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Välkommen till Kährs
Kährs ligger i Nybro, mitt i de småländska skogarna, på samma plats 
där företagets grundades för 160 år sedan. Här sitter kunskapen, om 
hur man lockar fram det bästa i träet, djupt i väggarna. 

Kährs är världens äldsta, ännu aktiva, trägolvstillverkare. Vi fick 
patent på det moderna trägolvet 1941, lamellparketten. Vi var först 
med en limfri fog på trägolv och vi fortsätter driva utvecklingen framåt 
genom att kombinera tradition, hantverk och innovation.
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ANPASSAT FÖR  
NORDISKT KLIMAT
Eftersom trä påverkas av luft
fuktigheten, rör sig ett trägolv 
efter årstiderna. Vår innovation 
från 1941, lamellparketten i tre 
skikt, minimerar sådan rörelser  
och resulterar i ett stabilt golv  
året runt.

MER ÄN EN  
VACKER YTA
För Kährs är det viktigt med både 
känsla, utseende och tålighet. 
Ytbehandlingen är därför tillräckligt
stark för att motstå dagligt slitage, men 
ändå så tunn att känslan av trä inte går 
förlorad. Alla ytbehandlingar är 
vattenbaserade och fria från 
lösningsmedel och formaldehyd.

WOODLOC® 5S – BÄSTA FOGEN
År 2000 var vi först ut med en limfri fog – Woodloc®. 
2010 lanserade vi nästa steg i utvecklingen: Woodloc® 5S. 
Ingen annan garanterar mer än vi – upp till 25 x 50 meter i 
en sammanhängande yta.

BRETT SORTIMENT
Oavsett storleken på rummet och inredningsstilen, finns 
det ett Kährsgolv som förhöjer det. Våra trägolv finns i 
många träslag, storlekar, mönster och ytbehandlingar.

KÄNSLAN SOM BARA TRÄ GER
Borstat, handskrapat, med fasade kanter, blankt eller 
matt. Varje Kährsplanka är unik och behandlas 
individuellt, baserat på dess unika sammansättning av 
kvistar, ådringar och sprickor.

ETT GRÖNT SYNSÄTT
Lamellparkett är det mest miljövänliga golvet du kan välja. Det 
optimerar användningen av råvara, tillverkas av förnybart material 
och är återvinningsbart. Vid vår fabrik i Nybro går ingenting till 
spillo. De delar av stocken som vi inte kan använda blir biobränsle. 
Omkring 45 000 människor i vår omnejd värms av återvunnet trä 
från Kährs. 

Kährs miljöengagemang är genuint. Vår verksamhet certifierades 
ur både miljö och kvalitetsperspektiv redan på 1990talet.

FUNGERAR BRA MED GOLVVÄRME
Kährs golv är idealiska tillsammans med golvvärme. En 
orsak är den starka Woodloc®fogen, en annan är den 
stabila och välbalanserad konstruktionen av brädan.
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KÄHRS DESIGN GUIDE
Kährs erbjuder ett stort urval produkter med olika ytbehandlingar för att möta de mest skilda 
behov. Men de har alla vissa saker gemensamt – de har skapats av naturen, tillverkats med 
den senaste tekniken och producerats med stor respekt för miljön.

LACK

Vår lack låter träets karaktär 
komma till sin fulla rätt 
genom att framhäva dess 
naturliga struktur. Det gör 
golvet mer hållbart och 
 lättare att hålla rent. 
Samtidigt är lacken en av de 
absolut tunnaste på 
marknaden, den döljer inte 
träets naturliga lyster.

MATTLACK

Vår matta lack får golvet att 
verka obehandlat och trärent 
eller behandlat med olja. Den 
mjuka naturliga ytan är 
väldigt  behaglig när du går 
på golvet barfota. Mattlack 
är lika slitstark och enkel att 
underhålla som vanlig lack.

FASADE KANTER

Fasade kanter på golvbrädor 
framhäver brädans form. 
Från golv med mikrofas, en 
mycket lätt accentuering av 
kanten med hjälp av 
sandpapper, till mer 
dramatisk, kraft fullare 
fasning på alla sidor, vilket 
ger golvet ett rustikt och 
robust utseende.

HANDSKRAPNING

Genom att använda olika 
verktyg för handskrapning 
och slipning kan ett nytt 
trägolv få ett slitet utseende. 
Varje golv kräver en stor 
mängd arbete för att ge det 
dess rustika karaktär.

BORSTNING

Borstning av ytan lyfter fram 
träets naturliga  struktur och 
ger golvet extra träkänsla. 
Vissa av våra golv har en 
kraftigare borstning. 

OLJA 

Kährs olja ger dina golv en 
vacker och naturlig känsla. 
Oljan framhäver träets fina 
struktur och ådring och 
fördjupar  den naturliga 
träfärgen. Tänk på att oljade 
golv ska installationsoljas 
och att de behöver 
underhållas med Kährs Satin 
Oil med jämna mellanrum.

HÖGGLANSLACK 

Högglanslack ger golvet ett 
blankt, polerat utseende och 
erbjuder en reflekterande 
yta. Det är ett spännande 
alternativ till mer 
konventionella trägolv. 

INFÄRGNING

Infärgning kan användas för 
att framhäva de naturliga 
färgerna – från blekaste vitt 
och mjukgrått till rika 
nyanser av mocka och träkol.

ULTRAMATT LACK

Trä behandlat med vår 
ultramatta lack känns och 
ser ut som om det skulle 
vara tillverkat av obehandlat, 
nysågat timmer. Den har 
ändå ett starkt och osynligt 
skydd mot dagligt slitage. 
Den ultramatta ytan har en 
högre strävhet än en lackad 
eller mattlackad yta. 

RÖKT

Den här specialprocessen 
ändrar färgen och tonen för 
varje bräda. Det finns två 
grader av rökning: lätt och 
en djupare rökning.
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DESIGN

SORTERING

CITY

Dessa lågmält eleganta golv tillverkas av enhetligt 
och jämnt trä med små variationer i färgton och 
textur. De kan vara ljusa eller mörka beroende på 
träslagets egenskaper, men tonen och den 
övergripande effekten är enhetlig. Om du trivs 
med det lugna och minimalistiska uttrycket ska du 
välja ett Citygolv.

COUNTRY

Om du är ute efter en mer rustik stil kommer du 
säkert att tycka om våra Countrygolv. Här hittar 
du dramatisk ådring och trä med kvistar, större 
färgvariation samt en djärv och tydlig naturlighet. 
Country innehåller även golv med mycket rustikt 
utseende med sprickor och kvistar.

TOWN

Golven, som kan vara ljusa eller mörka, 
kännetecknas av diskreta variationer i ton och 
mönster med små kvistar. De bildar en klassisk 
bakgrund som framhäver den övriga inredningen. 
Om du vill ha ett golv med måttliga variationer ska 
du titta närmare på våra Towngolv.

1STAV

Vår mest exklusiva design. Brädans 
yta sågas i ett stycke. 1stav visar 
den fulla karaktären hos ett träslag.

2STAV

Ytskiktet består av två stavar i 
bredd. Stavarna arrangeras så att 
golvbräderna får olika karaktär.

HOLLÄNDSKT MÖNSTER

Ett klassiskt golv med modern 
konstruk tion. Ytskiktet görs av tre 
stavar i bredd och en tvärsöver.  
När golvbrädorna läggs bildar de  
ett vackert flätat mönster.

3STAV

Ytskiktet består av tre stavar  
i bredd. Stavarna har olika längd  
och placeras slumpmässigt,  
vilket skapar golv som alla har  
sin egen karaktär.
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Kährs Supreme
SUVERÄN KVALITET, SUVERÄN STIL
Kährs kombinerar kvalitet med enastående design för att skapa golv som syns. Ek och 
ask får liv med en mängd olika utformningar och ytbehandlingar. Men det alla golv har 
gemensamt är en modern känsla och den stora omsorgen om detaljer.

Brädornas tjocklek: 15 mm
Ytskiktets tjocklek: 3,5 mm
Stomme: Gran/furu
Slipbar: 3–4 gånger
Garanti: 30 år
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DA CAPO
COLLECTION

En påminnelse om skönheten 
i gammalt och slitet trä, Da 
Capo Collection innehåller 
exklusiv design som är rik  
på karaktär.

Storlek:  
 1stav 1900 x 190 x 15 mm

EK INDOSSATI EK MAGGIORE EK SPARUTO EK UNICO

EK VEDBO

EK TVETA

EK FINNVEDEN EK SEVEDEEK YDRE

EK KINDA

EK HANDBÖRD

SHINE
COLLECTION

En effektfull kollektion med 
högglans och 
metalliceffekter som  
låter golven spegla mode 
 världens glamour på ett helt 
nytt sätt.

Storlek:  1stav  
2420/2266 x 187 x 15 mm

ASK BLACK COPPER ASK BLACK SILVER

SMÅLAND
COLLECTION

En kollektion där varje 
ekplanka behandlats 
individuellt. Resultatet är 
dynamiska ytor där varje 
planka är unik. 

Storlek:  
 1stav, 2420 x 187 x 15 mm

EK VISTA EK ASPELAND EK MÖRE

Olja InfärgningBorstning Fasade kanterSågmärken RöktHögglanslack Handskrapning
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Kährs Original
BASEN FÖR KVALITET
Originalet bland alla moderna trägolv – och fortfarande bäst. Under decennier har Kährs 
Original vuxit till vårt bredaste och mest populära sortiment. Den finns i en rad olika 
träslag och ytbehandlingar och med inspiration från Kährs svenska rötter är varje golv är 
en riktig klassiker. Brädornas tjocklek: 15 mm

Ytskiktets tjocklek: 3,5 mm
Stomme: Gran/furu
Slipbar: 3–4 gånger
Garanti: 30 år
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EUROPEAN 
NATURALS
COLLECTION

Ek i en mängd stilar och 
ytbe handlingar ger hemmet 
ett klassiskt men ändå 
nutida uttryck. 

Storlek:  1stav,  
2420/2266 x 187 x 15 mm

 2stav, 2423 x 200 x 15 mm
 3stav, 2423 x 200 x 15 mm

EK HAMPSHIREEK CORNWALL

EK VIENNA EK SIENA

EK VERONAEK ESSEX

ASK GOTLAND ASK KALMARASK GOTHENBURG

NORDIC 
NATURALS
COLLECTION

Värmen och lystern hos 
trägolv av ask och björk  
är en hyllning till Kährs 
svenska rötter.

Storlek:  
 1stav, 2420 x 187 x 15 mm 
 2stav, 2423 x 200 x 15 mm 
 3stav, 2423 x 200 x 15 mm

BJÖRK AALAND

Olja InfärgningBorstning Fasade kanter Mikrofasade kanterMattlackLack

HARMONY
COLLECTION

Namnet speglar kollek
tionens natur. Matt lackade 
och oljade golv men med  
en tydlig prägel av modern 
design. 

Storlek:  
 2stav, 2423 x 200 x 15 mm
 3stav,  

2421/2423 x 200 x 15 mm

ASK ALABASTER

EK STONEEK DEWEK CIRRUSEK PALE

EK LIMESTONE

EK GRANITE

Rökt
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EK NOUVEAU CHARCOAL

EK SMOKEEK ALLOY EK ALE

EK LAVA

EK SOIL EK BROWNIE

SAND
COLLECTION

Ask och ek infärgade  
och mattlackade i ljusa 
nyanser skänker hemmet en 
ljus och modern känsla.

Storlek:  1stav,  
2420/2266 x 187 x 15 mm

 2stav, 2423 x 200 x 15 mm
 3stav, 2423 x 200 x 15 mm

ASK FALSTERBO ASK SANDVIG ASK SKAGEN EK SORRENTO

EK NOUVEAU WHITE

EK NOUVEAU GRAY EK NOUVEAU GREIGE EK NOUVEAU RICH EK NOUVEAU TAWNY

CLASSIC  
NOUVEAU
COLLECTION

Borstade och ekgolv med  
en matt lackad ytbehandling 
– gammalt möter nytt i ett 
spektrum av nyanser.

Storlek:  1stav,  
2420/2266 x 187 x 15 mm

 2stav, 2423 x 200 x 15 mm

EK NOUVEAU SNOW EK NOUVEAU BLONDE
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FOUNDERS
COLLECTION

Rustik ek med en grovt 
borstad, handskrapad 
ytfinish påminner om Kährs 
tradition av kvalitet och 
hantverksskicklighet.

Storlek:  
 1stav, 2420 x 187 x 15 mm

EK OLOF

EK GUSTAF EK FREDRIKEK STURE EK JOHAN EK ULF

EK MENTON

NYHET

EK BRIGHTON EK PORTOFINO

CAPITAL
COLLECTION

Rena och harmoniska ekgolv 
i vitt, grått och naturfärg 
med jämn ton och små 
variationer i ådring för en 
känsla av lågmäld elegans.

Storlek:  1stav  
2420/2266 x 187 x 15 mm

EK BERLINEK DUBLINEK PARIS

Olja Infärgning RöktBorstning Fasade kanter Mikrofasade kanterMattlackLack Handskrapning

NYHET

EK ATTEBO

GÖTALAND
COLLECTION

I Götaland ingår fem 
3stavsgolv i ek i färger  
från ljust till mörkt, med 
individuellt behandlade 
plankor som ger varje golv 
dess unika karaktär.

Storlek:  
 3stav, 2419 x 196 x 15 mm

NYHET

EK KILESAND

NYHETNYHETNYHET

EK BACKAEK BODAEK VINGA
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NYHET NYHET
LUX
COLLECTION

Genom en ny, ultramatt 
 ytbehandling har vi skapat 
1stavsgolv som ser ut och 
upplevs som obehandlat, 
nysågat timmer. Lux tillverkas 
av ek eller ask och finns i sju 
färger, från ljust till mörkt.

Storlek:  
 1stav, 2420 x 187 x 15 mm 

ASK AIR EK SKY

NYHET

EK TERRA

NYHET

NYHETNYHET

NYHET

EK SHORE

EK COASTEK HORIZON

EK SUN

NYHETNYHET NYHET

NYHET

NYHET NYHET

LUMEN
COLLECTION

Lumen är 3stavsversionen 
av Lux Collection med en 
ultramatt ytbehandling som 
förstärker upplevelsen av 
både färgen och den 
obehandlade känslan på 
golvet. Lumen finns sex 
naturliga och mjuka färger.

Storlek:  
 3stav, 2423 x 200 x 15 mm

EK ECLIPSEEK MIST EK TWILIGHT

EK RIME

EK DAWN EK DUSK

VALNÖT MONTREAL

AMERICAN 
 NATURALS & 
WORLD
COLLECTIONS

Kraftfull och mustig 
amerikansk valnöt passar till 
många olika inrednings stilar. 
Australiensisk jarrah ger ett 
exotiskt, tropiskt utseende 
med ett rent samvete.

Storlek:  
 2stav, 2423 x 200 x 15 mm
 3stav, 2423 x 200 x 15 mm

VALNÖT PHILADELPHIA JARRAH SYDNEY
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Infärgning RöktBorstning Mikrofasade kanterMattlackLack Ultramatt lack

EUROPEAN 
RENAISSANCE
COLLECTION

Vi firade vårt 150års
jubileum med en kollektion 
av klassiska golv med 
skönheten från svunna 
epoker.

Storlek: Holländskt mönster  
2426 x 198,5 x 15 mm

EK PALAZZO BIANCO EK PALAZZO ROVERE EK PALAZZO FUMO



BLIZZARD
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Kährs Linnea
DET TUNNA, SMIDIGA
Med en tjocklek på bara 7 mm har Linnea en tunn profil som gör det till ett smidigt 
alternativ i riktigt trä som passar de flesta utrymmen. Dessa vackra träfanérgolv är 
perfekta när du vill skapa ett stilfullt hem.

Brädornas tjocklek: 7 mm
Ytskiktets tjocklek: 0,6 mm
Stomme: HDF  
(High Density Fibreboard)
Slipbar: Nej
Garanti: 12 år

LODGE
COLLECTION

En 2stavskollektion med en 
uppsättning populära träslag 
i färgskalor från blek ask till 
mörk valnöt levererar både 
kvalitet och stil.

Storlek:  
 2stav, 1225 x 193 x 7 mm

ASK BLIZZARD EK BREEZEEK TIDE

HABITAT
COLLECTION

Från silverfärgad ek till 
gyllene valnöt i ett modernt, 
generöst 1stavsformat – de 
långa brädorna ger interiören 
elegans.

Storlek:  
 1stav, 1810 x 150 x 7 mm

EK CASTLE

EK TOWER VALNÖT STATUEEK DOME EK GATE

VALNÖT BLOOM

Infärgning RöktBorstning Mikrofasade kanterMattlackLack

Våra produktserier förändras kontinuerligt, och vi kan inte garantera att färger återges 
korrekt i magasinet på grund av de begränsningar som tryckningen medför. Därför 
rekommenderar vi att du besöker en golvhandlare som säljer Kährs golv för att titta 
närmare på mönster, ådringar och nyanser.
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Många av våra golv är färgmatchade. Detta innebär att våra golv passar perfekt ihop 
med varandra och att de kan användas tillsammans – vilket skapar möjligheter att 
välja olika varianter av golv i olika rum och ändå få en homogen stil och känsla. Du 
kan till exempel välja ett 1stavsgolv i vardagsrummet och ett 3stavsgolv i samma 
färg i sovrummen. Eller välj ett 3stavsgolv i hallen och ett 1stavsgolv för köket. Hur 
kreativ du än väljer att vara kommer resultatet ändå att ge ett harmoniskt intryck.

FÄRGMATCHADE GOLV

Ek Nouveau Blonde 1stavsgolv och...

Ek Nouveau Tawny 1stavsgolv och... ... Ek Brownie 3stavsgolv

... Ek Pale 3stavsgolv

Ek Nouveau Rich med Ek Ale

Ek Nouveau Snow med Ek Limestone
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KRONAN PÅ VERKET

Med golvsocklar sätter du kronan på verket, inte 
bara för golvet utan för hela rummet. Vi erbjuder 
en rad olika socklar som är färgmatchade till 
Kährs trägolv.

EN NÄTT AVSLUTNING

En smal smyglist är idealisk när du har golvsocklar 
som inte kan tas bort. Det är också enkelt att 
använda kvartslister mot befintliga socklar. 

STEG FÖR STEG MOT EN ELEGANT MILJÖ

Inget slår en trätrappa när du vill skapa en elegant 
interiör. Med trappnosar får du ett perfekt avslut 
på varje steg i trappan. 

NÄR MATTA MÖTER TRÄ

Vid övergångar mellan trägolv och matta finns det 
två alternativ. Du kan antingen använda tlister 
eller nivålister, beroende på mattans tjocklek. 
Båda är lika snygga! 

EN FÖRENING AV STEN OCH TRÄ

Naturmaterial som sten och trä fungerar mycket 
bra tillsammans. Om du vill skapa den perfekta 
övergången mellan sten och trä kan du välja 
mellan två olika lösningar: tlister och nivålister.

STORA IDEÉR FÖR SMÅ UTRYMMEN

Ibland är till och med en smyglist för stor för att 
använda i skarven mellan golvet och väggen eller 
fönstret. I dessa fall är den bästa lösningen att 
använda en avslutningslist för ett rent och snyggt 
utseende.

FÄRGMATCHADE LISTER
Små detaljer kan ofta göra stor skillnad. Det gäller i högsta grad ett Kährsgolv, 
där det ligger yrkesskicklighet bakom varje detalj, inklusive golvlister och andra 
golvtillbehör.
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HANDKLOTS

Handklots av återvunnen plast för 
läggning av Kährsgolv med 
Woodloc®fog.

DISTANSKILAR

Distanskilar i plast. Används för att 
få rätt mellanrum mellan golv och 
vägg vid läggning.

LÄGGNINGSKIT

Allt som behövs för att lägga ett golv 
med Woodloc®fog. Handklots, 
golvläggarjärn, väggdistanskilar, 
låsverktyg 5S och läggningskil.

LÅSVERKTYG

Woodloc® 5S låsverktyg används för 
att låsa kortsidefogarna i sista raden 
genom att skjuta in låsfjädrarna. Det 
kan även användas för att låsa upp 
fogarna.

LÄGGNINGSVERKTYG

LÄGGNING
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1. SKYDDSPAPP

Skyddspapp används för att skydda parketten 
mot spill och lättare slitage efter inläggning. Inget 
skyddsmaterial får tejpas mot trägolvet.

5. PLASTFOLIE 0,2 MM

Används som ångspärr. Plastfolien skall ligga så 
nära parketten som möjligt men under mellanlägget.

6. GOLVMELLANLÄGG 2 MM

Kostnadseffektivt mellanlägg som reducerar 
trum och stegljud. Används tillsammans med 
ångspärr när så behövs.

4. GRÅLUMPPAPP

Dämpar stegljud, bra vid golvvärme. Används 
tillsammans med ångspärr när så behövs.

2. KÄHRS TUPLEX

Bra och effektivt undergolv som reducerar 
trum och stegljud samtidigt som det fungerar 
som ångspärr. Med Airflow Technology för en god 
ventilation i undergolvet. 3 mm, fungerar utmärkt 
vid golvvärme.

3. KÄHRS SPECIAL UNDERLAYER

Kombinationsprodukt som reducerar steg och 
trumljud, med inbyggd ångspärr. Absorberar 
trumljud med upp till 25 %. Med färdigtejpade 
skarvar för enkel installation. Endast 2 mm tjock, 
fungerar utmärkt vid golvvärme.

UNDERLÄGGSMATERIAL

Golvvärme på betong

ALTERNATIV 1

710143 Kährs Tuplex

ALTERNATIV 2

710115 Plastfolie +  
710103 Grålumppapp

ALTERNATIV 3

710147 Kährs Special Underlayer

Utan golvvärme på betong

ALTERNATIV 1

710143 Kährs Tuplex 

ALTERNATIV 2

710115 Plastfolie +  
710103 Grålumppapp

ALTERNATIV 3

710115 Plastfolie +  
710384 Kährs golvmellanlägg

ALTERNATIV 3

710147 Kährs special underlayer

Golvvärme på träbaserade 
undergolv
ALTERNATIV 1

710143 Kährs Tuplex

ALTERNATIV 2

710115 Plastfolie +  
710103 Grålumppapp

ALTERNATIV 3

710147 Kährs Special Underlayer

Utan golvvärme på träbaserade 
undergolv
ALTERNATIV 1

710103 Grålumppapp

ALTERNATIV 2

710384 Kährs golvmellanlägg

LÄGGNINGSGUIDE

TRÄGOLV OCH GOLVVÄRME Trägolv och golvvärme kombineras ofta och fungerar bra tillsammans. 
Både el och vattenburen golvvärme kan användas under trägolvet. Det 
är värt att tänka på att parkettgolv av bok och hard maple utvidgas och 
dras samman mer än andra träslag. De rekommenderas därför inte för 
användning med golvvärme. Läs mer på www.kahrs.com
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LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC® 5SFOG;  
FLYTANDE LÄGGNING PÅ PLANT OCH FAST UNDERLAG

Förberedelser
•  Glöm ej ångspärr om konstruktionen kräver 

det.
•  Beräkna först hur många golvbräder som går 

åt på bredden. Blir sista raden smalare än 30 
mm, bör även den första brädraden sågas. 
Vid läggning av golv med Woodloc® 5Sfog, 
underlättar det om läggningen startar vid 
den långsida som har flest dörrar. Om dörrar 
finns vid kortsidorna i rummet – börja varje 
brädrad vid dessa. Bräderna kan läggas både 
från vänster och höger.

•  Den maximala bredden för 13 mm 
lamellparkett är 15 m och för 15 mm 
lamellparkett 25 m för Kährs trägolv med 
Woodloc® 5Sfog. Vid ännu större bredd, 
kontakta Kährs.

1. Börja i ett hörn och lägg notsidorna – den 
långa underläppen – ut mot rummet. Sätt en 
distanskloss på brädans kortsida. Långsidans 
avstånd mot väggen kan justeras senare när tre 
rader lagts.

2. Lägg ner golvbrädorna enligt bild 2. Fortsätt 
på samma sätt med hela den första raden. 

3. Kapa slutbrädan i första raden till rätt längd 
och börja nästa rad med biten som blev över. 
Brädornas ändskarvar förskjuts minst 500 mm 
vid läggning.

4–5. Vinkeln på brädan som läggs skall vara ca 
20°. Max läggningsvinkel är 30°. Vid läggning 
trycks brädan rakt framifrån in i föregående 
rads notspår. 

Vid för hög läggningsvinkel (över 30°) finns det 
en risk att låsfjädern trycks ner och knäcks 
varvid kortänden förblir olåst. Detta kan 
medföra fogsprång i kortänden. 

6. Brädan levereras från fabrik med låsfjädern 
positionerad kant i kant med slitskiktet. Om 
brädan utsätts för en hårdare stöt under t ex 
transport eller hantering av brädan vid läggning 
kan låsfjädern ha förändrat sin position. Om 
detta skett, så måste den justeras manuellt till 
rätt position.  

7–8. Positionera brädan i rätt vinkel (20–30° – 
se ovan). Skjut brädan så att kortänden ligger 
an mot föregående brädas kortände i hörnet 
såsom pilen visar på bilden. Var noga med att 
fogen är ren från sågspån och annat skräp.

9. Vik ner brädan till samma nivå som 
föregående brädas kortände. Kan du inte fälla 

ner brädan utan kraft så är inte brädan eller 
låsfjädern i rätt position. Ta upp brädan och 
kontrollera positionen på låsfjädern.

10–11. Knacka lätt med handklotsen på 
långsidan för att säkerställa att den ligger i rätt 
position. Kährs handklots har ett fräst spår 
längs ena långsidan. Sätt ditt knä nära fogen 
och knacka med långsidan med det frästa 
spåret där kortändarna möts. Då flyttas 
låsfjädern från olåst till låst läge och fogen 
låses.

12. När tre rader lagts kan golvets avstånd till 
väggarna justeras. Sätt kilar mellan golv och 
vägg.

13. Sista brädan sågas till rätt bredd. Lägg sista 
brädan ovanpå näst sista brädraden med ca 5 
mm förskjutning mot väggen. Markera 
sågsnittet med hjälp av en brädbit utan låslist. 
Lägg till den tillsågade brädan. Gör likadant 
med nästa.

14. Arbeta horisontellt med låsverktyget. Sista 
brädraden måste låsas med hjälp av 
låsverktyget. Var noga med att centrera 
verktyget över ändskarven med den korta 
inskjutningspinnen. Dra sedan verktyget åt dig, 
utan att lyfta det uppåt. På så sätt skjuts 
låsfjädern in och låser brädan på korrekt sätt. 
Nu återstår bara att montera socklar. Dessa får 
ej pressas ned så att golvet kilas fast. Vid 
övergångar mot andra rum används t ex 
nivålister eller avslutningslister.  

Om låsverktyget inte arbetar horisontellt finns 
risken att låsfjädern inte kommer i låst position. 
Konsekvensen kan bli att fogsprång uppstår.

Brädorna kan läggas från alla riktningar om det 
behövs. Woodloc® 5S är även enkelt att ta upp. 
Använd låsverktyget (den långa tappen) på 
samma sätt som när du låser golvet. Dra 
verktyget mot dig och låsfjädern hamnar i en 
olåst position och du kan nu lätt ta upp brädan.

För ytterligare information kring golvläggning, 
våra garantier, reklamationer eller skötsel av 
golv skall ni besöka www.kahrs.com där ni 
under avsnittet tjänster/nedladdningar hittar 
denna och annan viktig information. Ni kan 
även se Kährs installationsfilmer via QR koden 
nedan.

NORMAL INSTALLATION
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Om du vill ha mer detaljerad information, om 
golvet ska limmas mot undergolvet eller om du 
lägger golv med golvvärme, gå till www.kahrs.
com för att läsa och ladda ned de fullständiga 
läggningsinstruktionerna för Woodloc® samt 
broschyren ”Undergolv och golvvärme”.

Förberedelser
•  Glöm inte att lägga ångspärr om 

konstruktionen kräver det.
•  Beräkna först hur många golvbrädor som går 

åt. Om den sista raden blir smalare än 30 mm 
bör även den första brädraden sågas. Vid 
läggning av golv med Woodloc®fog är det 
lättast att börja lägga golvet vid den långsida 
som har flest dörrar. Om det finns dörrar vid 
kortsidorna i rummet börjar du varje brädrad 
vid dessa. Brädorna kan läggas både från 
vänster och höger.

•  Den maximala golvbredden är 12 meter för 
Linneagolv med Woodloc®fogen. Kontakta 
Kährs om rummet är bredare än så.

•  Ett trägolv rör sig under året. Lägg därför 
golvet med en rörelsefog på  minst 10 mm 
alternativt 1,5 mm per meter golvbredd vid 
ytor bredare än 6 m mot väggar och andra 
fasta föremål.

1. Börja i ett hörn och arbeta med notsidorna 
(eller den långa underläppen) ut mot rummet. 
Springan mellan långsidan och väggen kan 
 justeras senare, när tre rader har lagts.

2. Placera nästa golvbräda i vinkel mot den 
första och lägg ned den. Fortsätt på samma 
sätt längs hela den första raden.

3. Kapa den sista brädan i första raden till rätt 
längd och börja nästa rad med biten som blev 
över. För Linnea gäller att ändfogarna på alla 
brädor ska förskjutas med minst 300 mm.

4. Placera golvbrädan i vinkel mot brädan 
framför. Knacka lätt med handklotsen samtidigt 
som du försiktigt trycker ned brädan.

5. Sätt en Kährsläggningskil under kortändan 
av brädan som ligger på plats.

6. Tryck in kortänden på nästa bräda i vinkel 
och lägg ned långsidan.

7. Dra ut läggningskilen och knacka lätt med 
handklotsen på långsidan samtidigt som du 
 försiktigt trycker ned brädan, så att det blir 
lättare att placera den rätt.

8. När tre rader lagts kan du justera golvets 
avstånd till väggarna. Sätt kilar mellan golv och 
vägg.

9. Den första golvraden måste ibland anpassas 
efter väggen, om den inte är helt rak. Rita av 

väggens kontur på golvbrädorna. Ta sedan loss 
brädorna i den första raden genom att ta tag i 
långsidan och dra dem uppåt samtidigt som du 
knackar lätt mot fogen. Såga.

10. Sätt tillbaka de sågade brädorna. Vinkla 
först in kortsidan och därefter långsidan, enligt 
beskrivningen i punkt 5–7 ovan. Sätt kilar 
 mellan golv och vägg.

11. Borra hål i brädan om du behöver göra plats 
för rör till värmeelement. Hålets diameter ska 
vara minst 20 mm större än rörets diameter. 
Såga enligt illustrationen. när du monterar 
brädan limmar du fast den utsågade biten och 
täcker hålen med rörmanschetter.

12. Om du måste kapa ett dörrfoder använder 
du en golvbräda som underlag så att du får 
exakt rätt höjd. Om du behöver slå en bräda 
längs långsidan skyddar du fogen genom att 
sätta in en avsågad bit från en kortsida i fogen.

13. Såga den sista brädraden till rätt bredd. 
Lägg den sista brädan ovanpå den näst sista 
brädraden med ca 5 mm förskjutning mot 
väggen. Markera sågsnittet med hjälp av en 
brädbit utan låslist. Lägg den tillsågade brädan. 
Gör likadant med nästa. Montera sockeln, utan 
att pressas ned den så att golvet låses. Vid 
övergångar mot andra rum används t ex 
nivå lister eller avslutningslister.

14. Brädorna kan läggas från alla riktningar om 
det behövs. Woodloc® är även enkelt att ta 
upp. Detta underlättar t.ex. golvläggning kring 
dörrar. Om du inte kommer åt att vinkla brädan 
under t.ex. ett dörrfoder eller lågt sittande 
 element, gör du så här: 
14a. Skär bort 2/3 av låslisten. 
14b. Limma. Knacka brädan på plats med ett 
golvläggarjärn. Om du ska bygga något mer i 
rummet bör du skydda golvet med ett material 
som släpper igenom fukt, t ex Kährs 
skyddspapp.

Om du ska bygga något mer i rummet bör du 
skydda golvet med ett material som släpper 
igenom fukt, t ex Kährs skyddspapp. Rådgör 
med din golvleverantör eller kontakta oss om 
du har frågor om byggfukt, om du ska lägga 
golvet på någon annan konstruktion än vad 
som beskrivs här, om du ska lägga ett stort 
golv eller om du har andra frågor. Om du hittar 
en skadad eller felaktig bräda kan du lägga 
undan den. Du kan kanske använda den som 
extramaterial där det behövs. Naturligtvis får 
du också byta ut en skadad bräda där du köpt 
den. Golvläggaren ansvarar för att se till att 
inga brädor med uppenbara fel läggs på plats. 
Därför är det viktigt att du kontrollerar varje 
bräda noggrant innan du lägger golvet.

LÄGGNING AV KÄHRS OCH LINNEAGOLV MED WOODLOC®FOG
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UNDERHÅLL AV OLJADE GOLV

Efter läggningen 
Vid läggning av oljade Kährsgolv ska 
golvet installationsoljas med Kährs 
Satin Oil eller Kährs Satin Oil Matt. 

Rekommenderad dosering: 1 l Kährs 
Satin Oil per 200–300 m²

Underhåll oljade golv
Hur ofta ett oljat golv måste 
under hållas beror bland annat på 
användning, rengöring, exponering 
för direkt solljus osv. När du 

genom för en installationgsoljning får 
golvet en extra stark, fuktbeständig 
yta som är lätt att rengöra. Efter 
detta utförs underhållet, genom att 
använda Kährs Satin Oil, normalt  
1–2 gånger om året. Kom ihåg att 
områden som utsätts för större 
slitage än resten av golvet kan 
behandlas för sig. Ju oftare underhållet 
utförs, desto bättre blir resultatet. 
Ytan som ska underhållas måste vara 
torr och fri från damm och smuts.

Underhåll lackade golv
Rengör golvet från smuts och skräp, 
som kan repa ytan, genom att 
dammsuga eller torrmoppa. Späd ut 
rengöringsmedlet i ljummet vatten 
enligt doseringsinformationen på 
flaskan – eller använd färdigblandad 
Kährs Spray Cleaner.

Fukttorka golvet vid behov med en 
väl urvriden mopp eller skurduk. 

Golvet får bara fuktas lätt. Den 
vattenfilm som bildas ska torka inom 
1 minut. Låt inte heller vattenspill 
ligga kvar. Hur ofta golvet måste 
fukttorkas beror på användning och 
nedsmutsning.

Obs! Häll aldrig vatten på trägolv. 
Använd en trasa som fuktats med 
vatten och sedan vridits ur.

UNDERHÅLL AV LACKADE GOLV

UNDERHÅLL

Kompletta underhålls och reparations instruktioner finns på www.kahrs.com

REPARATION AV REPOR, MÄRKEN OCH HACK
MINDRE REPOR OCH SKRAPMÄRKEN
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SMÅ INTRYCKSMÄRKEN DJUPA HACK, REPOR OCH SPRICKOR

Daglig rengöring 
Vid daglig rengöring används torra metoder, till exempel dammsugare 
och mikromopp. 

Placera en dörrmatta både utanför och innanför ytterdörren, så slipper 
du få in smuts och grus som annars kan slita onödigt hårt på golven. 
Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar som ger fläckar på trägolv) 
så undviker du onödiga märken och repor i golvet.
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GARANTI
En av de faktorer som gör naturen så vacker är den ständiga 
variationen. Det går inte att hitta två träd som är likadana. 
Därför varierar också utseendet på de brädor som vi använder 
i våra trägolv.

Kvistar, mönster och färgvariationer är naturliga 
egenskaper för trä. Hur mycket variation du vill ha 
i ditt golv beror på din smak. Vill du ha ett livfullt, 
rustikt golv? Eller ett golv med en jämnare ton 
som ger ett lugnare intryck?

Vår långa erfarenhet av att sortera brädor efter 
utseende gör att vi kan dela in våra golv i olika 
kategorier: från lugna till mer rustika golv. Men 
även inom de här kategorierna kommer du att se 
en hel del variation. Du kan dock vara säker på att 
varje bräda och varje golv håller samma höga 
kvalitet.

Med hjälp av bilder och prover försöker vi ge dig 
en bild av hur ditt nya golv kommer att se ut, men 
de naturliga variationerna i träet medför att du 
alltid får ett helt unikt golv.

Vi rekommenderar att du sprider ut brädorna 
innan läggning. På så sätt kan du bestämma vart 
de livligaste – och lugna – brädorna ska ligga i 
golvytan. Observera att när brädan är lagd anses 
du som köpare ha godkänt den.

Garanti
Kährs har tillverkat flerskiktade trägolv av hög 
kvalitet i över 70 år. Vi är stolta över våra 
produkter som är fabriksytbehandlade och har ett 
ytskikt som kan slipas om, utom Linnea. 
Kombinerat med ett komplett vård och 
underhållsprogram, innebär det att Kährs kan 
erbjuda upp till 30 års slitagegaranti.

Läs mer på www.kahrs.com

FÄRG
FÖRÄNDRINGAR

Ek  
exponerad 2 år

Valnöt 
exponerad 2 år

Ask  
exponerad 2 år

Björk  
exponerad 2 år

Trä som utsätts för normalt solljus genomgår vissa färg förändringar. 
Förändringarna är helt naturliga för alla träprodukter, och de bidrar till 
skönheten och egenarten hos trägolv. Om du med jämna mellanrum flyttar 
mattor och möbler kan du undvika skarpa skillnader mellan de exponerade 
och oexponerade golvytorna.
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BYT OCH JÄMFÖR GOLV
Välj ett golv från vårt breda sortiment. Jämfört med ett eller flera 
andra golvalternativ. 

VÄLJ RUM
Varje rumsmiljö du hittar på Kährs hemsida kan också förvandlas till 
ditt eget designer rum. Välj från olika rumstyper. 

Lek. Byt. Spara.  
Och dela. 
På vår hemsida hittar du massor av användbar 
information som kommer hjälpa dig i ditt val av 
golv. Du kan bli din egen designer. På kahrs.com 
kan du leka så mycket du vill. Du kan byta miljö, 
golv och väggfärger tills du hittar din perfekta 
kombination. Spara och dela. 

PROVA EN VÄGGFÄRG 
Om du vill byta väggfärg för att den perfekt ska matcha ditt golv 
och din smak är det bara att sätta igång. Spara och dela. 

HITTA OCH DELA INSPIRATION
På vår hemsida hittar du också många andra bilder på rum i olika 
inredningsstilar från hela världen. 

När du har designat dina favorit kombinationer, spara dem. På det 
sättet kan du sova på saken utan att riskera att glömma. Behöver 
du smakråd? Dela med dina vänner på Facebook och Pinterest. 

www.kahrs.com. Hem för trägolv.

AB Gustaf Kähr | Box 805 | 382 28 Nybro
Telefon: 0481460 00 
Epost: info@kahrs.com | www.kahrs.com


