
DEKORACJA WNĘTRZ
Od wiejskiej chaty i prostej bieli do paryskiego 

apartamentu i mieszkania nad morzem.  
Przekonaj się, co drewniana podłoga  

może zrobić, aby podkreślić styl.

RAPORT KOLORYSTYCZNY 16
Dowiedz się więcej o tym, jak natura nadaje ton na 

2016 rok z własnym zestawem kolorów.

PROJEKTOWANIE DREWNIANEJ PODŁOGI
Praca z żywym materiałem wymaga  

zachowania elastyczności i umożliwienia  
naturze podejmowania decyzji.
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Drewno mówi, a my słuchamy

Witamy w świecie podłóg drewnianych
Natura i naturalne materiały są z każdym rokiem coraz modniejsze. Coraz 
więcej ludzi eksperymentuje z wprowadzaniem natury do swoich domów 
– od kupowania mebli i dekoracji z naturalnych materiałów do zacierania 
granic pomiędzy wnętrzem domu a jego otoczeniem. 
 Oznacza to także, że poświęcają oni więcej uwagi podłogom, które, jak 
żaden inny element wnętrza, są w stanie wzmocnić i zapewnić odczucie 
kontaktu z naturą. 
 Natura była od zawsze modą panującą w firmie Kährs. Prace z drewnem 
rozpoczęliśmy prawie 160 lat temu w Szwecji i nadal posiadamy w tym 
kraju swoją centralę oraz główny zakład produkcyjny. W 2016 r. wprowadzimy 
kilka nowych i innowacyjnych projektów podłóg drewnianych, których 
kolory będą dopasowane do dzisiejszego trendu w zakresie dekoracji 
domowych. 

 W niniejszym magazynie przedstawiono dodatkowe informacje 
dotyczące znaczenia, jakie podłogi drewniane mają dla naszej firmy  
w każdym aspekcie tego słowa – od punktu widzenia ochrony środowiska 
do sposobu, w jaki postrzegamy dekorację wnętrz oraz innowacyjność 
w projektowaniu. 
 Produkty firmy Kährs są sprzedawane na ponad 60 rynkach i liczba 
ta przekracza liczbę rynków, na jakich są dostępni inni producenci. 
Zainspirowało nas to również do pokazania jak nasze podłogi wyglądają 
w różnych, inspirujących domach zarówno w Szwecji jak i innych krajach.
 Mamy nadzieję, że będą one również źródłem inspiracji dla Państwa oraz 
że dzięki nim stworzą Państwo świetny pomysł na dom swoich marzeń.
 Więcej inspiracji przedstawiono również na naszej stronie internetowej 
www.kahrs.com

POKRYWA PRZEDNIA: NOUVEAU SNOW
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DUBLIN

MNIEJ  
ZNACZY 
WIĘCEJ

Jest on położony w południowej części 
Szwecji, na wybrzeżu i stanowi przykład 
realizacji minimalistycznego marzenia, 
do której użyto jedynie szkła i betonu. 

W całym domu wykorzystano dąb – wykonano 
z niego zarówno meble, jak i podłogi. Na wejściu 
witają nas eleganckie drzwi obrotowe, krzesło, 
podłoga i dębowe schody. 
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DUBLIN

TOWER

SIENA

HAMPSHIRE

BURGUNDY

JERSEY
VERONA

TOWER

Prostota i czystość ściśle określonych kształtów 
geometrycznych, polerowana biała elewacja, całe białe 
wnętrze, czyste dębowe podłogi, duże okna i przeszklone 
części domu, przez które do jego wnętrza przedostają się 
światło oraz przyroda. 
 Ścieżka wyłożona wapieniami prowadzi do dużych i 
zarazem eleganckich drzwi obrotowych, które są wykonane 
z dębu. 

 Wnętrze utrzymane w stylistyce skandynawskiej, ze 
skromną dekoracją oraz proste i naturalne materiały, 
użyte w całym domu, nadają mu minimalistyczny 
charakter. 
 Dębowe podłogi, ułożone w całym domu, za 
wyjątkiem łazienki, zapewniają wnętrzu efekt miękkości 
i ciepła, a także są idealnym podłożem, na którym 
oparto minimalistyczny projekt tego domu.

Inne podłogi z dębu naturalnego  
– zobacz pełną gamę na stronie  
www.kahrs.com
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POTĘŻNY DĄB

Smalandia to najlepszy obszar Szwecji, jeśli chodzi o uprawę 
dębów. To właśnie tutaj bujnie rośnie ogromna ilość tych 
drzew. Na obszarze tym znajduje się także nasza fabryka 
(w Nybro), w której z dębów wykonuje się piękne podłogi. 
Firma Kährs prowadzi ścisłą współpracę z około 3000 
właścicieli lasów, z których wiele znajduje się tuż przy 
naszej siedzibie. Dzięki ich bliskości możemy bez 
problemu odwiedzać swoich dostawców oraz sprawdzać 
uprawiane przez nich dęby, aby mieć gwarancję, że 
sposób, w jaki dostawcy ci działają jest zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Każdy z dostawców dostarcza 
drewno dębowe średnio raz na dziesięć lat. Pomimo tego, 
że firma Kährs jest jednym z największych odbiorców 
drewna dębowego w Europie, fakt, że z każdym rokiem 
wzrasta liczba dębów, które są uprawiane w Szwecji, jest 
dla nas źródłem olbrzymiej radości.

OTWARTA PRZESTRZEŃ NAJLEPSZYM 
ŚRODOWISKIEM DLA DĘBÓW
Wyhodowanie silnych i pięknych dębów to nie lada sztuka. 
Najlepsze warunki do ich wzrostu występują na otwartej 

przestrzeni z dobrą i miękką glebą. Drzewa przeznaczone 
do ścięcia wybiera się już w lesie. Aby odmłodzić las  
i zapewnić pozostałym drzewom więcej miejsca oraz 
powietrza do dalszego wzrostu, zmniejsza się średnicę 
wybranych drzew. 
 Drzewa ścina się po upływie 150 lat. Oznacza to, że 
zanim drzewo będzie gotowe do ścięcia, będzie musiało  
o nie dbać kilka pokoleń leśników. To właśnie wiąże się  
z myśleniem długofalowym. Od opieki nad rosnącym 
drzewem do relacji pomiędzy leśnikami a firmą Kährs  
i, co nie mniej ważne, do produkcji pięknej podłogi, którą 
można kochać i pielęgnować, aby otrzymać w zamian jej 
wieloletnią wytrzymałość. 

DĘBY SĄ ZNACZNIE BARDZIEJ UNIWERSALNE NIŻ 
DRZEWA INNYCH GATUNKÓW
Na przestrzeni wieków zakres stosowania dębów wykraczał 
znacznie bardziej poza produkcję podłóg drewnianych. Tak 
samo jest dzisiaj.
 Dzieje się tak dlatego, że dąb zapewnia właściwości, 
jakich nie znajdziemy w przypadku żadnych innych 
gatunków drzew. Od niepamiętnych czasów dąb stanowi 
materiał, z którego wykonuje się łodzie, meble i podłogi, 
w dębowych beczkach leżakują majestatycznie wino, 
whisky oraz koniak, natomiast żołędzie dodaje się do 
szynki, zwiększając w ten sposób jakość tego przysmaku. 
 Gatunek ten od zawsze oddziaływał zarówno na zwierzęta, 
jak i ludzi. Nadaje on bukietu winom, wytrzymałości 
kołom oraz piękna widokom. Dąb sprawdza się również 
doskonale jako surowiec używany do budowy mostów, 
drzwi, pali, mebli, nie wspominając już o łodziach oraz 

Wytrzymałość i piękno. To główne przyczyny, dla których dąb jest od zawsze, czyli od momentu 
założenia firmy Kährs, które miało miejsce jakieś 160 lat temu, jej ulubionym gatunkiem drzewa, 
surowcem drzewnym oraz materiałem. Z dębu można wytwarzać piękne podłogi o bogatym charakterze, 
które są bardzo odporne na zużycie. Gatunek ten umożliwia także stosowanie nieskończonej liczby 
kombinacji technik barwienia i obróbki powierzchni. Nawet te zabiegi nie powodują zatracenia 
indywidualnego wyglądu dębowej podłogi. Wszystkiego, co udało się przyrodzie stworzyć za pomocą 
sęków i deseni. Trudno jest nie darzyć tego majestatycznego drzewa żadnym uczuciem. Czy fakt,  
że wiele swoich podłóg wykonujemy z dębu jest zatem czymś dziwnym?

podłogach. W czasach świetności Szwecji, które przypadały na 
XVII wiek, dąb miał taką wartość, że znajdował się pod ochroną. 
Szwecja musiała posiadać mocną flotę wojenną i mogła korzystać 
z dębu tylko za zgodą króla.
 Praca z dębem to podwójna przyjemność: wynika ona z tego, że 
ten gatunek drewna jest tak mocny, twardy, odporny oraz ciężki. 
Wykonanie czegoś z dębu zajmuje więcej czasu w porównaniu do 
bardziej miękkich gatunków drewna, jednak umożliwia w rezultacie 
uzyskanie bardziej uniwersalnego i trwałego oraz kunsztownego 
elementu. Drugim źródłem przyjemności jest fakt, że samo drzewo 
jest wyznacznikiem sposobu jego zastosowania. Aby wykonać 
zakrzywiony lub wygięty element konstrukcji, należy użyć 
zakrzywionej lub wygiętej części drzewa. Dąb to również jedyny 
gatunek drewna, z którego można wykonywać łodzie o dużych 
rozmiarach. Przez cały czas na statki oddziałują różne czynniki 
dynamiczne. Są to na przykład silne i mocne wiatry, które mogą 
powodować skręcanie oraz wyginanie elementów drewnianych.

DĘBOWYCH BECZEK UŻYWA SIĘ NA POTRZEBY RAFINACJI 
WIN ORAZ ALKOHOLI WYSOKOPROCENTOWYCH
Jedyną tak skuteczną metodą uzyskiwania odpowiedniego smaku, 
stopnia dojrzałości oraz bukietu, pięknego koloru, jak również 
bogatego aromatu win i napojów destylowanych, takich jak koniak 
i whisky, jest przechowywanie ich oraz leżakowanie w dębowych 
beczkach. W przypadku innych metod napoje te zachowują swoją 
surowość oraz ostrość. Do tej pory żadnemu chemikowi nie udało 
się z powodzeniem wyjaśnić, dlaczego dokładnie tak się dzieje. 
Wiemy jednak, że dąb spełnia dwa zadania: uwalnia substancje 
dodające smak, aromat i kolor, a także dzięki swoim porom 
umożliwia powolne przechodzenie tlenu przez ściany beczki, 
który następnie przenika do jej zawartości.

DĄB TO ŹRÓDŁO ŻYCIA. NAWET GDY OBUMIERA
Jaki wiek może osiągnąć dąb? Historia zaczyna się od wykiełkowania 
żołędzia. W ciągu jednego roku sadzonka rośnie 30 centymetrów, 
by po pięciu latach osiągnąć wysokość dwóch metrów. Po upływie 
50 lat dąb zaczyna wytwarzać pierwsze żołędzie, natomiast po 
100 latach jego pień mogą z ledwością objąć dwie osoby, natomiast 
jego wysokość to już 18-20 metrów. W tym momencie dąb jest 
już praktycznie całkowicie wyrośnięty, jeśli chodzi o wysokość. 
Nie dotyczy to jednak szerokości. Każdego roku będzie ona 
zwiększała się o kilka centymetrów. Najwyższej jakości drewno 
uzyskuje się z dębów 200-letnich. Ścięcie 200-letniego dębu tuż 
nad powierzchnią gruntu nie spowoduje obumarcia jego korzeni, 
dzięki czemu z pniaka wyrosną nowe pędy. Po 300 latach wzrost 
dębu zostaje zatrzymany, a po 600-700 latach drzewo obumiera, 
jednak może jeszcze stać przez kilka następnych stuleci. Dostojny 
i nieugięty nawet w przypadku śmierci.
 Dąb to miejsce zamieszkania wiewiórek, sójek, porostów, 
dzięciołów, owadów i larw – zdumiewającej i niewielkiej 
społeczności, która przebywa w nim przez mniej więcej tysiąc  
lat. Jest on źródłem pożywienia podtrzymującego życie, chroni to 
życie, a także stanowi schronienie i źródło przyjemności. Dobrze 
rozwinięte życie można znaleźć zarówno w pierwszych pączkach, 
jak i w tysiącletnich pęknięciach na pniu. 
 Dąb wydziela także wiele uwodzących zapachów. Czy może 
być coś bardziej rozkosznego niż leżenie pod dębem i upajanie się 
wonią materiału pochodzącego od organizmów żyjących w dębie, 
będącego ich pożywieniem oraz przypominającego kompost, który 
stanowi mieszankę zgniłego drewna i innego rodzaju rozłożonej 
materii organicznej? Pozostałości te działają dobroczynnie na sam 
dąb, jak i inną roślinność. Jest to zapach życia i lata.

„Szlachetne, życiodajne  
i szczodre drzewo”

FAKTY DOTYCZĄCE DĘBU

Rośnie: na obszarach 
leśnych lub pasterskich, 
wymaga dość żyznej gleby.

Rośnie w Szwecji: od 
10.000 lat.

Odmiany: 400 gatunków, 
leśnicy wyróżniają dęby  
z wysokimi i prostymi oraz 
z krótkimi i zakrzywionymi 
pniami.

Wysokość: 20–25 metrów 
w przypadku Szwecji, dwa 
razy tyle na południu.

Obwód: Do 15 metrów.

Liście: 10–12 cm długości, 
7–8 cm szerokości,  
z płatowatymi obrzeżami

Kwitnienie: W maju, na tym 
samym drzewie kwitną 
kwiaty męskie i żeńskie.

Owoce: Żołądź, pęki 
złożone z 2–3 żołędzi  
na długich trzonkach.

Ścięcie dębu w wieku 150 lat oznacza, że opiekowało się nim 
kilka pokoleń leśników. Nie można przyspieszyć jakości.

Od niepamiętnych czasów dąb jest wykorzystywany do 
rafinacji wina, koniaku i whisky oraz produkcji łodzi,  
mebli i podłóg, które wytrzymują próbę czasu. 

Wykonanie czegoś z dębu 
zajmuje więcej czasu w 
porównaniu do bardziej 
miękkich gatunków 
drewna, jednak umożliwia 
w rezultacie uzyskanie 
bardziej uniwersalnego  
i trwałego oraz 
kunsztownego elementu.
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UNICO

WEEKENDOWA 
UCIECZKA
W samym sercu kulturowego krajobrazu Szwecji, na polanie będącej 
przedsionkiem lasu znajduje się stary dom, który został pieczołowicie 
odrestaurowany. Pełni on teraz funkcję schronienia dla par pragnących 
spędzić spokojny i cichy weekend lub uciec od szalonego tempa życia  
w mieście.

Aby w jak największym stopniu zachować oryginalny charakter domu, 
odrestaurowano go z wykorzystaniem materiałów patynowanych i  
o charakterze rustykalnym. Aby zachować harmonię ze zwyczajnym  
i prostym stylem, solidnie zaprojektowane wnętrze i rustykalne podłogi 
pomagają zapewnić wygodne, autentyczne i spokojne otoczenie.
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DOMO

UNICO

YDRE

TVETA SPARUTO DECORUM HANDBÖRD

DREWNO Z PIĘKNIE WYTARTĄ POWIERZCHNIĄ, 
POWSTAŁĄ NA PRZESTRZENI LAT ZAPEWNIA 
UCZUCIE PRZEBYWANIA W STAREJ CHACIE  
Z DREWNIANYCH BALI. 

Dom został wybudowany na początku XX w. i niedawno został 
zamieniony na weekendowe miejsce wypoczynku przeznaczone 
dla osób mieszkających w mieście, które chcą ponownie 
nawiązać kontakt z przyrodą. Do renowacji użyto drewna 
pochodzącego z recyklingu, które pozwoliło zachować oryginalny, 
rustykalny i niezbyt wyrafinowany charakter domu. 
 Odczucie to potęguje się po wejściu do środka. Ściany ze starych 
i obrobionych desek pochodzących z recyklingu, przeszklona 
weranda oraz otwarty kominek i komin wykonany z lokalnie 
wytwarzanych płytek zapewniają poczucie przytulności i 
wygody. Zachowano stare belki dachowe i pierwotne cechy tego 
budynku. Podłogi wybrano z należytą starannością, decydując 
się na ciemne kolory z szarzejącymi wytartymi powierzchniami, 
sękami, pęknięciami i wzorami przypominającymi niegdysiejsze 
czasy. Pomimo skąpego umeblowania i dekoracji dom wygląda 
pięknie i niemal ascetycznie.

Dzięki połączeniu klasycznych mebli stalowych, drewnianego stołu i ścian oraz podłogi z drewna 
rustykalnego, w przeszklonej werandzie panuje romantyczna atmosfera, która sprzyja kontaktowi 
z przyrodą. W całym domu zastosowano deski ścienne, wykonane z drewna pochodzącego z recyklingu 
oraz podłogi z drewna rustykalnego z pięknymi, szarzejącymi i wytartymi powierzchniami. 

Inne podłogi w stylu rustykalnym. Zobacz pełną gamę na stronie www.kahrs.com
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PRESTIŻ BUDOWNICZEGO

Specjalistyczna wiedza oraz działalność prowadzona 
przez CDC są związane z tworzeniem innowacyjnych 
rozwiązań z zakresu projektowania wnętrz, z których 
mogą korzystać firmy budujące luksusowe domy (o 
wartości od 700 000 do 5 mln USD), a także domy 
wielorodzinne, obiekty biurowe i inne budynki 
komercyjne. 
 – Julie Stark mówi o projektowaniu „modelu 
domu”, który jest domem lub mieszkaniem w nowej 
zabudowie i stanowi dla potencjalnych kupujących 
źródło inspiracji pozwalające zobaczyć im, jak takie 
miejsce może wyglądać – zarówno, jeśli chodzi o 
projekt wnętrza, jak również z punktu widzenia 
aspektów praktycznych.

PIĘKNE – I PRAKTYCZNE
Firma CDC została założona w 1981 r., a Julie Stark 
dołączyła do niej dwa lata później jako młoda stażystka 
zatrudniona do prac administracyjnych. Obecnie 
jest ona nowo mianowaną panią prezes i liderem ds. 

kreatywności, mającą nadzór nad mniej więcej 70 
współpracownikami.
 – Projektujemy wszystkie części domu, od kuchni 
ze sprzętami, do łazienki. Są to dwa wyjątkowe  
i najważniejsze miejsca w domu, jeśli chodzi o 
przyciąganie kupujących, a także miejsca wymagające 
poświęcenia największej ilości pracy. Zdaniem Julie 
Stark muszą być one piękne i praktyczne, a także 
zachować dobry wygląd przez wiele lat, opierając się 
ogromnemu zużyciu.
 – Jak dodaje dalej: projektujemy oczywiście także 
pozostałe części domu i wybieramy atrakcyjne meble, 
które mają przyciągnąć zainteresowanie i „sprzedać” 
dom pod każdym względem. 

NAJWAŻNIEJSZA JEST WŁAŚCIWA PODŁOGA 
Zdaniem Julie Stark podstawa, a mianowicie podłoga, 
musi wyglądać dobrze i być praktyczna, tzn. łatwa 
w utrzymaniu oraz czyszczeniu i jest to niezwykle 
ważne tak samo, jak zapewnienie jej pięknego 

Jak mówi Julie Stark, prezes firmy  
CDC, Creative Design Consultants  
z siedzibą w Costa Mesa w Kalifornii: 
„Wybór podłogi to jeden z najważniej-
szych aspektów projektu. Dotyczy to 
zarówno domów mieszkalnych, jak  
i obiektów komercyjnych. Może on 
dosłownie zmienić cały wyraz i sposób 
postrzegania domu lub obiektu”. Firma 
zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród 
amerykańskich firm zajmujących się 
projektowaniem wnętrz.

„Podstawa, a mianowicie podłoga, musi 
wyglądać dobrze i być praktyczna, tzn.  
łatwa w utrzymaniu oraz czyszczeniu  
i jest to niezwykle ważne tak samo, jak 
zapewnienie jej pięknego wyglądu na  
długie lata”
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LAURA BRINKLEY, JEFF COOLEY I LISA KELLS ROZMAWIAJĄ O PROJEKCIE W „POMIESZCZENIU DLA 
ZASOBÓW I PRÓBEK” W CDC.

wyglądu na długie lata bez względu na to, czy jest ona wykonana 
z drewna, kamienia, marmuru, czy też innego materiału. 
 – Oczywiście wkładamy sporą ilość pracy w każdy szczegół 
domu i poświęcamy mu dużą uwagę. Jednak, jak mówi, właściwa 
podłoga to chyba jedna z najważniejszych decyzji, jakie musimy 
podjąć.

WIELOLETNI PARTNER FIRMY KÄHRS
Współpraca firm CDC i Kährs trwa już od ponad dziesięciu lat. 
Została ona rozpoczęta, gdy firma Kährs wkroczyła na rynek 
północnoamerykański i zaczęła się rozwijać wraz ze wzrostem tego 
rynku, skupiając się na burzliwym rozwoju rynku mieszkaniowego 
w południowej Karolinie, który przypadł na rok 2000.
 Daga Eggert, założyciel firmy i Julie Stark wraz ze swoimi 
pracownikami pomagali firmie Kährs przy tworzeniu nowych 
projektów podłóg drewnianych, dopasowując je do szerokiej gamy 
swoich projektów. 

TRENDY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I KOLORÓW
Odpowiedź Julie Stark na pytanie dotyczące aktualnych trendów 
w zakresie projektowania wygląda następująco: Cóż, wydaje się, 

że obecnie znajdujemy się w stanie oraz okresie, które można 
nazwać przejściowymi. Od długiego czasu sporo uwagi poświęca 
się różnym nowym i nowoczesnym funkcjom domu, takim jak 
domowa siłownia i czasami pokój do oglądania filmów/grania  
w gry wideo. Obecnie prowadzimy rzeczowe rozmowy i czekamy 
na wprowadzenie kolejnej wielkiej rzeczy. Klienci mają już 
świadomość efektów wywoływanych przez podłogi o różnych 
kolorach, a także zaczęli wybierać praktyczne projekty. 
 Jeśli chodzi o ogólne trendy kolorystyczne odnoszące się do 
podłóg, widoczne są słabnący popyt oraz stopniowe przechodzenie 
od rzeczywiście ciemnych, egzotycznych podłóg o ekskluzywnym 
wyglądzie w kierunku jaśniejszych kolorów. Klienci są coraz 
bardziej świadomi tego, co zapewniają podłogi o różnych kolorach 
i wybierają coraz bardziej praktyczne rozwiązania, jeśli chodzi o 
kolor i styl podłóg.
 Obecnie nadal projektujemy i montujemy wiele podłóg z dębu i 
drewna orzechowego i widzimy, że zarówno w ich przypadku, jak 
i w odniesieniu do całego projektu domu, panuje trend oparty na 
ciepłych i chłodnych odcieniach szarości. Wygląd przypominający 
płyty betonowe i powierzchnie cementowe jest teraz naprawdę 
modny.

„Obecnie nadal 
projektujemy i montujemy 
wiele podłóg z dębu i 
drewna orzechowego,  
i widzimy, że zarówno 
w ich przypadku, jak i 
w odniesieniu do całego 
projektu domu, panuje 
trend oparty na ciepłych 
i chłodnych odcieniach 
szarości. Wygląd 
przypominający płyty 
betonowe i powierzchnie 
cementowe jest teraz 
naprawdę modny.”
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NOUVEAU SNOW

BIELSZY 
ODCIEŃ 
BIELI

Dom nie przypomina niczego, co można było do tej pory zobaczyć. 
To nie tylko zdumiewający element architektury, ale także coś, co 
można uznać za szczyt techniki. Zbudowany na, a raczej wbudowany 
w bok „marmurowej góry”, o rzucającej się w oczy konstrukcji, która 
wydaje się być naturalnym elementem surowej scenerii wystającym 
ze zbocza wzniesienia.

„Surowa” ściana marmurowa odbija się w obu podłogach 
domu – w podłodze ułożonej w kuchni na parterze oraz 
w łazience z prysznicem na drugim piętrze.
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NOUVEAU SNOW

Kolorem dominującym w całym wnętrzu jest biel. Większość ścian, 
innych powierzchni i mebli ma biały kolor tak samo, jak drewniane 
podłogi ułożone w tym domu.



OPAQUE LIMESTONE

ALABASTER

ALABASTER

ALABASTER

Na drugim piętrze architekt a zarazem właściciel tego domu, przewidział 
wbudowaną maszynę, która jest w stanie podnieść dach o jakieś 2–3 metry, 
wpuszczając do wnętrza domu delikatną letnią bryzę, która stanowi cudowną 
i naturalną klimatyzację.
 Wnętrze zostało odrestaurowane oszczędnie, pełni funkcje galerii i jest także 
wykorzystywane do eksponowania nowoczesnych rzeźb zaprojektowanych 
przez panią domu. 
 Atrakcyjna, czerwono-biała klatka schodowa jest sama w sobie dziełem 
sztuki. 

ZE WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ ROZTACZA SIĘ 
FASCYNUJĄCY WIDOK NA DOLINĘ POŁOŻONĄ 
PONIŻEJ. MOŻNA JĄ PODZIWIAĆ ZARÓWNO Z 
SALONU, JAK I ZE WSZYSTKICH SYPIALNI.

Inne bielone podłogi. Zobacz pełną gamę na stronie www.kahrs.com
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Gdy amerykańscy architekci, projektanci i budowniczy zaczęli pytać o ekologię, rozbudziło to w nim 
zainteresowanie o kwestie równowagi. Pięć lat temu spowodowało to radykalną zmianę stylu życia 
Bruce’a Unlera oraz jego rodziny. Od zarządzania w firmie Kährs sprzedażą na północnoamerykańskim 
rynku budowlanym i mieszkania na Florydzie do przeprowadzki do Nybro, małego miasta w Szwecji, 
położonego w samym środku lasu i wspólnego zarządzania rozwojem firmy w zakresie równowagi, 
pracy i wypowiadania się jako Środowiskowy ambasador tej firmy. 

i zamienia je na biopaliwo. Wytwarzana 
energia służy do ogrzewania naszego 
zakładu w Nybro, a także mniej więcej 
20 000 domów położonych na tym 
obszarze. Zespół naszych pracowników, 
który jest odpowiedzialny za kwestie 
środowiskowe, prowadzi nieustanne prace 
nad zmniejszeniem śladu węglowego 
naszej firmy oraz jej wpływu na przyrodę 
– jakość powietrza, zużycie wody i 
generowanie hałasu”.

KOLEJNY POZIOM DOKUMENTACJI 
DOTYCZĄCEJ KWESTII ZWIĄZANYCH 
Z EKOLOGIĄ
Już na początku lat 90. XX w. firma Kährs 
otrzymała certyfikat środowiskowy oraz 
jakościowy, a także certyfikat ISO 9001 
i od ostatnich 18 lat publikuje przejrzyste 
raporty środowiskowe. Kilka lat temu 
firma zdecydowała się przenieść 
dokumentację dotyczącą prac, jakie 
wykonuje w tym zakresie, na kolejny 
poziom, wdrażając procesy certyfikacji 

produktów w oparciu o normy i potrzeby 
ponad siedemdziesięciu rynków na 
świecie, na których firma jest obecna.
 Jak mówi Bruce Uhler: „Jednym  
z najbardziej kompleksowych certyfikatów 
jest Nordycka Etykieta Ekologiczna 
(Nordic Ecolabel) – Nordycki Łabędź. 
W kwietniu 2014 r. określiliśmy cel 
polegający na nadawaniu tego certyfikatu 
dużej liczbie produktów, gdyż 
uświadomiliśmy sobie, że w ten sposób 
spełnimy szereg wymagań związanych  
z uzyskaniem certyfikatów na większości 
pozostałych rynków światowych. Okazało 
się to bardzo obszernym zadaniem i 
niezwykle dużą inwestycją, ponieważ 
wymagało analizy i udokumentowania 
całego cyklu życia naszych produktów, 
począwszy od surowca, a skończywszy 
na odpadach”.
 Podjęte wysiłki zakończyły się jednak 
niezwykłym sukcesem. Obecnie certyfikat 
Nordycki Łabędź posiada 159 produktów 
firmy Kährs. 

 Jak dodaje Bruce Uhler: „Dzięki 
temu, że certyfikat Nordycki Łabędź 
dotyczy tak wielu aspektów związanych 
z produktami mającymi odpowiedni 
wpływ na środowisko, jest on bardzo 
interesującą kwestią dla innych państw 
członkowskich UE, takich jak Niemcy,  
a także dla Stanów Zjednoczonych”.
 „Przyznawanie certyfikatów ma 
oczywiście duże znaczenie, ale oznacza 
w zasadzie realizację całej koncepcji 
dotyczącej jakości: chcemy, aby nasze 
produkty wyglądały pięknie, były 
wytrzymałe i produkowane w jak 
najbardziej zrównoważony sposób”. 

CO ZATEM MOTYWUJE FIRMĘ KÄHRS 
DO DALSZYCH WYSIŁKÓW W 
ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA?
Jak wyjaśnia Bruce Uhler: „Nigdy nie 
tracimy motywacji do poprawy we 
wszystkich obszarach – zawsze można 
być lepszym. Obecnie prowadzone prace  
w zakresie ochrony środowiska dotyczą 

zapewnienia jak najzdrowszego powietrza 
w pomieszczeniach, zrównoważonych 
zasobów leśnych, rozwoju produktów 
oraz uczciwego handlu”.
 W międzyczasie Bruce i jego rodzina 
wdrożyli zasady zdrowego stylu życia  
o wysokiej jakości pomimo tego, że 
klimat panujący w Nybro, gdzie obecnie 
mieszkają, jest dużo bardziej srogi niż 
ten na Florydzie, gdzie ciągle jest ciepło  
i często świeci słońce.
 Jak mówi: „Uwielbiamy życie, które 
prowadzimy w Szwecji – codziennie 
jeżdżę na rowerze, nawet zimą. Praca,  
w której ponoszę odpowiedzialność  
za społeczność korporacyjną i którą 
wykonuję dla firmy wykazującej 
odpowiednią troską oraz która obejmuje 
obszary mające obecnie i które będą 
miały w przyszłości pozytywny wpływ 
na naszych klientów oraz cały świat,  
jest dla mnie także osobistym źródłem 
inspiracji”.

Jak mówi Bruce Uhler: „Firma napisała 
świetną kulturę ekologiczną, a jej historia 
obejmuje już kilka dekad, jednak tak naprawdę 
nigdy o tym nie informowała ani nie mówiła. 
Dzisiaj z dumą oświadczamy, że firma Kährs 
uzyskała więcej certyfikatów środowiskowych, 
aniżeli jakikolwiek inny producent podłóg 
drewnianych na świecie – realizujemy także 
kompletną gamę projektów, dzięki którym 
zachowamy pozycję lidera w branży, dążąc 
jednocześnie do zapewnienia zrównoważonej 
przyszłości”. 
 Odwiedzając zakład firmy Kährs działający 
w Nybro, na południu Szwecji, można 
zdziwić się, jak wiele dużych i starzejących  
się pni dębowych z różnej wielkości jamami 
można znaleźć wokół tej fabryki. Jest to 
związane w rzeczywistości z nowym projektem 
firmy, którego celem jest ochrona największego 
owada, jaki występuje w Europie, a mianowicie 
zagrożonego jelonka. Ten atrakcyjnie 
wyglądający owad ma coś, co przypomina 

poroże i żywi się gnijącym drewnem 
dębowym.
 Jak mówi: „Można powiedzieć, że jest to 
symbol naszej troski o środowisko, którą 
przejawiamy w każdym aspekcie naszej 
działalności, od najmniejszych, pojawiających 
się lokalnie kwestii, do tych, które mają główny 
oraz globalny wpływ na branżę i środowisko”.
 Ekologiczne podejście firmy Kährs zostało 
wypracowane już dawno temu. Dzięki niemu, 
ponad dziesięć lat temu firma otrzymała – 
jako pierwszy producent podłóg drewnianych 
– certyfikat ochrony środowiska ISO 14001. 
 Jak mówi Bruce Uhler: „Działanie w tym 
zakresie zostało zapoczątkowane jednak 
znacznie wcześniej. Nasza firma została 
założona w 1857 r. w Szwecji i jest jednym  
z najstarszych producentów podłóg 
drewnianych w branży. Jesteśmy jedną  
z najbardziej innowacyjnych firm w branży  
i prowadzimy historię przełomowych 
technologii związanych z produkcją podłóg, 

które wpłynęły na zwiększenie równowagi  
w zakresie produkcji nowoczesnych podłóg 
drewnianych. Wśród naszych innowacji 
można znaleźć opatentowaną i wdrożoną jako 
pierwszą na świecie wielowarstwową podłogę 
drewnianą, która została opracowana już  
w 1941 r. i umożliwiła bardziej ekologiczne 
wykorzystywanie surowca”.

OD BIOPALIWA DO KONTROLOWANIA WODY
Oprowadzając nas po zakładzie w Nybro,  
w którym firma niegdyś rozpoczęła produkcję 
i który nadaj stanowi jej serce, główny zakład 
produkcyjny oraz oddział administracyjny, 
Bruce Uhler zwraca uwagę na różne projekty 
ekologiczne, które znajdują się w fazie realizacji. 
Jednym z nich, który najłatwiej zauważyć, 
jest duża instalacja do produkcji biopaliwa. 
 Jak wyjaśnia Bruce Uhler: „Firma Kährs 
gromadzi na terenie zakładu wszystkie 
produkty uboczne, pochodzące z przeróbki 
drewna, takie jak kora, trociny oraz odrzuty  

Zachowując zieloną świadomość

Różne projekty ekologiczne, które realizujemy, obejmują od dębowych „hoteli” dla zagrożonego jelonka, do ogrzewania 20 000 domów z wykorzystaniem drzewnych 
odrzutów i odpadów. Pracujemy także nad kilkoma projektami związanymi z naturalnym oczyszczaniem wody.

Bruce Uhler, od 2005 roku Ambasador Ekologiczny oraz Åke 
Erlandsson, który zarządza projektami ekologicznymi Kährs  
od 20 lat.

Jednym z projektów związanych z oczyszczaniem wody na ziemi
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CAROB

CAROB

BRYZA ZNAD 
OCEANU

Dom zapewnia wspaniałe widoki, które przypominają piękny obraz. 
Cofnięcie dużych i przeszklonych części domu powoduje zniknięcie 
wszelkich granic pomiędzy jego wnętrzem a otoczeniem zewnętrznym. 
Natura jest od zawsze nieodłączonym towarzyszem morza. Natura, 
plaża, piasek i drewniany pokład płynnie wkomponowują się w podłogi 
w tym domu.
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GREIGE

CAROB STONE

CAROB

FOSCHIA ALLOY

BERLIN CONCRETE

NOUVEAU GRAY TRENCH

PROMIENIE LETNIEGO SŁOŃCA PRZENIKAJĄ 
DO WNĘTRZA PRZEZ PRZESZKLONY DACH 
I CZĘŚCI DOMU, ROZŚWIETLAJĄC GO  
Z KAŻDEGO KIERUNKU. 
Ten nowoczesny dom letni znajduje się tuż przy plaży. 
Przez przeszklony dach i ściany do jego wnętrza przedostaje 
się światło tworzące magiczną atmosferę. Przeszklone części 
domu są skierowane w stronę morza i często odsuwane na 
bok, aby móc cieszyć się niespotykanymi widokami, poczuć 
słony zapach morskiej bryzy i unoszące się w powietrzu 
drobiny piasku. W całym domu zamontowane są podłogi 
wykonane z dębu.

Projekt odpowiada architekturze skandynawskiej i wyróżnia się wyraźnymi liniami, przeszklonymi obszarami i naturalnymi 
materiałami. Wszystkie ściany są pokryte drewnianą okładziną w kolorze naturalnym lub czarnym bądź białym. Jedynym kolorem,  
w przypadku którego dopuszczono możliwość kontrastowania z tą spokojną gamą kolorystyczną, jest czerwień widoczna na tkaninach 
i elementach wystroju. 

Inne podłogi w tym stylu. Zobacz pełną gamę na 
stronie www.kahrs.com
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CHEVRON GREY

CHEVRON WHITE

NOUVEAU BLONDE PALE

CHEVRON LIGHT BROWN

NOUVEAU RICH ALE

NOUVEAU TAWNY BROWNIE

CHEVRON DARK BROWN

NOUVEAU GRAY ALLOY

BRONZO

NOUVEAU RICH PALE

NOWOŚĆ

KOLEKCJA 
CHEVRON
Nowa kolekcja Chevron jest odzwierciedleniem nowoczesnego 
podejścia do klasycznych wzorów. „Gotowe” deski ze wzorami są 
wykonywane w pomysłowy sposób, który ułatwia i przyspiesza ich 
montaż. 
 Fazowane krawędzie w połączeniu z różnymi połączeniami 
naturalnych kolorów oraz szczotkowaną powierzchnią zapewniają 
wygląd, który zwraca na siebie uwagę. Kolekcja jest oferowana w 
czterech kolorach: ciepłym białym, unikalnym szarym – sprawiającym 
wrażenie podniszczonego – klasycznym brązowym oraz luksusowym, 
ciemno-brązowym o dymnym odcieniu. Deski obramowujące 
zapewniają spektakularny i ekskluzywny efekt!

KOLEKCJA HARMONY
W ramach kolekcji Harmony dostępne są cztery nowe podłogi będące 3-pasmową 
wersją czterech nowych podłóg Classic Nouveau w odpowiednio dopasowanych 
kolorach i z odpowiednio obrobionymi powierzchniami. Te cztery nowe projekty, 
udostępnione w ramach każdej z tych kolekcji, doskonale się uzupełniają. Dzięki 
temu w większym pokoju można ułożyć podłogę Classic Nouveau, ponieważ 
podłoga 1-pasmowa będzie w nim idealnie wyglądać i nada mu idealny wymiar, 
natomiast w mniejszym pokoju można zastosować odpowiadającą wspomnianemu 
modelowi podłogę Harmony, ponieważ bardziej pasuje do niego podłoga 
3-pasmowa. 

KOLEKCJA CLASSIC NOUVEAU
Do naszej popularnej kolekcji Classic Noveau dodano cztery nowe kolory – od 
ciepłego białego i ziemistego szarego do intensywnego i żywego brązowego oraz 
dynamicznego ciemnego brązu ze szczegółowo przygotowanymi i szczotkowanymi 
powierzchniami, który podkreśla naturalne uziarnienie oraz teksturę materiału. Do 
malowania tych czterech nowych podłóg używa się nowego lakieru, który zapewnia 
rzeczywiście matowy efekt i jeszcze bardziej uwidacznia odczucia zapewniane przez 
drewno. W efekcie uzyskuje się powierzchnię drewnianą, która jest naoliwiona lub 
nawet nie jest pokryta żadną warstwą i która w rzeczywistości jest tak samo 
wytrzymała i łatwa w utrzymaniu, jak lakierowane podłogi firmy Kährs.

KOLEKCJA DOMANI
Każda z siedmiu podłóg oferowanych w ramach nowej kolekcji Domani posiada własny unikalny styl i dynamiczny charakter i jest dostępna w kolorach od białego, szarego i 
naturalnego do intensywnego i czarnego. Powierzchnia desek jest bardziej miękka i wyrafinowana w porównaniu do powierzchni bazowego drewna rustykalnego. Podczas 
tworzenia tej kolekcji skupiono się na zachowaniu odczucia zapewnianego przez drewno naturalne i zwiększeniu jego gładkości poprzez zastosowanie oleju na bazie 
twardego wosku, szczotkowanie miękką szczotką oraz delikatne ryflowanie ręczne.
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ULF

FOSCHIA

BRUMA

NEBBIA

N
EB

B
IA

caparol.com dulux.co.uk earthbornpaints.co.uk

W SZ YS T KO  JE S T 
Z I E LO N E

SUNDAY STROLL
{EARTHBORN}

Natura miesza każdy odcień zieleni z tak zbawiennym brakiem 
szacunku. Czy może być coś piękniejszego niż widok ciepłej zieleni 
w zestawieniu z zimną zielenią, jaskrawej zieleni w zestawieniu  
z kolorem szaro-zielonym oraz koloru żółto-zielonego w połączeniu 
z niebiesko-zielonym? Podłoga w kolorze chłodnej, bladej zieleni, 
po zestawieniu ze spokojną zielenią, tworzy wrażenie dryfującego 
drewna.

Szczególnie podobają mi się te nowe blade 
tony, które zostały teraz wprowadzone do 
oferty. Głębsza, ciemna zieleń i delikatnie 
jaśniejsza zieleń. Pomiędzy tymi kolorami 
występuje przyjemny kontrast tak samo, 
jak w przypadku ciepłej zieleni.

JADE 75
{CAPAROL}

FIDDLESTICKS
{EARTHBORN}

SECRET ROOM
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SOFT FAUN
A 

2 
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X}

RAPORT KOLORYSTYCZNY 16

P O N OW N IE 
Z AC Z ĘŁ A M 
M YŚ L EĆ .. .

... o własnym schemacie kolorów, jaki posiada natura. 
W tym roku zainspirował on nas do wykorzystania 
całej pięknej skali koloru zielonego oraz bardzo 
bladych tonów skandynawskich. Użyliśmy także 
nowych chłodnych pasteli, które wyglądają elegancko 
na tle ciemnobrązowej podłogi.

Åsa Dyberg, architekt
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caparol.com dulux.co.uk earthbornpaints.co.ukcaparol.com dulux.co.uk earthbornpaints.co.uk

Kolor dziecięcy różowy został wycofany i wprowadzono 
nowy, spokojny i blady ton. Zapewnia on prosty, a 
jednocześnie elegancki kontrast dla ciemnej podłogi 
drewnianej – fantazyjne połączenie sprzecznych stylów.

Mieszamy ze sobą tony pudrowe 
oraz rozmazane pastele z czystymi 
kolorami. Nic więcej nie potrzeba.

O D CIENIE 
BIELI
Nowy kolor bieli jest delikatny i przytulny. Jest to biel 
nałożona na biel, przeznaczona także na powierzchnie ze 
strukturą i wytartymi miejscami. Biało-szary, biały 
kremowy, biało-żółty, biały naturalny... I dodatkowo któryś 
z pikantnych kolorów dla zapewnienia określonego 
akcentu.

PAPAYA 65
{CAPAROL}

MAYBE MAGGIE
{EARTHBORN}

ST JOHN
{EARTHBORN}

BIELI
{EARTHBORN}

S A N D
W O O D

S TO N E

O D B ICI A 
Ś W I AT Ł A
Z bielą stosowaną w ramach tego trendu dobrze 
współgrają malowane podłogi dębowe. Harmonizują 
one ze skalą bladych kolorów i odbijają światło  
w pomieszczeniu.

APRICO 160 
{CAPAROL}

SPRING ROSE
{DULUX}

ROSIE POSIE
{EARTHBORN}

WENDY HOUSE
{EARTHBORN}

GRENADIN 145
{CAPAROL}

Od góry: Scurro, Suolom, Ulf, Soil

TIMELESS
{DULUX}

NOUGAT SLICE
{DULUX}

zdjęcie: Earthborn

RÓŻOWA  M O C
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BIENVENUE 
À CLICHY
Zaraz po wejściu do tego budynku, który zbudowano w 
1902 r. i który można znaleźć w Clichy, dzielnicy położonej 
na północy Paryża, goście mogą zobaczyć wspaniałą klatkę 
schodową z równie wspaniałą żelazną windą ze skrzypiącymi, 
przesuwnymi drzwiami. W apartamencie położonym na 
najwyższym piętrze udało się zaakcentować urokliwy styl 
francuski, wykonując łukowate otwory drzwiowe, sztukaterię 
oraz typowe francuskie balkony, z których rozpościera się 
zdumiewający widok na dachy. 

Podłoga z eleganckim 
wzorem holenderskim 
jest przypomnieniem 
startych podłóg 
parkietowych. 

DĄB DYMIONY

DĄB DYMIONY
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CHEVRON DARK 
BROWN

CHEVRON LIGHT 
BROWN CHEVRON WHITE CHEVRON GREY

NOUVEAU  BLACK

SMOKE

Apartament z rozległymi i przestronnymi 
podłogami oraz wysokimi sufitami znajduje 
się w samym sercu artystycznej dzielnicy 
Paryża – Clichy. 

 Pięknie ozdobiony, otwarty kominek w salonie 
wraz ze sztukaterią, francuskimi balkonami oraz 
ścianami w kolorze szarym i ciepłych, ziemistych tonach 
tworzą ciepłe i intymne miejsce do mieszkania, które 
emanuje urokiem Paryża. 
 Dębowe podłogi z holenderskim wzorem, ułożone 
na otwartych i przestronnych powierzchniach w holu, 
salonie i jadalni, stanowią elegancką bazę dla mebli, 
pozostałego wyposażenia oraz innych elementów. 
 W kuchni i sypialni, które zostały zmodernizowane 
i odnowione, zastosowano tradycyjne podłogi deskowe.
 Właściciel tego apartamentu to osoba z duszą 
artystyczną, kochająca sztukę afrykańską i etniczną, 
która lubi mieszać ze sobą stare, nowe oraz różne 
style. Klasyczne meble z drewna twardego połączono 
z meblami nowoczesnymi oraz pochodzącymi z lat 
50. XX w., aby stworzyć urokliwy i stylowy nastrój. 

Inne, równie piękne podłogi. Zobacz pełną gamę na stronie www.kahrs.com

DĄB DYMIONY
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Wnętrze zaprojektowano tak, aby dostarczało 
bardzo osobistych wrażeń i odzwierciedlało pasję, 
z jaką właściciel tego budynku łączy ze sobą 
sztukę nowoczesną oraz sztukę i kulturę Afryki.

DĄB DYMIONY
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KINDADUBLIN

Szwed Emanuel Lidberg, korzystający w znacznym stopniu  
z elementów kulturowych, portalu Pinterest oraz zagorzały 
miłośnik podróży, poszukuje inspiracji wszędzie, gdzie można 
je znaleźć. Ich źródłem może być zagraniczna wycieczka, pismo 
o modzie lub eksponat prezentowany na wystawie. Jak mówi: 
„Być może mój umysł pracuje trochę inaczej niż w przypadku 
większości innych ludzi”.
 „Gdy inni ludzie podziwiają rzeźbę, mój umysł skupia się 
na małym detalu, przykładowo, na tym, ile zastosowano  
w nim materiałów i jak współgrają one ze sobą”. „Jest to dla 
mnie inspiracją do zastanowienia się, jak mogę to przenieść 
do swojej pracy”.
 Emanuel Lidberg jest z wykształcenia projektantem 
przemysłowym i pracuje w tej branży już od dziesięciu lat,  
a dwa lata temu objął stanowisko Kierownika ds. Projektów  
w firmie Kährs. Jego celem było – i nadal jest – zapewnienie 

firmie solidnej pozycji jako jednostki wyznaczającej trendy  
w światowym wzornictwie podłóg drewnianych, firmy 
produkującej podłogi, które będą nowoczesne nie tylko teraz, 
ale także w następnych dziesięcioleciach.
 Jak mówi: „Podłogi to tak ważny element wnętrz. Podłoga 
pozwala w rzeczywistości stworzyć wnętrza, które będą 
zapewniały całkowicie inne odczucia. To jeden z powodów, 
dla których jak sądzę, projektowanie podłóg drewnianych 
daje tak dużo satysfakcji”.
 „Praca z doświadczonymi ludźmi, którzy posiadają niezwykle 
obszerną wiedzę na temat produktów firmy Kährs, to także 
coś w rodzaju przywileju. Rozmowa z ekspertami z zakresu 
drewna jest prawdziwym źródłem inspiracji – znają oni 
reakcje tego surowca i wiedzą, jak należy się z nim obchodzić, 
aby wykorzystać jego cały potencjał”.

Rozpoczęcie projektowania podłóg drewnianych było dla Emanuela Lidberga, 
projektanta przemysłowego, inspirowanego modą, kulturą i elektroniką, nowym 
wyzwaniem Jak mówi: „Na początku próbowaliśmy wywołać efekt samoistnego 
wyginania się tego surowca, bazując na moich pomysłach, jednak wkrótce doszedłem 
do wniosku, że trzeba to zrobić na odwrót – drewno mówi, a my musimy słuchać”. 
Jednak nadal dąży on do zapewnienia firmie Kährs solidnej pozycji jako jednostki 
wyznaczającej trendy w świecie podłóg drewnianych i dekoracji wnętrz.

DREWNO 
MÓWI, A MY 
SŁUCHAMY
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PIERWSZE WYZWANIE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM
Jednym z pierwszych wyzwań, na jakie firma Kährs napotkała, tworząc 
ten projekt, była konieczność rozszerzenia i zaprojektowania kolekcji 
Småland, która została niedawno wprowadzona do oferty. 
 Obejmuje ona dziesięć unikalnych, jednopasmowych podłóg 
dębowych w kolorach od jasnego do ciemnego. Każda deska tych 
podłóg została zaprojektowana z osobna i oddzielnie obrobiona w celu 
zwiększenia naturalnego piękna surowca i zaakcentowania jego 
rozmaitych kolorów, sęków, słojów i pęknięć. 
 Jak mówi: „Gdy rozpoczęliśmy prace nad rozszerzeniem i 
opracowaniem kolekcji Småland, wyobrażaliśmy sobie, jak te podłogi 
mają wyglądać. Jednak stopniowo uświadamialiśmy sobie, że praca  
z żywym materiałem, jakim z pewnością jest dąb rustykalny, nie może 
być prowadzona w taki sposób – konieczne jest bycie elastycznym, 
dopasowanie się do tego surowca oraz współpracowanie z nim”. 
 „Jednym z najważniejszych aspektów związanych z naszymi podłogami 
jest zachowanie poczucia kontaktu z drewnem – klient nie może ani na 
chwilę zwątpić, że ma  do czynienia z  wysokiej jakości podłogą drewnianą. 
Przeświadczenie to ma decydujący wpływ na każdy etap produkcji 
naszych podłóg, od barwienie i obróbki desek do obróbki powierzchni”. 
 „Cały zespół, który pracował nad rozszerzeniem tej kolekcji, jest dziś 
dumny z tego, co udało się w jej przypadku osiągnąć. Pozwala ona 
zobaczyć, jak surowiec nadaje ton gotowemu produktowi – każda deska 

ma własny unikalny wygląd, co oznacza, że każda podłoga Småland, a 
w rzeczywistości każda deska z tej kolekcji, ma swój unikalny wygląd. 
Wygląd, którego nie można skopiować i dzięki któremu posiadana 
podłoga jest jedyna w swoim rodzaju”.

JAKIE TWOIM ZDANIEM TRENDY W ZAKRESIE PODŁÓG 
DREWNIANYCH POJAWIĄ SIĘ W PRZYSZŁOŚCI?
„Wydaje mi się, że ludzie będą nadal poszukiwali sposobów na wyrażenie 
swoich unikalnych osobowości. Oznacza to, że będą chcieli, aby ich 
podłogi były tak samo indywidualne jak oni. Przykładowo, może to 
oznaczać, że dwie osoby mogą wybrać taką samą podłogę klasyczną, 
lecz użyć jej w całkowicie inny sposób”. 
 „Nasza nowa kolekcja Chevron – która jest sama w sobie unikalnym 
produktem – została zaprojektowana w taki sposób oraz na podstawie 
takiego schematu kolorów, aby zapewnić dramatyczny efekt wizualny  
i całkowicie inny wygląd uzależniony od rodzaju wnętrza, w jakim 
podłoga ta zostanie ułożona. Podłogi z tej kolekcji poprawią wygląd 
najbardziej tradycyjnych i klasycznych wnętrz i jednakowo dobrze 
sprawdzą się w nowoczesnych wnętrzach, w przypadku których „mniej 
znaczy więcej”. W rzeczywistości mogą one nadać idei wnętrza 
całkowicie inny kierunek niż pierwotnie zakładał jego właściciel”,  
mówi Emanuel Lidberg. 

„Gdy rozpoczęliśmy prace nad kolekcją 
Småland, dobrze wyobrażałem sobie, jak te 
podłogi mają wyglądać. Jednak stopniowo 
uświadamiałem sobie, że praca z żywym 
materiałem, takim jak drewno, nie może być 
prowadzona w taki sposób – konieczne jest 
bycie elastycznym i dopasowanie się do 
tego surowca”.

„Jeśli chodzi o kolory, jesteśmy przekonani, że  
w najbliższych latach w projektach wnętrz prym 
będą wiodły modernistyczne kolory – dla których 
najlepszą równowagą będą kolory neutralne i drewna 
miękkiego, obejmujące od białego i szarego do 
intensywnego koloru naturalnego. Doskonałym 
przykładem są tutaj nowe kolory, które dodaliśmy 
do kolekcji Classic Nouveau i Harmony i które będą 
dostępne w 2016 r.”.

„Chociaż mogą to być trendy, które będą pojawiały 
się w przyszłości, z każdym z tych kolorów wiąże 
się wyraźny element klasyczny, co oznacza, że 
wybrana podłoga, która będzie spełniała te kryteria, 
będzie najprawdopodobniej nadal wyglądała 
nowocześnie za dziesięć lat. Użytkownicy podłóg 
drewnianych nie chcą, aby po kilku latach 
nachodziły ich myśli o konieczności wymiany 
podłogi, ponieważ jest ona przestarzała. To nie 
tylko inwestycja w jakość – ale także główny 
akcent projektowy, który nadaje ton całemu 
domowi. Drewno to surowiec, który jest zawsze 
nowoczesny pod warunkiem, że jest pielęgnowany 
i szanowany, co przekłada się na to, że nasze 
podłogi będą zawsze w modzie” – mówi.

Emanuel Lidberg i ekspert ds. powierzchni, Pär Dahlgren, omawiają 
nową powierzchnię Classic Nouveau z liderem ds. projektów, Sarą 
Hagman z Działu Badawczo-Rozwojowego.
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Kährs Parkett 
www.kahrs.com
info.at@kahrs.com
Austria

Kährs Parkett 
www.kahrs.com
info.de@kahrs.com
Germany

Kahrs USA
www.kahrs.com
info@kahrs.com
USA

Jular 
www.jular.pt
ajfigueiredo@jular.pt  
Portugal

Kährs France S.A.R.L.
www.kahrs.com
France

Kährs Parquet 
www.kahrs.com
info@kahrs.it
Italy

Kährs Central Europe
Rosentalstraße 8/1 | D-72070 Tübingen
Tel: 0049 - (0) 70 71-91 93-0
Fax: 0049 - (0) 70 71-91 93-100
E-mail info.de@kahrs.com

Artur Cybruch 
www.kahrs.com
cybruch@op.pl
Poland

www.kahrs.com

Ekkia Floors, s.l.
www.ekkiafloors.es
comercial@ekkiafloors.es
Spain

AB Gustaf Kähr
www.kahrs.com
info@kahrs.com
Sweden

6862105PL

The Wooden Floor Company
www.woodenfloors.co.nz
info@woodenfloors.co.nz
New Zealand

Histep Healthy Home Ltd.
www.degao.cn
China


