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Kährs presenterer en unik kolleksjon  
eikegulv i vintagestil. Les om designidéen  

bak serien.
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For Kährs er skjønnhet mer enn det ytre. Gulvets design, kvalitet  
og holdbarhet er alle viktige deler av det vi står for. Men like viktig er  
vår forpliktelse når det gjelder å bidra til et bærekraftig samfunn. 
 I mer enn 50 år har Kährs ledet utviklingen på miljøområdet innenfor 
tregulvbransjen. Vi har funnet opp og implementert en rekke løsninger 
som tar sikte på å redusere miljøpåvirkningen, både når det gjelder 
produksjonen av tregulv og sluttproduktet. Mange av disse 
oppfinnelsene har senere fått gjennomslag globalt. Dette resulterte  
i at Kährs for 20 år siden som den første tregulvprodusenten i verden 
ble miljøsertifisert. I dette magasinet kan du lese mer om vårt  
grønne arbeid. 
 Du kan også lese mer om hva som inspirerer interiørkonsulenter  
på det raskt voksende tregulvmarkedet i De forente arabiske emirater, 
der Kährs-gulv selges av vår lidenskapelige og suksessrike partner i 
Dubai: Nordic Homeworx.
 Som vanlig har vi samlet noen av de mest inspirerende hjemmene  
vi har funnet rundt om i verden, for å vise hvordan du kan fremheve 
innredningen med et tregulv – uansett stil. Sist, men ikke minst, 
benytter vi anledningen til stolt å presentere vår nye kolleksjon 
vintagegulv: Götaland. 

Nyt dine innredningsprosjekter!

Velkommen til Kährs 
Design Stories, no. 2.

FREMSIDE: NOUVEAU BLONDE
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PALE

SCANDINAVIAN 
DELIGHT

På en av Danmarks vakre kyststrekninger, 15 meter over havet og med 
en vidunderlig utsikt, ligger dette fantastisk nyrenoverte sommerhuset 
innrammet av grønne omgivelser og hav.
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DOMEALABASTERVISTA LIMESTONE

NOUVEAU BLONDE

NOUVEAU BLONDE

NOUVEAU BLONDE

Huset er eksepsjonelt pittoresk  
og vakkert med halmtak, sprosser 
i dører og vinduer og med en 
innredning som roper sommer 
med store bokstaver. Det har ikke 
mindre enn tolv dører som kan 
åpnes opp i alle himmelretninger 
– mot terrasser, uteplasser og 
balkong.
 Vakre, hvite tregulv gir også  
en flott bakgrunn til en vakker 
sommeratmosfære i hele huset. 
Møblene i hvit, beige og grått  
i rene naturmaterialer er 
gjennomgående og skaper både 
en romantisk og genuin 
sommerfølelse.

Flere hvite gulv. Se hele sortimentet på www.kahrs.com
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NOUVEAU BLONDE

Huset bader i sol og fantastisk lys som også 
forsterkes av den gjennomgående skandinaviske 
blonde og sommerlige innredningen.

8 Kährs Design Stories Kährs Design Stories 9



 ”Mennesker her våger mer  
når de velger innredning, de  
er ikke redde for å skille seg  
ut i mengden og være unike. 
Den generelle innstillingen i 
dette landet er å tøye grensene 
og være forbilder når det 
gjelder lederskap, innovasjon 
og fremskritt”, sier Pauline.

En smeltedigel av mennesker. Innredninger i De forente arabiske emirater er like  
varierte som den internasjonale kolonien som er samlet der, med et bredt spekter av 
innredningsstiler som reflekterer eiernes forskjellige kulturer og tradisjoner. ”Heldigvis 
kan vi levere løsninger for de fleste innredningskonsepter. Kährs tilbyr så mange 
forskjellige innredningsstiler og farger i sitt brede tilbud av gulv at det finnes et gulv for 
enhver stil og smak”, sier Pauline Madani, grunnlegger av den fremgangsrike 
gulvspesialisten Nordic Homeworx i Dubai. 

INDIVIDUALITET 
STYRER I 
MULTIKULTURELT 
SAMFUNN

De forente arabiske emirater
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FAKTA NORDIC HOMEWORX
Etablert: 2006
Showroom: Sidra Tower, Dubai, De forente 
arabiske emirater
Antall ansatte: 35
Hjemmeside: www.nordichomeworx.com
Antall avsluttede prosjekter til nå: +2000 

Selv er hun født i Sverige, men siden 2000 har hun bodd med 
sin mann og sine fire døtre i Midtøsten, der hun har klart å 
forene sin lidenskap for tregulv med å utvikle en fremgangsrik 
virksomhet. I 2006 etablerte Pauline Nordic Homeworx med 
tanke på å introdusere premiumgulv i tre fra Sverige i 
regionen. I år feirer Nordic Homeworx tiårsjubileum som 
eksklusiv distributør av Kährs i De forente arabiske emirater 
og agent for varemerket i Midtøsten. 
 – Her kan man ikke si at et gulv er mest populært eller 
passer for alle. Det er ikke like lett å forutsi hvilken farge eller 
stil som vil gå hjem hos de fleste. Det innebærer at hvert 
prosjekt her er interessant og spennende å arbeide med, siden 
alle er så unike og uforutsigbare, sier Pauline.
 – Vi tilbringer mye tid sammen med kundene våre for å 
finne ut hvilken type gulv som vil passe akkurat deres 
prosjekt. Dermed kan vi skreddersy utvalget av gulv på 
bakgrunn av kundens interiørsmak og konsept. Mange kunder 

vet hvilken farge på gulvet de vil ha til prosjektet sitt,  
men er usikre på design, treslag og overflatebehandling, 
fortsetter hun. 

Selger følelser i stedet for produkter
I det siste tiåret har foretaket utviklet en vellykket 
forretningsmodell basert på en sterk lidenskap for Kährs som 
varemerke, med dets nordiske tilknytning. Fokus har ligget på 
å utvikle et butikklignende konsept og å inspirere til en livsstil 
som Pauline vil dele med kundene sine. 
 – Et tregulv fra Kährs gir kundene våre mulighet til å gi sine 
hjem og innredninger et helt nytt uttrykk – vi selger en følelse 
til dem, ikke bare et produkt. Denne holdningen, i 
kombinasjon med at vi representerer og er spesialisert på et 
eneste varemerke, har vist seg å være en stor suksess og er 
blitt godt mottatt av kundene her, sier hun. 
 Markedet i De forente arabiske emirater er ekstremt 

serviceorientert, og Nordic Homeworx har fokusert på å  
tilby best mulig service gjennom hele prosessen, fra det  
første kundemøtet til sluttføringen av prosjektet og 
vedlikehold. Foretaket har gode relasjoner til lokale arkitekter, 
interiørarkitekter og entreprenører, som de forsyner med 
gulvprøver for å inspirere dem i prosjektene deres. 
 – Kundene våre elsker å arbeide med Kährs, siden det 
innebærer at de får tilgang til et så stort utvalg av gulv å velge 
mellom, med så mange forskjellige farger, treslag og 
overflatebehandlinger at de finner noe som passer til hvert 
enkelt prosjekt. Det er virkelig inspirerende å se et så bredt 
spekter av kunder visualisere konseptene sine ved hjelp av 
våre tregulv i så mange forskjellige typer innredninger,  
sier Pauline. 

Kvalitet høyt oppe på agendaen
Hun sier også at selv om markedet i De forente arabiske 

emirater preges av mangelen på innredningstrender, så har  
det kundesegmentet Nordic Homeworx henvender seg til én 
ting til felles, og det er høye krav. 
 – Kährs har de premiumegenskapene som kreves for å  
leve opp til disse kravene, ved å tilby vakre gulv, innovative 
løsninger og – viktigst av alt – gjennomgående høy kvalitet, 
noe som er av avgjørende betydning i vårt tøffe klima, med 
ekstrem varme og høy luftfuktighet, sier Pauline.
 Hun tror at hennes svenske arv er en viktig grunn til at 
Nordic Homeworx har lykkes.
 – Vi arbeider i tråd med holdninger og verdier som er sterkt 
koblet til min svenske arv når det gjelder kvalitet, design, 
tradisjon, holdbarhet, og, viktigst av alt, eksepsjonell og 
pålitelig kundeservice. Vi er spesielt stolte over at det harde 
arbeidet har gitt resultater, og at vi nylig fikk prisen Best for 
Flooring 2016 ved InsideOut Readers’ Arabia Choice Awards, 
sier Pauline.
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UNICO
GREIGE

NOUVEAU GREIGE

ANYTHING 
BUT GREY 
Blant gamle gatehus og brosteinsbelagte gater  
ligger dette hjemmet som skiller seg radikalt ut: et 
ultramoderne townhouse i tre etasjer. Det lyser strengt 
og kritthvitt mot den eldre, fargeglade bebyggelsen. 
Husets åpne planløsning og fantastiske lysinnslipp  
skaper en overraskende rommelighet i det forholdsvis  
lille huset og gir en bolig som er alt annet enn 
konvensjonell og nøytral.
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NOUVEAU GREIGE

KOMBINASJONEN AV TRE, 
STÅL, HIMMEL OG HAV GIR  
EN FØLELSE AV AT MAN 
BEFINNER SEG PÅ EN BÅT.



NOUVEAU GRAY

ALLOY

BERLIN STURE HANDBÖRD GRANITE

Innredningen er karakterisert ved strengt grafiske og minimalistiske former,  
men med små, friske fargeklatter i grønt og gult. Alt hviler på en myk, naturlig 
grunn i form av grå tregulv. Fra spiseplassen er det bare noen få skritt ut i den 
lille atriumgården, som også leder videre til hjemmekontoret. Bambus og 
oliventre trives på det lille området.
 Inne i huset er det åpent mellom de tre etasjene. Lyset flommer inn, og 
himmelen er nær, spesielt fra takterrassen som byr på fantastisk utsikt over  
byen. Kombinasjonen med den moderne, strenge arkitekturen, trappen med  
hvitt stålrekkverk og de gjennomgående tregulvene gir en behagelig følelse av  
at man befinner seg på en båt.

DET LYSE TREGULVET MØTER 
LANDGANGEN SOM BINDER 
SAMMEN UTE MED INNE.

Andre gulv i gråtoner. Se hele sortimentet på www.kahrs.com
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REDD VERDEN HVER DAG
”Vi visste at vi allerede arbeidet i samsvar med de strengeste miljøkravene gjennom hele 
produksjons kjeden for våre tregulv. Men vi visste ikke hvordan vi skulle bevise det. Svaret ble  
å søke om svanemerking.” Dette forteller Bruce Uhler, Kährs' miljøambassadør. Mer enn 150 av 
Kährs’ tregulv er i dag svanemerket, som er en av verdens mest omfattende miljøsertifiseringer. 

”Redd verden. Litt hver dag.” Med dette som slagord har  
Svanen i 25 år arbeidet for å hjelpe forbrukerne med å ta gode 
valg for miljøet. Svanen ble ”født” for 25 år siden, da Nordisk 
ministerråd startet svanemerkingen for å hjelpe forbrukerne 
med å ta gode valg for miljøet. Det begynte med papir og 
batterier, og i dag finnes Svanen på mer enn titusen varer og 
tjenester. Det statseide selskapet Miljömärkning Sverige har  
på oppdrag fra regjeringen ansvar for Svanen.

Naturlig skritt 
I 2014 innledet Kährs forberedelsene for å søke om 
svanemerking av sine tregulv. 
 – Det var et naturlig skritt, siden vi visste at vi i lang tid har 
levd opp til Svanens krav. Samtidig merket vi økt etterspørsel 
etter miljømerkede gulv, både for offentlige miljøer og private 
boliger, sier Bruce Uhler. 
 – Vi visste også at hvis vi kunne bevise at gulvene våre  
lever til de høye kravene i Svanen, vil de også oppfylle de  
fleste andre internasjonale miljøkrav, fortsetter han.

Omfattende dokumentasjon og analyse
Til tross for overbevisningen om at foretaket arbeidet på  
riktig måte, manglet dokumentasjon. Prosessen ble derfor  
en omfattende investering i både tid og penger for Kährs. 
 – Vi måtte analyse og dokumentere produktene våre  
gjennom hele livssyklusen deres, fra råmateriale til avfall, sier 
Bruce Uhler.
 Arbeidet gav resultater – i dag er mer enn 150 Kährs-tregulv 
svanemerket. 
 – Satsingen har fått stor oppmerksomhet. Vi har også merket 
stor interesse for Svanen fra andre land, som USA og flere andre 
markeder i EU og Midtøsten, siden merkingen omfatter mange 
miljøaspekter, sier Bruce Uhler. 
 Til Svanens 25-årsjubileum i mai 2015 i Oslo, som ble åpnet 
av kronprins Håkon, var Bruce Uhler og hans norske kollega 
Sverre Severinsen innbudt for å fortelle om Kährs’ reise mot 
svanemerking.

Svanen – Nordens offisielle miljømerking 
Svanemerkingen er en av de mest omfattende og strengeste 
produktsertifiseringene i verden. I Svanens kriterier stilles det 
krav om for eksempel innhold og bruk av miljøfarlige kjemikalier, 
utslipp til luft, vann og jord, energi- og ressursbruk og avfalls-
håndtering. De omfatter også krav om god kvalitet og funksjon. 
Svanen er i dag ett av Sveriges mest kjente varemerker, med 
over 96 prosents gjenkjennelse.

BEAUTY WITH  
A CONSCIENCE

Vi elsker skjønnhet. Det er derfor vi lager de 
vakreste tregulvene på markedet. Vi elsker også 
naturen. Det er derfor vi streber etter å produsere 
gulvene våre på en så bærekraftig måte som mulig. 
Vi kaller det ”Beauty with a conscience”.

Pionerer innenfor bærekraft
Kährs fant opp det moderne parkettgulvet i 1941 og 
introduserte dermed også en betydelig mer effektiv måte 
å utnytte råvaren på, som nå brukes over hele verden.  
Vi var også først ute med å bruke limfrie fuger. I 1993  
fikk Kährs som første tregulvprodusent i verden 
miljøsertifisering i samsvar med ISO 9001, og fire år 
senere ble virksomheten sertifisert i samsvar med  
ISO 14001.

FOKUS PÅ ENERGI OG RÅVARE 
Kährs er en av verdens ledende produsenter av 
tregulv. Det innebærer at vi ikke bare har mulighet 
til, men også ansvar for å påvirke og være pådrivere  
i saker som er viktige for både kundene våre, oss  
selv og omverdenen.

Å velge et tregulv innebærer å ta ansvar for miljøet, 
både innendørs og på planeten vår. Å velge et tregulv 
fra Kährs er å gjøre et enda smartere grønt valg. Våre 
innovasjoner har radikalt endret produksjonen av 
tregulv globalt – og samtidig medvirket til en lysere 
fremtid for planeten vår.

Tre er verdens mest miljøvennlige byggemateriale. 
Produksjonen av trevarer er en energibesparende prosess 
som bare medfører små utslipp av karbondioksid.

Miljøtenkning i hvert trinn
I hele produksjonsprosessen streber vi  
etter å velge det mest miljøvennlige 
alternativet. Vi arbeider for eksempel bare 
med sertifiserte leverandører. En stor del  
av råvaren kommer fra lokale skogbrukere, 
noe som både reduserer transportene og 
øker kontrollmulighetene. Vi bruker kun 
vannbaserte overflatebehandlinger, og 
gulvene våre er lette å holde rene uten 
sterke kjemikalier.
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NOUVEAU TAWNY

MID CENTURY 
MODERN REVIVAL

Dette huset ved USAs stillehavskyst i nordvest er bygd i 1950-årene og er 
omhyggelig renovert, noe som har skjøvet det tilbake i tiden og gitt det et 
autentisk utseende og en ekte følelse.
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BROWNIE BROWNIE

NOUVEAU TAWNY

Trehuset har flere dører mot utsiden, noe som 
gjør at utendørsaktiviteter kan foregå i mange 
forskjellige omgivelser. Huset er en sann svir 
for alle som har et entusiastisk forhold til mid-
century-epokens arkitektur, interiørdesign og 
møbelstil. Her finner du møbler fra 50- og 
60-årenes mest anerkjente og feterte designere: 
Eames, Nelson, Bertoia, Saarinen og Jacobsen. 
 Huset rommer en rekke forskjellige treslag: 
tak av douglasgran, restaurerte vegger av 
hemlokk, mørkbeisede eikegulv som dekker 
det meste av fellesarealet, et originalt 
kredensbord av japansk ask og kjøkkenskap  
av bjørk. Resultatet er et varmt, behagelig og 
stilrent interiør.

I sann mid-century-ånd er en Bubble lamp  
av George Nelson kombinert med en lenestol 
designet av Charles og Ray Eames. 
 Den spesialdesignede og -bygde sofaen  
i allrommet og salongbordet av furu er 
kombinert med en 265-vegglampe, og en 
vintage lenestol (LCW-stol) i formpresset 
kryssfiner står foran den ubehandlede 
innebygde hyllen i hemlokk ved siden  
av peisen. 
 En blanding av forskjellige spisestoler fra 
50-årene er plassert rundt et solid spisebord 
av tre i kjøkkenet.

I sann mid-century-ånd er 
en Bubble lamp av 
George Nelson kombinert 
med en lenestol designet 
av Charles og Ray Eames.

EN BIRD CHAIR I GULT AV HARRY BERTOIA, ET SAARINEN-SIDEBORD MED MARMORTOPP 
OG EN GRASSHOPPER-LAMPE KOMPLETTERER ROMMET.

DET BRUNE GULVET I SOVEROMMET ER EIK BROWNIE FRA HARMONY-KOLLEKSJONEN.
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NOUVEAU TAWNY

SEVEDE

NOUVEAU RICH

SOIL

ULF

NOUVEAU TAWNY

Den spesialdesignede og -bygde sofaen i allrommet og salongbordet 
av furu er kombinert med en 265-vegglampe, og en vintage lenestol 
(LCW-stol) i formpresset kryssfiner står foran den ubehandlede 
innebygde hyllen i hemlokk ved siden av peisen.

Flere mørke gulv. Se hele sortimentet på www.kahrs.com.
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KILESAND

Det nye Vintage
PREMIERE FOR GÖTALAND-KOLLEKSJONEN

Gøtene, som sammen med svearne sies å ha grunnlagt Sverige, gav navn til en 
region preget av ville skoger og glitrende innsjøer som strekker seg over den 
sørlige delen av landet. Nå har territoriet deres inspirert Kährs til en ny, innovativ 
kolleksjon med eikegulv i vintagestil. I Götaland inngår fem trestavsgulv i eik 
i farger fra lyst til mørkt, med individuelt behandlede planker som gir hvert 
gulv dets unike karakter. Gulvene utgjør også en perfekt forlengelse av den 
eksklusive Smålands-kolleksjonen med enstavs parkett.



BACKA BODA KILESAND

ATTEBOVINGA
BACKA

ATTEBO

Suksessen for Smålands-kolleksjonen med rustikke 
vintagegulv inspirerte Kährs til å gjøre en ny vri på konseptet. 
Resultatet er Götaland-kolleksjonen med trestavs parkett, som 
kan konkurrere med Småland i skjønnhet, men med et litt 

annerledes og livligere uttrykk. Gulvene i begge kolleksjonene 
er skapt for å tilby perfekte muligheter for å mikse og matche, 
for eksempel et Småland-gulv i stuen og det tilsvarende 
Götaland-gulvet i soverommet.

I Götaland inngår fem gulv med navn 
som er lånt fra steder i regionen, som 
avspeiler det varierte landskapet, og  
som får en til å tenke på den spesielle 
atmosfæren på hvert av disse stedene. 
Sandstrendene i Kilesand, for eksempel, 
har gitt inspirasjon til et melhvitt gulv, 
mens den magiske følelsen av å vandre 
inn i den dype og vernede skogen  
i Attebo er omskapt til et mørkt og  
varmt gulv. 
 Vi har fokusert på å skape en 
dynamisk, følbar og bølgende overflate 
gjennom å behandle hver planke 
individuelt med skraping og børsting. 
Sagmerker spredt på måfå kombinert 
med fasede kanter på plankene skaper 
en effekt som visker ut grensene mellom 
tre- og enstavsdesign.
 Overflaten på hver planke er behandlet 
med flere lag olje som synker dypt inn  
i treet og fremhever variasjonene i det. 
Resultatet er et holdbart, livlig og rikt 
gulv med naturlig glans og følelse.
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ESSEX

VEDBO

TRIBECA NYC
A SCANDINAVIAN STATE OF MIND

I et gammelt industrilokale på den sørlige delen av Manhattan har en skandinavisk 
designer skapt et uvanlig hjem i tre etasjer for familien sin. Dette er en hipp og herlig 
New York-leilighet der det er høyt under taket både billedlig og filosofisk. Det er 
blyinnfattede vinduer, hvitslammet tegl, gjennomgående rustikke eikegulv og  
bohemisk, men enkelt innredet.

Plassbygde innredningsløsninger, 
kunst- og designgenstander er lune og 
hyggelige innslag i hele leiligheten. 
Veien til takterrassen går spennende 
over den åpne peisen.
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VEDBO

CAROB

JERSEY SIENAHAMPSHIRE JOHAN

VERONA

ESSEX

Selv om gulvflatene er ganske begrensede, føles det aldri trangt.  
De rene arkitektoniske linjene, lysinnslippet fra de store vinduene og  
takvinduene skaper et luftig interiør sammen med nøye utvalgte møbler.  
De gjennom gående naturlige eikegulvene hjelper også med å gjøre de  
hvite, kjølige arealene til et varmt og innbydende hjem.

Rustikke eikegulv og hvitslammede 
vegger gir nytt liv til den gamle 
industribygningen.

Flere gulv i naturell eik. Se hele sortimentet på www.kahrs.com.
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DUBLIN

Naturstein, betong, glassvegger og eikegulv danner det solide 
fundamentet for dette spektakulære huset på norskekysten.  
Her har den storslagne naturen fått hovedrollen i hvert rom. 

NORWEGIAN WOOD



DUBLIN DUBLIN

TOWER

VIENNA VERONA ESSEX BREEZE

Naturens og vannets speilinger er den viktigste innrednings detaljen. 
Møbleringen er ytterst sparsom. De store, rene vegg- og gulvflatene 
dominerer, og overgangen mellom ute og inne er visket ut.

De naturlige eikegulvene  
myker opp den ellers harde  
og strenge arkitekturen.

Flere gulv i naturell eik. Se hele sortimentet på www.kahrs.com.
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