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Pressmeddelande  

Malmö 2017-01-16 
  

Kährs lanserar ultramatta trägolvskollektionerna Lux & Lumen på 
BAU 2017 
Kährs, en svensk världsledande tillverkare av trägolv, lanserar två nya kollektioner ultramatta 
trägolv - Lux och Lumen - på BAU 2017, Münchens internationella mässa för arkitektur, material 
och system. De vackra nya golven har en innovativ icke-reflekterande ytbehandling som 
framhäver färgen och känslan i träet samtidigt som den ger en silkeslen yta och ett starkt skydd 
mot slitage. 

  

"Att delta på BAU och andra liknande mässor är helt i linje med Kährs Groups ambitioner att 
utveckla positionen på den globala projektmarknaden. Nyligen deltog vi i Downtown Design-
mässan i Dubai, där vi tecknade ett projekt på 60 000 m2, och i februari kommer vi att finnas på 
mötesplatsen för Skandinavisk design, Stockholm Furniture & Light Fair. Vi utökar också vårt 
nätverk av showrooms för designers och arkitekter. Vi öppnade nyligen en designstudio i 
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Clerkenwell, London och under våren öppnar vi ett showroom i Madrid", avslutar Christer Persson, 
vd för Kährs Group. 

BAU, som pågår från 16 till 21 januari, på Messe München, är ett av de största och viktigaste 
evenemangen inom branschen. Cirka 2000 utställare från mer än 40 länder och omkring 250 000 
besökare från hela världen förväntas delta. 

De 13 nya golvvarianterna i kollektionerna Lux och Lumen både känns och ser ut som om de skulle 
vara tillverkade av obehandlade, nysågade brädor av ek och ask. Golven finns i nyanser från 
dimmigt vitt till mättade jordfärger med rökig finish. Med varianter i både 1- och 3-stav ges 
oändliga möjligheter att mixa och matcha. Den nya, tekniskt avancerade lacken ger en unik, icke-
reflekterande yta och är resultatet av ett nära samarbete mellan Kährs design- och 
ytbehandlingsspecialister och ledande lackexperter. 

"Vi strävar efter att ständigt utveckla våra produkter för att möta trender inom interör design och 
arkitektur", säger Emanuel Lidberg, designchef för Kährs Group. "Lux och Lumen har utvecklats för 
interiörer med rikligt inflöde av dagsljus, exempelvis med stora ljusinsläpp som sträcker sig hela 
vägen ner till golvet. På traditionellt lackade ytor skapas reflektioner som kan förta intrycket av 
golvets utseende. Vår nya, ultramatta lack minimerar reflektioner och låter färg och känsla hos 
materialet komma till sin fulla rätt,” avslutar Emanuel Lidberg 

 
För ytterligare information, kontakta: 
Helén Johansson, Corporate Communication, Kährs Group, tel: +46 70 364 60 30 
 

Om Kährs Group  
Kährs Group är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka 
varumärken som Kährs, Karelia och Upofloor i portföljen. Företagets innovationer har format 
branschen genom historien och Kährs Group arbetar målmedvetet med att förse marknaden med 
nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar produkter till mer än 70 länder och är 
marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland och har en stark position även på andra 
viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland. Koncernen sysselsätter cirka 1 600 personer 
och har en årlig omsättning på cirka 300 miljoner euro. www.kahrsgroup.com  
 

http://www.kahrsgroup.com/

