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Pressmeddelande   

Malmö 2020-02-15 
 

Kährs gör intryck med Impression - ett nytt premiumgolv inom 
Kährs Luxury Tiles Click-sortiment 
Kährs presenterar stolt det senaste tillskottet till sitt detaljhandelskoncept, Impression, en 
ny och revolutionerande kollektion av Luxury Vinyl Tiles. En ultimat inramning för en 
butiksmiljö som är designad för att attrahera shoppande och ge en storslagen och 
minnesvärd butiksupplevelse. Den nya golvkollektionen visas för första gången på Euroshop 
2020, mässan för detaljhandel i Düsseldorf den 16–20 februari. 

 

Som en världsledande tillverkare av trägolv har Kährs integrerat kunnande och erfarenhet från att 
tillverka trägolv in i designprocessen för utvecklingen av den nya LVT-kollektionen; Impression. 
Resultatet är ett golv av hög kvalitet med en kraftfull, djärv och uttrycksfull design med målet att få 
fram ett autentiskt utseende som ligger på en helt ny nivå. 

Kährs Luxury Tiles Impression är en LVT-klick-kollektion, som innehåller åtta varianter i trädesign 
och åtta i sten, i nya större storlekar på plattorna och plankorna. 

Träplankorna har en präglad yta som följer ådringen exakt, vilket gör att träutseendet blir 
extraordinärt. Utöver de exklusiva visuella effekterna är produkterna högpresterande med utmärkt 
slitstyrka, enkel installation och med en integrerad, ljuddämpande baksida.  
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Golven i stendesign har samma typ av naturtrogna utseende och höga prestanda som de i 
trädesign och plattorna är gjorda i ett stort format som ger utrymmet fantastiskt utseende. Varje 
detalj är väl genomtänkt och golven passar alla inredningsprojekt som har som mål att skapa intryck 
som varar. 

Impression-kollektionen presenteras av Kährs på Euroshop 2020, världens största mässa för 
detaljhandel i Düsseldorf den 16–20 februari.  

Kährs fokus på Euroshop är att lyfta fram sitt kompletta erbjudande för inredningsprojekt inom 
detaljhandeln. Kährs vill visa hur företagets breda utbud av golvmaterial kan kombineras och 
optimeras för varje typ av butiksmiljö. Det gör man genom att visa upp tre typiska butiksytor; en 
med inriktning mot modehandel, en mot mataffärer och den tredje mot makeup- och 
skönhetsbutiker. 

Välkommen att besöka oss på mässan i Düsseldorf Exhibition Centre, Hall 11, monter D43, Shop 
Fitting and Store Design 16–20 februari. Läs mer om Euroshop 2020 här. 
 
Fakta om Impression: 
• Naturtroget utseende med präglad yta som följer underlagets utseende (registered embossing)  
• Dimensioner: 

Tjocklek: 6 mm 
Träplank: 220 x 1828 mm  
Stenplattor: 457 x 914 mm  

• Lätt läggning med 5G click 
• Integrerad ljuddämpande baksida, 20 dB 

 

För mer information, vänligen kontakta:  
Charlotta Persfell, Chief Marketing Officer, Kährs  
Tel: +46 730 77 35 31  
E-mail: charlotta.persfell@kahrs.com  

Helén Johansson, Corporate Communication, Kährs Group  
Tel: +46 70 364 60 30  
E-mail: helen.johansson@kahrs.com  

  
Om Kährs Group  
Kährs Group är en ledande tillverkare och distributör av golv med ambitionen att göra kundens 
golvupplevelse till något utöver det förväntade. Kährs innovationer har format branschen genom 
historien och företaget erbjuder golvlösningar för alla rum, miljöer och behov. Kährs levererar 
hållbara golvlösningar till över 70 länder och är marknadsledande inom trägolv i Sverige, Finland 
och Ryssland, samt har stark position på andra huvudmarknader som Norge, Storbritannien och 
Tyskland. Koncernen har cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning på över 3 miljarder 
SEK. www.kahrsflooring.com  www.kahrsgroup.com  
 

http://www.kahrsflooring.com/
http://www.kahrsgroup.com/

