
EN DESIGNERS GUIDE
till hur du väljer trägolv.  

Experttips från inredningsarkitekten  
Maria Kingsley.

HITTA DIN EGEN STIL
Ett vackert golv lyfter ett hem. Se hur golvet 

påverkar interiören – från en urbant industriell 
miljö till en lantligt rustik stil.

LJUST ELLER MÖRKT?
Golvet anger tonen för hela inredningen.  

Ett mörkt trägolv tillför dramatik och värme  
– och ett ljust trägolv lugn och rymd.  

Så här går det till.

DESIGN STORIES



PALLIDO

OMBRA

LUCE PALLIDO OMBRA TRAMONTO

NYA KOLLEKTIONEN 
BOARDWALK.

Trä
Tack vare sin naturliga cellstruktur 
håller trägolv dina fötter mysiga och 
varma under kalla dagar och skönt  
svala när det är hett ute. Trä har av 
naturen utrustats med goda isolerande 
egenskaper genom sina tusentals 
luftkammare per kubikcentimeter. 
Faktum är att trä ger sju gånger bättre 
isolering än keramikplattor och är 
varmare än plastlaminatgolv eller tunna 
vinylgolv. På ett helt naturligt sätt.

Framtidens byggmaterial
Många arkitekter och formgivare menar 
att trä är framtidens byggmaterial. 
Anledningarna till det är många. Den 
viktigaste är förstås att det är mer miljö
vänligt än många andra byggmaterial. 
Trä kan också vara av stor betydelse  
för att motverka klimatförändringar 
eftersom det är ett klimatneutralt 
material som lagrar koldioxid.

Hållbart skogsbruk
Kährs bedriver ett nära samarbete med 
skogsmyndigheter samt ickestatliga 
organisationer för att verka för ett 
hållbart skogsbruk – idag och för framtida 
generationer. I Sverige – där vi köper 
största delen av vårt råmaterial – består 
skogarna av 60 procent fler träd än för 
100 år sedan, medan Europas skogar i 
genomsnitt växer med 6 000 km² per år.

Kährs lanserar en ny kollektion rustika trägolv – Boardwalk. 
Dessa vackra enstavsgolv i ek har en borstad och handskrapad 
yta som framhäver träets ådring och struktur, vilken ytterligare 
förstärks genom behandlingen med naturolja. Kollektionen 
består av fyra golv som sträcker sig från fräscha, vita Luce  
och sobert ljusa Pallido till sofistikerade grå Ombra och varmt 
bruna Tramonto.
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VÄLKOMMEN TILL KÄHRS  
VÄRLD AV TRÄGOLV

Dimvita golv Ljusa golv

Trä har förmåga att skapa värme och atmosfär som inget annat 
golvmaterial. Det kan mjuka upp en minimalistisk interiör och addera 
stil åt en klassisk inredning. Ett ljust golv reflekterar ljuset och skapar 
rymd, medan ett mörkare golv gör rummet varmt och mysigt. Ett 
neutralt trägolv kan, å andra sidan, bilda en naturligt vacker bas i alla 
olika typer av interiörer. Valet av ett rustikt eller lugnt golv kan också 
förändra hela intrycket av interiören, vilket vi visar exempel på i den 
här broschyren.

Ända sedan vi startade vår verksamhet i Sverige för 160 år sedan  
har vi drivits av en passion att omvandla träets naturliga skönhet till 
vackra och hållbara golv. Resultatet är en världsledande ställning inom 
trägolv. Idag återfinns Kährs trägolv i hem och kommersiella miljöer 
– från privatbostäder till hotell och operahus – världen över.

Och även om vårt utbud av golv nu är omfattande och täcker ett brett 
spektrum av färger, ytbehandlingar och utseenden, så finns det några 
saker som är gemensamma för alla. Till dessa hör fokus på design, 
kvalitet och innovation. Vår bas återfinns fortfarande i den lilla staden 
Nybro i de djupa småländska skogarna, där en passion för perfektion 
har nedärvts från generation till generation inom företaget. Under 
decennierna har vi konstant utforskat nya sätt att fullända våra metoder 
för att tillverka världens bästa, vackraste och mest hållbara trägolv.

Du hittar mer inspiration och användbar information om trä och trägolv 
på vår webbplats, www.kahrs.com. Där finns också en lista med 
återförsäljare. Vi rekommenderar starkt ett besök hos någon av dem 
– eftersom inget går upp mot att se och röra vid våra golv i verkligheten 
för att få en rättvis uppfattning om deras kvalitet och skönhet.

Mycket nöje – och hoppas att vi kan inspirera dig att skapa din egen 
Design story!

OMSLAG: COAST
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MAGISKA 
SANDDYNER
Ostörda havsvyer, bländande ljus och ett landskap som vilar på böljande 
sanddyner har fått sätta tonen i det här kaliforniska hemmet beläget  
vid havet. Den starka närvaron av elementen inspirerade ägarna till en 
inredning som är baserad på en naturlig palett av mjuka vita och gråa 
toner kombinerade med rustika trädetaljer. I hela huset används vita  
golv för att bidra till intrycket av rymd och oändlighet.
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AIR
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FLOW
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LACE
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LACE
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SHELL SHELL

Den luftiga, kombinerade ytan för 
kök och matsal andas lugn och 
bekymmerslös strandtillvaro.  
De kritvita väggarna kontrasteras 
av ett antal rustika element. 
Helhetsintrycket är öppet och 
gränslöst, något som förstärks av 
det mjuka, vita trägolvet. Lager av 
vitt kontrasteras av inslag av trä i 
många olika former, från vindpinat 
och slitet, slipat och snidat till 
noggrant bearbetat. Möbler i rotting 
bidrar till att ge liv åt den blanka 
duken.

 Vyn från matgruppen är 
spektakulär. Vitt skum från havet 
reflekteras i det mjuka vita 
trägolvet och suddar ut gränserna 
mellan inomhus och utomhus.  
En övervägande neutral palett  
har använts som bakgrund till 
blickfång i form av bland annat 
flätade korgstolar, medan kuddar 
och fårskinn adderar subtila 
kontraster och värme till rummet.
 Vikdörrar gör att huset kan 
öppnas upp helt mot utsikten och 
luckrar upp gränserna. Det skapar 
möjligheter till enkelt umgänge 
även blåsiga dagar.

Gränslös öppenhet GOLV SOM VALTS I DETTA HEM:

Vardagsrum: Ask Air. Detta 1stavsgolv i askträ förmedlar 
ett raffinerat uttryck med en ren och jämn gradering och 
lätt vitbetsning. Den ultramattlackade ytbehandlingen 
förstärker träets naturliga variationer och eliminerar 
effektivt blänk samtidigt som den skyddar golvet från 
dagligt slitage.

Matsalsdel: Ask Flow. Den vita strukturen och halv
transparenta betsen i detta 1stavsgolv i ask balanserar 
träets ljusa och mörka kontraster och låter de varma 
asktonerna mjukt filtreras fram. Varje bräda är borstad 
för att framhäva den naturliga ådringen och sedan 
behandlad med ett ultramatt lack.

Kök: Ek Lace. Betsen och de mjuka kontrasterna i detta 
1staviga vita ekgolv resulterar i ett mycket personligt 
uttryck. Varje bräda är omsorgsfullt borstad för att 
framhäva ådringens karaktär, kvistar och sprickor och  
för att framhäva träets naturliga textur.

Hall + sovrum: Ek Shell. Den pudrigt vita finishen med 
mjuka kontraster i det här 3stavsgolvet i ek gör att de 
varma nyanserna framhävs och accentueras ytterligare 
genom omsorgsfull borstning. Den mattlackade 
ytbehandlingen eliminerar blänk samtidigt som golvet 
skyddas från dagligt slitage.
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MATCHANDE TILLBEHÖR

Detaljerna är avgörande för helhets
intrycket. Därför erbjuder vi ett 
heltäckande utbud av färgmatchade 
tillbehör – från socklar till lister – som 
ger ditt golv den perfekta slutfinishen.

ASK ALABASTER

ASK AIR EK SKY EK NOUVEAU SNOW

EK VAPOR EK RIME EK LIMESTONE

ASK BLIZZARD

Mattlack InfärgningBorstningUltramatt lack

Fasade kanter Mikrofasade kanter

1, 2, 3stavsgolv

DIMVITA 
GOLV
Trägolv i nyanser av dimvitt skapar en omedelbar 
känsla av lugn i alla olika typer av inredningar. Vårt 
sortiment omfattar golv med olika design, från 
1stav till 3stav, och med olika ytbehandlingar,  
från olja till lackade. 
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EK NOUVEAU LACE

EK SHELL

ASK FLOWEK NOUVEAU BLONDE

EK PALE

EK DOME

EK MENTON

ASK SKAGEN

ASK FALSTERBO

ASK ARDOR

ASK DRIFT

EK PALAZZO BIANCO
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DEW

Bland Mallorcas böljande kullar ligger ett hus som är det perfekta exemplet på ett 
skönt sommarboende. Den här soldränkta semesteroasen flödande av naturligt 
ljus är enkelt inredd med varmvita golv och frilagda mörka träbjälkar, som en 
hyllning till den traditionella spanska inredningsstilen.

SOLDRÄNKT OAS

Huset, som omges av en 
doftande trädgård prydd  
av en koboltblå pool, är en 
fristad för ägarna som njuter 
här både inomhus och 
utomhus under sommar
månaderna. Den färgrika 
utemiljön uppvägs av en 
sober och sparsamt möblerad 
innemiljö, där vita väggar 
och varmvita golv utgör en 
svalkande kontrast till den 
stekande solen.

 I boytans öppna planlösning 
har många ursprungliga 
detaljer bevarats, bland  
annat frilagda bjälkar i 
medelhavsstil. De luftiga 
vitmålade rummen är 
inredda med möbler som 
tillverkats av återvunna 
material samt lokala 
hantverksprodukter, med 
några få accenter i dämpade 
färger. Interiören utstrålar 
frid och lugn, ett intryck  
som ytterligare förstärks av 
de varmvita trägolven.

GOLV SOM VALTS  
I DETTA HEM:

Korridor: Ek Dew. I kombination 
med golvets distinkta trästruktur 
ger den vita naturoljepatinan  
hos detta 3stavsgolv ett fräscht 
intryck. Det har en stålborstad 
yta och matt lack.

Hall och sovrum: Ek Cirrus.  
Det här är ett rustikt 2stavsgolv 
med naturligt förekommande 

färgvariationer och kvistar. 
Intrycket är livligt, men samtidigt 
mjukt, tack vare de vitbetsade 
brädorna, som också borstats för 
att accentuera träkänslan.

Kök och vardagsrumsdel: Ek 
Klinta. Den transparenta betsen 
på detta 1staviga ekgolv skapar 
ett naturligt ljust intryck. Varje 
bräda är omsorgsfullt handskrapad 
och borstad för att framhäva 
kvistarna och golvets balanserat 
rustika utseende.
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CIRRUS
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KLINTA
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KLINTA
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KLINTA

CIRRUS
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LJUSA  
GOLV

Mattlack Olja InfärgningBorstning HandskrapningUltramatt lack

EK KLINTA

EK GUSTAF EK BRIGHTON

EK SORRENTO EK PORTOFINO

Fasade kanter Mikrofasade kanterSågmärken 1, 2, 3stavsgolv

EK PALAZZO BIONDO EK LUCE

EK MIST

Ett vitt golv skapar en perfekt bas för att framhäva möblerna och designdetaljerna 
i ditt hem på ett avspänt, men ändå elegant sätt. De adderar dessutom ljus till alla 
olika typer av miljöer. Våra vita golv finns i ett brett spann av nyanser, från krispigt, 
kalla vita till varmvita. 

EK HORIZON

EK PALLIDO
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EK VISTA EK OLOF EK ASPELAND

EK CIRRUS EK DEW EK KILESAND

EK PARIS EK TIDE EK NOUVEAU WHITE

ASK SANDVIG
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COAST
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Det översta planet på det här nederländska huset skjuter ut över de lägre våningarna och 
gör att det nästan ser ut att sväva ovanför fastigheten, likt en trave med kartonger. Glas, 
betong och trä utgör en neutral bas som låter naturen spela huvudrollen. Grå trägolv har 
använts genomgående i huset för att förstärka den råa, men samtidigt mysiga atmosfären.

Huset är byggt på en liten tomt och består av en rymlig del 
med öppen planlösning för de sociala ytorna samt tre sovrum. 
Det har utformats på ett sätt som släpper in ljuset i interiören. 
Bottenvåningen med öppen planlösning leder vidare till 
sovrummen ovanför via en trappa i rå betong. Trägolven  
och köksskåpen, liksom de stora glasfönstren, introducerar 

ytterligare material i hemmet, något som går igen i hela 
inredningen.
 Den återhållsamma färgsättningen i inredningen återspeglar 
ägarnas respekt för naturen och dess element. Eldstaden är 
gjuten i samma betong som trappan, vilket skapar en visuell 
textur som bryter av mot det gråa ekgolvet och skåpen i valnöt.

INUTI BOXEN
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DIM
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COAST
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TWILIGHT

Vardagsrumsdel: Ek Coast. Detta 1-staviga betsade ekgolv har 
varma jordiga toner och innehåller även grå inslag. Varje bräda  
är omsorgsfullt borstad för att framhäva den naturliga ådringen, 
medan den ultramattlackade ytbehandlingen effektivt absorberar 
ljuset från de stora fönstren.

Kök: Ek Dim. Detta 2-staviga betsade ekgolv har varma jordiga toner 
och innehåller även grå inslag. Varje bräda är omsorgsfullt borstad 

för att framhäva den naturliga ådringen, medan den ultramatt-
lackade ytbehandlingen skapar intrycket av nysågat virke.

Sovrum: Ek Twilight. Det här är ett 3-stavigt betsat ekgolv med 
varma jordiga toner och innehåller även grå inslag. Varje bräda är 
omsorgsfullt borstad för att framhäva den naturliga ådringen, 
medan den ultramattlackade ytbehandlingen skapar intrycket  
av nysågat virke.

GOLV SOM VALTS I DETTA HEM:
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GRÅ 
GOLV
En av de senaste trenderna inom trägolv är grått 
– från nyanser av drivved till träkol. Gråfärgade 
ekgolv ger intryck av att ha åldrats under årens 
lopp, vilket har resulterat i en unik och varm patina. 
Vårt sortiment omfattar många olika typer av 
design och ytbehandlingar. 

Mattlack Olja BorstningUltramatt lack

Infärgning RöktHandskrapning Sågmärken

ASK STREAM

EK COAST EK SHORE EK NOUVEAU GRAY

EK ALLOYEK ECLIPSEEK TWILIGHTEK DIM

Fasade kanter Mikrofasade kanter 1, 2, 3stavsgolv

EK PRAGUE

ASK VERVE
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EK KINDA

EK VINGA

EK INDOSSATI EK BERLIN EK YDRE EK MÖRE

EK NOUVEAU GREIGE

EK STONE

EK STURE

EK GRANITE

EK HANDBÖRD

EK OMBRA

Kährs Design Stories 27



PALAZZO ROVERE

INDUSTRIELL 
GLAMOUR
Det här Berlinhemmet i industriell stil är ett praktexempel på smart 
design kombinerat med urban estetik. Bostaden var ganska mörk till 
att börja med, så snarare än att försöka ändra på det så valde ägarna 
att framhäva det med en matchande färgpalett. Samtidigt användes 
naturliga ekgolv för att mjuka upp stämningen och tillföra värme i den 
sparsmakade, men ändå glamorösa inredningen.
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VEDBO
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PALAZZO ROVERE
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ROCHFORD
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ROCHFORD VEDBO

Den här våningen i flera plan 
består av ett sammanhängande 
utrymme beläget över fyra 
våningar, som är sammanlänkade 
med en metalltrappa i industriell 
stil. Hemmet utformades med 
öppen planlösning där panorama-
fönster har adderats för att 
släppa in det naturliga ljuset. 
Genomgående har naturliga 
ekgolv lagts in som kontrast till 

de mörka väggarna, design-
objekten och udda föremålen.
 Flera nyanser av grått i lounge-
delen på sovrumsnivån skapar 
en lika dramatisk men ändå 
aningen mjukare känsla än den 
på den svarta nedervåningen.  
De olika strukturerna av trä, 
läder, betong, mattor och linne 
skapar intressanta effekter.

Trä tillför värme GOLV SOM VALTS I DETTA HEM:

Matsalsdel: Ek Palazzo Rovere. Ett 
naturligt färgat ekgolv i klassiskt 
holländskt mönster som påminner om 
svunna epokers praktfulla golvstilar.  
Det är dock ett modernt parkettgolv 
som är enkelt att lägga.

Vardagsrum och bar: Ek Vedbo.  
Ett 1-stavigt ekgolv med naturligt 
avslappnad och varm karaktär och 
naturligt förekommande toner som 

förstärks av den handskrapade finishen 
och ytbehandlingen med linolja. Brädorna 
har valts ut speciellt för deras rika 
förekomst av kvistar och ådringar  
i syfte att skapa ett spännande golv.

Sovrum: Ek Rochford. Detta 1-stavsgolv 
uppvisar alla naturligt förekommande 
färgvariationer hos ek och är ytbehandlat 
med mattlack för att förstärka stora 
kvistar och sprickor. Träets starka 
karaktär förstärks ytterligare genom 
den omsorgsfulla borstningen.
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NATURLIGA 
GOLV
Ett naturligt golv i ek, ask eller björk är riktiga klassiker som 
adderar en känsla av värme och naturlig skönhet till ditt hem. 
Beroende på design, kan de antingen vara livliga eller lugna, 
rustika eller eleganta. Vårt breda utbud omfattar olika 
plankstorlekar, ytbehandlingar och nyanser; från ljusa och 
luftiga till djupa och gyllene. 

EK FINNVEDEN

ASK KALMAR

ASK GOTLAND ASK GOTHENBURG BJÖRK AALAND

MattlackLack Olja BorstningUltramatt lack

InfärgningHandskrapning Sågmärken

Fasade kanter Mikrofasade kanter 1, 2, 3stavsgolv

EK JOHAN EK VIENNA
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EK SUN EK DUBLIN EK VEDBO

EK DAWN EK VERONA EK BODA

EK SIENA

EK PALAZZO ROVERE EK CORNWALL EK TOWER

EK ROCHFORD

EK BREEZE

Kährs Design Stories 35



”Hemmet är vårt allra mest privata utrymme. Det är där vi kopplar av, umgås med våra 
närmaste och tar emot gäster. Det är därför det är så viktigt att hemmet speglar de 
människor som bor där”, säger den svenska inredningsarkitekten Maria Kingsley. ”Min 
uppgift är att hjälpa människor att förverkliga sina visioner kring hemmet – och göra dem 
ännu mer personliga genom att addera element som de vill ha, men kanske inte hade tänkt 
på själva. ”Ett av de viktigaste elementen är golvet, eftersom du kan skapa en helt annan 
känsla beroende på vilket golv du väljer. Men oavsett stil så är trä min favorit eftersom 
det skänker en känsla av kvalitet och stil som varar över tid”, säger hon.

Maria Kingsley, inredningsarkitekt:

”INREDNING SKA INTE 
VARA FÖR PERFEKT”

Men sin kreativa framtoning har Maria Kingsley blivit ett välkänt 
ansikte för svenska tvtittare efter att hon varit med i den populära 
inredningsserien Bygglov. Efter att i över decennium arbetat med 
att hjälpa sina uppdragsgivare att förverkliga sina inredningsdrömmar 
har hon utvecklat en tydlig filosofii när det gäller inredning.
 – Min personliga uppfattning är att en inredning inte ska vara för 
perfekt. Om du adderar objekt som skapar kontrast, som något 
gammalt och slitet mot något nytt och blankt eller en hård yta mot 
en mjuk, så gör det inredningen mycket intressantare.
 – Men viktigast av allt är att en inredning ska säga något om 

människorna som bor där – om deras historia, intressen och hobbyer. 
Det är det som gör en bostad till ett hem, säger hon.
 Det betyder att när Maria inleder ett nytt projekt är den första 
punkten på agendan att lära känna sina uppdragsgivare.
 – De uttrycker sina visioner och drömmar och sedan är det upp  
till mig att tolka dem. Men jag vill alltid pusha mina kunder att lämna 
sin bekvämlighetszon genom att föreslå idéer som de aldrig hade 
kommit på själva, men som jag tror kommer att tillföra en extra 
dimension till inredningen. Jag tror också att det är viktigt att 
insidan i ett hem matchar utsidan.
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Hon säger att hon alltid försöker använda sig av färger som hon vet tilltalar 
hennes kunder, även om hennes egen favoritpalett övervägande innehåller 
neutrala färger som ljusgrått och mild beige.
 Maria använder sig av tre kriterier när hon hjälper kunderna att välja 
saker – att köpa eller behålla – till deras hem.
 – Jag tycker att saker antingen ska ha betydelse som minnessaker eller 
att de ska vara extremt tilltalande – och då behöver de inte nödvändigtvis 
vara praktiska. Det tredje kriteriet är att saker de facto fyller en praktisk 
funktion. Om objektet inte uppfyller något av de här kriterierna så tycker 
jag man ska göra sig av med det. En del av mitt jobb handlar om att uppmuntra 
kunderna att rensa bort saker.

Efter att ha avslutat tre års studier vid en designskola i Danmark fortsatte 
hon med att studera inredningsdesign i ytterligare två år i Australien. 
Sedan hon återvände till Sverige har hon arbetat som frilansande 
inredningsdesigner.
 – Jag känner mig priviligierad som har fått medverka i så många olika 
typer av spännande husprojekt. Det har varit allt ifrån privatbostäder  
till att inreda visningshus och lägenheter för fastighetsutvecklare. Mitt 
nuvarande drömprojekt är att inreda väntrummet på en akutmottagning 
för barn. Jag har själv småbarn och efter att ha tillbringat många timmar 
i sådana väntrum så vet jag hur deprimerande de kan vara, säger hon.

Tycker om att arbeta med trä
I många av de miljöer som Maria har skapat sedan hon startade sin 
verksamhet för omkring tio år sedan har trägolv från Kährs installerats.
 – Jag tycker om att arbeta med naturmaterial – som trä. Ett trägolv 
håller sig vackert under lång tid och får med åren en fin patina. Det tillför 
värme och mjukar upp helhetsintrycket i alla olika typer av interiörer,  
säger hon.
 – Jag tycker också om den kontrast som man får genom att använda ett 
mjukt trägolv mot en betongvägg, till exempel.

Oändlig kreativitet
Maria har odlat sin kreativa sida ända sedan hon var barn. Under uppväxten 
tillbringade hon varje eftermiddag efter skolan hos sin morfar, som var en 
hängiven konstnär och byggde modeller av gamla kvarnar.
 – Han uppmuntrade mig att måla och skapa saker med händerna. Det 
sattes aldrig upp några gränser för min kreativitet. Jag växte upp i tron att 
jag kunde göra vad som helst. Och jag sysslade hela tiden med att inreda – 
och göra om – mitt rum därhemma. Så jag visste redan i tidig ålder vad  
jag ville göra, förklarar hon.

– Jag tycker om att arbeta med natur-
material som trä. Ett trägolv håller sig 
vackert under lång tid och får med åren 
en fin patina. Det tillför värme och 
mjukar upp intrycket av alla typer av 
interiörer, säger hon.
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TVETA NOUVEAU GRAY CORNWALL

EN DESIGNERS GUIDE TILL  
HUR DU VÄLJER TRÄGOLV

LJUST, MÖRKT ELLER NEUTRALT?
”De flesta vet redan innan de börjar leta efter ett trägolv om de vill ha ett ljust, mörkt eller neutralt 
golv. Men det finns några saker som kan vara bra att tänka på, eftersom färgen på golvet har stort 
inflytande över helhetsintrycket av rummet. Det är också bra att ha ett långsiktigt perspektiv innan 
man fattar några beslut, eftersom trägolv håller länge.”
 ”En generell regel är att mörka golv ”slukar” mycket ljus, och därmed skapar en varm och mysig 
atmosfär. Ett ljust trägolv å andra sidan reflekterar ljuset och skapar rymd, medan ett neutralt golv 
bildar en klassisk och naturligt vacker bakgrund för andra designelement i interiören.”

OLJAT ELLER LACKAT?
”Många frågar om de ska välja ett lackat eller 
oljat trägolv. Det är inte så konstigt, eftersom 
ytbehandlingen spelar en viktig roll för helhets
intrycket av golvet. Rent generellt, reflekterar 
en lackerad yta mer ljus än en oljad. Ett undantag 
till den här regeln är dock golv som behandlats 
med Kährs nya ultramatta lack, som ger intrycket 
av att golvet har tillverkats av obehandlat, 
nysågat virke, samtidigt som det ger ett effektivt 
skydd mot dagligt slitage.”
 ”Ett starkt skäl till att jag ofta väljer Kährs 
golv för de miljöer jag inreder är att de behåller 
skönheten i många år framöver, oavsett 
ytbehandling. Men de måste underhållas på  
rätt sätt. Ett oljat golv kräver mer skötsel än  
en lackat – men det är å andra sidan lättare att 
reparera.”

Att lyssna till sitt hjärta är det bästa rådet när det handlar om att välja trägolv. Men det finns 
några viktiga saker som du också bör tänka på innan du bestämmer dig. Här nedan beskriver 
inredningsarkitekten Maria Kingsley några av de viktigaste aspekterna när man ska välja  
rätt trägolv för en viss miljö. Men det bästa är alltid att besöka någon av våra återförsäljare 
– eftersom inget går upp mot att se golven i verkligheten och känna på ytan för att verkligen 
få en uppfattning om vad som kännetecknar de olika golven.
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PARISSEVEDE

TVETA SKY

RIME

HUR MÅNGA STAVAR – OCH ÅT VILKET HÅLL?
”Antalet stavar i varje bräda påverkar helhetsintrycket av rummet. Ett bra sätt att skapa harmoni i 
ett hem är att välja trägolv som matchar varandra, men som passar optimalt i varje rum. Du kan till 
exempel välja ett 1stavigt golv i vardagsrummet och dess 3staviga motsvarighet i sovrummet.  
Om du dessutom väljer matchande golvsocklar och lister förstärks intrycket ännu mer.”
 ”Det är också avgörande i vilken riktning brädorna läggs. Den allmänna regeln är att lägga golvet 
på längden i förhållande till ljuset. Men om man till exempel vill bredda ett trångt utrymme kan man 
överväga att installera det på bredden.”

AVSKALAT ELLER RUSTIKT?
”Intrycket av ett golv består av det som ögat ser och fötterna känner. Valet av vilken träråvara som 
används till golvet och hur materialet behandlas är avgörande för det färdiga golvets utseende och 
känsla. Kvistar, sprickor och färgvariationer i träet ger golvet en rustik känsla, medan rena brädor 
med få kvistar bidrar till ett lugnt och elegant uttryck.”
 ”Dessa naturliga variationer i träet kan förstärkas ytterligare genom en mängd olika behandlingar, 
bland annat borstning och handskrapning, vilket accentuerar träets ådring och ger struktur till träet. 
Sågmärken och fasade kanter på brädorna förstärker det här ytterligare.”

Gå till www.kahrs.com
om du vill ha mer fakta som kan hjälpa dig 
att välja det perfekta trägolvet för dig.
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RICH

Mitt på den lummiga danska landsbygden återfinns 
här huset, som är en modern twist på de lokala, 
traditionella bondgårdarna. Det är också ett perfekt 
exempel på konsten att balansera rustik stil med 
modern komfort. Golv, tak och bjälkar i varmbrunt  
trä kombineras med mjuka textilier i dämpade färger 
och några få blanka föremål som prydnad. Redo för 
en mysstund?

DANSK 
DRÖM

Bondgård möter industristil i det här charmiga lantliga huset med öppen 
planlösning, där ägarna hämtat inspiration från omgivningen när de inrett 
sitt drömhus. Återvunnet trä har använts i tak och bjälkar och matchas 
perfekt av varma, bruna trägolv för att skapa en rustik känsla. De dämpade 
grå och blå nyanserna som har valts till möbler och textilier ger samtidigt  
en sofistikerad touch.
 Huset är en perfekt balans mellan det rustika och det moderna och bildar 
en iögonfallande, men ändå harmonisk kontrast mellan gammalt och nytt, 
design och antikviteter. Underbara utsikter över de lantliga omgivningarna 
genom stora spröjsade fönster förhöjer den vilsamma känslan.
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SEVEDE
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RICH SEVEDE

ALE

GOLV SOM VALTS I DETTA HEM:

Kök/vardagsrum: Ek Sevede. Detta rustika 
1-staviga ekgolv har ett starkt karaktäristiskt 
utseende, med distinkta svarta kvistar och sprickor. 
De rika, varmbruna tonerna kontrasteras av ljusare 
strimmor, vilket skapar en tredimensionell, 
dynamisk yta. Ytan är handskrapad, borstad  
och lätt rökt och slutligen behandlad med 
infärgad olja.

Korridor: Ek Rich. Elegans och värme präglar det 
här 1-staviga ekgolvet. Alla naturligt förekommande 
variationer i träets färg förekommer, från ljus till 
mörkbrun. Golvet innehåller stora svarta kvistar 
och sprickor och även ytved kan förekomma.  
Ytan är omsorgsfullt borstad och behandlad  
med mattlack för att eliminera blänk samtidigt 
som golvet skyddas från dagligt slitage.

Sovrum: Ek Ale. Med sina mättade, rika och varma 
nyanser skapar detta 3-staviga ekgolv en generös 
och lyxig stämning. Brädorna innehåller stora, 
svarta kvistar och sprickor medan ytan är borstad 
och infärgad och därefter behandlad med mattlack. 
Resultatet är ett rustikt, livfullt och varmt golv.
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SEVEDE
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BRUNA 
GOLV
Inget kan skapa en omedelbar känsla av värme  
på samma sätt som ett brunt trägolv. De fylliga, 
jordiga tonerna av bärnsten och tobak skapar  
en perfekt bakgrund för både traditionella och 
moderna miljöer och ger dem ett intryck av att ha 
åldrats över tid. Våra bruna golv finns i flera fylliga 
nyanser, olika design och ytbehandlingar. 

MattlackLack Olja Borstning HandskrapningUltramatt lack

Infärgning Rökt Fasade kanter Mikrofasade kanterSågmärken

EK PALAZZO FUMO

EK TERRA EK FREDRIKEK MAGGIORE

EK DUSK EK SMOKEEK GLOW

1, 2, 3stavsgolv

EK TRAMONTO
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VALNÖT STATUE

VALNÖT BLOOM JARRAH SYDNEYVALNÖT MONTREAL

EK ALEEK BACKA

EK SEVEDE EK NOUVEAU RICH VALNÖT PHILADELPHIA
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PALAZZO BIANCO CORNWALL

MÖRE

OLOF

COAST

FINNVEDEN

YDRE

FÄRGRAPPORT 19
Mjukare, ljusare och nedtonat. Det är några av nyckelkoncepten som definierar trenderna som 
förutspås inför 2019. Pasteller spås bli ”det nya neutrala”. Kombinerade med blanka metaller som 
guld och mässing – och taktila material som sammet och trä – skapar de tydliga 70-talsvibbar. Andra 
starka trender är en palett inspirerad av naturen och ytterligare en med de djupa, mustiga tonerna 
hos mjuk, fuktig jord. Mixa och matcha för att hitta din egen personliga stil – det trendigaste av allt.

PASTELLER
Sorbet- och godisfärger som puderrosa, mintgrönt, citronkaka och 
lavendel spås komma tillbaka under de kommande säsongerna. Tiden 
anses med andra ord ha blivit mogen för att bleka, men intressanta 
nyanser ska dominera. Pasteller spås till och med ersätta vitt och 
beige som de nya neutrala nyanserna för att skapa en varm och  
mysig atmosfär.
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NOUVEAU SNOW

STREAM

LACE

SEVEDESTURE

VEDBO

GUSTAF

RICH

SUN

SPARUTO

SEVEDE

PALAZZO FUMO

NATURALISTISKT
Från tallgrönt och svampbeige till rosenrött. De här är färger som förmedlar känslan 
av att vandra i naturen och stöta på en äng med sällsynta orkidéer. Den här paletten 
med rötterna i skogen har ett färgglatt tema som hämtar inspiration från naturens 
underverk, översatta till en harmonisk och sofistikerad, men ändå livfull palett.

JORDIG MIX
Som hämtade från en bokhylla med tummade klassiker förmedlar de 
här färgerna en känsla av nostalgi och bekvämlighet. De solblekta och 
varma nyanserna i denna palett sträcker sig från subtila jordtoner  
till bränd orange, djupt vinröd och ett stänk av stormblått. De väcker 
bilder av mjuk jord, slitet läder och vävda yllefiltar.
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KONTRASTERNAS 
HUS
Detta arkitektoniskt djärva och beslutsamt genomförda sydafrikanska 
hem har också en annan sida, som är varm och full av smarta kontraster 
mellan materialen. Hård betong, glas och stål möter mjukheten hos mörkt 
trä, medan överflöd och extravagans möter minimalism och enkelhet. 
Resultatet är anslående.
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BROWNIE
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TAWNY
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TAWNY
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SOIL

SOIL BROWNIE

Det första intrycket av insidan av det här huset är den starka arkitekturen 
som bygger på öppenhet: den sociala delen har sju meter i takhöjd och  
är på båda sidor inramad av valnötsklädda trappor med ramlösa glas-
balustrader. Samtidigt adderar trätak, träväggar och mörka trägolv en 
värme och mjukhet som framträder mer och mer ju längre i huset du 
kommer.
 Hela huset är en studie i kontraster, där råhet varvas med det raffinerade 
för att skapa ett spännande möte mellan ytterligheterna. Det grundläggande 
intrycket av huset är att det är ett enda rum med mörka trägolv som definierar 
rummet och skänker det värme.

GOLV SOM VALTS I DETTA HEM:

Loungedel och pentry: Ek Brownie. Djupa och mörka toner med en varm glöd 
skapar en robust och fullödig atmosfär i det här 3-staviga, livliga och varma 
ekgolvet. Stora kvistar och sprickor förstärks genom omsorgsfull borstning 
och betsning av brädornas yta, som sedan behandlas med mattlack.

Vardagsrum: Ek Tawny. De rika träkolsbruna tonerna i det här 1-staviga 
ekgolvet framhäver de varmare tonerna och bidrar till ett elegant och 
raffinerat intryck. Varje bräda är omsorgsfullt borstad för att framhäva 
ådringens karaktär och betona träets naturliga textur. Den mattlackade 
ytbehandlingen eliminerar blänk samtidigt som golvet skyddas från  
dagligt slitage.

Övervåningens lounge: Ek Soil. I kombination med golvets distinkta trä-
struktur andas den djupbruna oljepatinan hos detta 3-stavsgolv i mörk ek 
både historia och elegans. Brädornas yta är borstad och lätt rökt för att 
förstärka träets starka karaktär.
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MÖRKA 
GOLV
Mörka golv skapar en solid bas. De tillför inredningen en sofistikerad och 
lite lyxig känsla. De förefallerr aldrig bli omoderna – de är alltid trendiga 
och rätt i tiden. Kontrasten mellan mörka trägolv och krispigt, ljusa väggar 
är för många själva sinnebilden av en sofistikerad och exklusiv stil. Våra 
mörka golv finns i många olika utföranden och ytbehandlingar.  

Mattlack Olja Infärgning RöktBorstning Handskrapning

EK ATTEBO

EK NOUVEAU TAWNY EK GATEEK TVETA

EK BROWNIE EK LAVA

Fasade kanter Mikrofasade kanterSågmärken 1, 2, 3stavsgolv
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MATCHANDE TILLBEHÖR

Detaljerna är oerhört viktiga för helheten. Därför 
erbjuder vi ett komplett utbud av färgmatchade 
golvtillbehör – från socklar till lister – som blir den 
perfekta finishen på ditt golv. 

EK SOIL

EK ULF

EK SPARUTO

EK NOUVEAU CHARCOAL

EK UNICO

EK CASTLE

Vårt produktutbud förändras kontinuerligt. Dessutom kan inte färgåtergivningen i magasinet garanteras på grund av begränsningar inom 
tryckteknologin. Vi rekommenderar därför ett besök hos din Kährsåterförsäljare för att få en exakt bild av mönster och nyanser.
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