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Malmö 2018-06-28 

 

Upofloor lanserar ny kollektion av golvplattor för offentliga miljöer  

Upofloor, ett varumärke inom Kährs Group, lanserar Zero Tile, en PVC-fri golvplatta utan 
mjukgörare som skapats för att användas i offentliga miljöer. 

 
Zero Tile är en innovativ golvplatta som tillverkas i Finland av det PVC-fria materialet Enomer®.  
Tack vare plattans slitstarka egenskaper och en utmärkt motståndskraft mot kemikalier passar den  
i skolor, förskolor, sjukhus, entréhallar och korridorer. Den är även anpassad för kontorsutrymmen 
eftersom den tål slitage från kontorsstolar med hjul. Genom sin hållbarhet och enkla rengöring ges 
en låg livscykelkostnad. 

 ”Upofloor blev under 2004 världens första tillverkare av PVC-fria plastgolv, och med den nya 
kollektionen Zero Tile fortsätter vi att utöka sortimentet av tekniskt avancerade och hållbara golv. 
Vi märker en tydlig trend att allt fler kunder efterfrågar miljömässigt anpassade golvalternativ som 
bidrar till en sund inomhusmiljö, och Upofloor har en mycket stark position i detta segment,” säger 
Andreas Berge, Manager Resilient Flooring på Kährs Group. 

Lanseringen av Zero Tile startades med premiärvisning på Neocon-mässan i Chicago, USA, i juni, och 
utrullningen på huvudmarknaderna fortsätter under hösten.  
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För mer information, kontakta: 
Helén Johansson, Corporate Communication, Kährs Group, tel: +46 70 364 60 30 
 

Om Kährs Group  
Kährs Group är en Europaledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka 
varumärken såsom Kährs, Karelia och Upofloor i portföljen. Kährs innovationer har format 
branschen genom historien och företaget arbetar målmedvetet med att förse privata, kommersiella 
och offentliga rum med miljömässigt anpassade golvlösningar med lång livslängd. Kährs Group 
levererar produkter till mer än 70 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland och Ryssland, 
samt har en stark position även på andra viktiga marknader som Norge, Storbritannien och 
Tyskland. Bolaget har cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning på över 3 miljarder 
SEK. www.kahrsgroup.com 
 

http://www.kahrsgroup.com/

