar varandra ständigt”, 
säger Patrik.
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och med leverantörer av ytbehandlingar för att ständigt förbättra utseende, 
slitstyrka och hållbarhet.

– Det har hänt massor på det här området sedan jag började arbeta för Kährs 
för sju år sedan. Fokus ligger både på estetiken – färgerna och utseendet – och 
på tekniska prestanda och miljöaspekterna, säger Sara.

Innan Kährs använder till exempel ett nytt lack får det gå igenom ett antal 
tester – både hos Kährs, leverantören och externa provningsinstitut – i syfte 
att säkerställa att det lever upp till företagets höga krav.

– En del människor frågar hur jag kan vara så passionerat intresserad av 
vad de ser som en liten detalj. Men det handlar inte bara om en enda typ av 
ytbehandling, utseende eller egenskap, det finns ju så många olika! Var och 
en har sina unika egenskaper och bakom dem ligger massor av utvecklings
arbete. Ytan är en sådan viktig del av hur du upplever ett golv och den förser 
även träet med ett viktigt skyddslager. Det händer så mycket inom området 
vilket innebär att det är oerhört spännande att jobba med, säger Sara.

Ytans struktur och känsla är lika viktiga som 
färgen när det handlar om hur vi uppfattar 
ett golv
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CORNWALL

ÖST MÖTER VÄST
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VERONA

CORNWALLVERONA

Ägaren av detta envåningshus importerar traditionella 
handgjorda inredningsföremål från Asien och har använt 
många av dem i huset.

De naturliga ekgolven har använts i hela huset för att komplettera 
och lätta upp men också för att framhäva de mörka exotiska 
inredningsdetaljerna samt väggarna och dörrarna.
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CORNWALL



CORNWALL

46 Kährs Design Stories



HAMPSHIRE SIENA

DUBLINTOWER

CORNWALL

Fler golv i naturell ek. Se hela sortimentet på www.kahrs.com
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