
SISUSTUSSUUNNITTELIJAN VINKIT
puulattian valintaan.  

Asiantuntijan neuvoja sisustussuunnittelija  
Maria Kingsleyltä.

LÖYDÄ UNELMALATTIASI
Kaunis lattia kruunaa sisustuksen.  

Katso millainen vaikutus sillä on teollisessa 
kaupunkiasunnossa ja maanläheisessä 

merenrantakodissa.

TUMMA VAI VAALEA?
Puulattia määrittää koko sisustuksen  

tunnelman. Tumma lattia lisää dramaattisuutta  
ja lämpöä – vaalea lattia rauhallisuutta ja  

tilan tuntua. Tutustu ja ihastu.

DESIGN STORIES



PALLIDO

OMBRA

LUCE PALLIDO OMBRA TRAMONTO

UUSI BOARDWALK-
MALLISTO

Puu tuntuu lämpimältä
Puulattiat pitävät luonnollisen soluraken-
teensa ansiosta jalat mukavan lämpiminä 
kylminä päivinä ja miellyttävän viileinä 
kuumina kesäpäivinä. Puu on luonnon 
erinomaiseksi eristeeksi muovaamaa, 
jossa on tuhansia ilmataskuja kuutiotuu-
malla. Itse asiassa puu eristää seitsemän 
kertaa paremmin kuin keraamiset laatat 
ja on paljon lämpimämpi kuin laminaatti 
tai ohuet vinyylilattiat. Luonnollisesti.

Tulevaisuuden 
rakennusmateriaali
Monet arkkitehdit ja suunnittelijat ovat 
 vakuuttuneita, että puu on tulevaisuuden 
rakennusmateriaali. Syitä on useita. Niistä 
tärkein on tietenkin se, että puu on 
 ympäristöystävällisempi materiaali kuin 
useimmat muut rakennusmateriaalit. 
Puulla on myös tärkeä rooli ilmaston-
muutoksen torjunnassa, sillä se on hiili-
neutraali, hiiltä varastoiva materiaali.

Luonnon ehdoilla
Kährs tekee tiivistä yhteistyötä metsä-
alan viranomaisten ja kansalaisjärjestö-
jen kanssa varmistaakseen kestävän 
 kehityksen mukaisen puumateriaalin 
saatavuuden myös tuleville sukupolville. 
Ruotsissa, josta Kährs ostaa suurimman 
osan raaka- aineestaan, metsien puuston 
määrä on nyt 60 prosenttia suurempi 
kuin 100 vuotta sitten. Euroopassa met-
säala kasvaa keskimäärin noin 6 000 km² 
vuodessa.

Kährs esittelee ylpeänä uuden malliston rustiikkisia puulattioita 
– Boardwalk-malliston. Näissä upeissa yksisauvaisissa 
uutuuslattioissa on harjattu ja veistäen kohokuvioitu pinta, 
jonka viimeistelevä öljykäsittely korostaa kauniisti puun 
luonnollista ilmettä ja syykuviota. Mallistoon kuuluu neljä 
tammiparkettia: raikkaan valkoinen Luce, tyylikkään vaalea 
Pallido, hienostunut harmaa Ombra ja lämpimän ruskea 
Tramonto.
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TERVETULOA KÄHRS 
-PUULATTIOIDEN MAAILMAAN!

Vaaleat lattiat Utuisen vaaleat 
lattiat

Puulla on kyky luoda lämminhenkistä ja harmonista tunnelmaa 
paremmin kuin millään muulla lattiamateriaalilla. Se pehmentää 
minimalistista sisustusta ja täydentää klassiseen tyyliin sisustetun 
tilan. Vaalea lattia heijastaa valoa ja lisää tilan tuntua, kun taas tumma 
lattia saa tilan tuntumaan lämpimältä ja kodikkaalta. Luonnollisen 
puun sävyinen lattia puolestaan luo luonnonläheisen taustan erilaisille 
sisustyyleille. Rustiikkisen tai tasasävyisemmän puulattian valitseminen 
voi myös muuttaa koko sisustuksen ilmeen, kuten tulet näkemään.

Siitä lähtien, kun Kährs aloitti toimintansa Ruotsissa 160 vuotta  
sitten, on yrityksen tärkeimpänä tehtävänä ollut valmistaa upeita ja 
kestäviä puulattioita, joissa näkyy puun oma, luonnollinen kauneus. 
Pitkäjänteisen työmme ansiosta olemme tänään yksi maailman 
johtavia lattiavalmistajia. Kährs-puulattioita on asennettu eri puolille 
maailmaa niin koteihin kuin julkisiin tiloihin kuten toimistoihin, 
hotelleihin, liiketiloihin ja jopa oopperataloihin.

Vaikka värisävyjen, pintakäsittelyiden ja tyylien valikoimamme onkin 
nykyisin laaja, yhdistää kaikkia puulattioitamme muutama yhteinen 
tekijä. Näitä ovat muun muassa designin, korkean laadun ja 
innovatiivisuuden korostaminen. Tehtaamme sijaitsee edelleenkin 
eteläruotsalaisten metsien keskellä pienessä Nybron kaupungissa, 
jossa olemme tehneet tinkimätöntä työtä jo sukupolvien ajan. 
Vuosikymmenten saatossa olemme tutkineet ja kehittäneen uusia 
valmistusmenetelmiä, jotta voimme tarjota maailman parhaita, 
kauneimpia ja kestävimpiä puulattioita.

Lisää lattia- ja sisustusideoita sekä tärkeää tietoa puusta ja puulattioista 
voit lukea osoitteessa www.kahrs.com. Sivustolta löydät myös 
jälleenmyyjiemme yhteystiedot. Suosittelemme, että käyt paikan päällä 
tutustumassa vaihtoehtoihin ja näet omin silmin ja tunnet omin käsin 
kauniiden ja laadukkaiden puulattioidemme ainutlaatuisuuden.

Tutustu ja ihastu puulattioihimme. Toivottavasti saat inspiraatiota 
omaa sisustustarinaasi varten!

KANSI: COAST
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HIEKKADYYNIEN 
TAIKAA
Esteettömät merinäkymät, auringon valon kirkkaus ja hiekkadyyneille 
muodostuvat luonnonkauniit maisemat luovat tämän kalifornialaisen 
 merenrantakodin tunnelman. Luonnon vahva läsnäolo on inspiroinut 
 omistajia sisustuksessa, jonka perustana on luonnollinen väripaletti, jossa 
pehmeitä valkoisen ja harmaan sävyjä on yhdistetty rustiikkisiin puisiin 
 yksityiskohtiin. Talossa on käytetty kauttaaltaan vaaleita puulattioita, jotka 
korostavat tilan ja äärettömyyden tuntua.
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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

Ilmava keittiö ja ruokailutila 
 huokuvat rauhallista, huoletonta 
merenrantaelämää. Kontrastina 
raikkaan valkoisille seinille on 
käytetty rustiikkisia yksityiskohtia. 
Vaalea puulattia korostaa entises-
tään tilojen jatkuvuutta ja avoi-
muutta. Sisustuksen vaaleutta  
on rikottu erilaisilla puupinnoilla, 
tuulen ja sään kuluttamilla, 
 hiotuilla ja hienostuneemmiksi 
 käsitellyillä. Puiset ja rottinkiset 
huonekalut elävöittävät rauhallista 
yleisilmettä.

 Näkymä olohuoneesta on vaikut-
tavan upea. Meren valkoiset vaah-
topäät toistuvat kevyen vaaleassa 
puulattiassa, ja sisätilojen ja ulko-
tilan  välinen raja on lähes näky-
mätön. Sisustuksen taustana on 
käytetty neutraalia väripalettia, 
jota vasten on helppo  nostaa esiin 
katseenvangitsijoita, kuten paju-
kaarituolit. Valkoiset tyynyt ja 
lampaantaljat tuovat  tilaan kont-
rasteja ja lämpöä.
 Suurien lasipintojen ansiosta 
 näkymät ulos ovat esteettömät ja 
ulkotila tuntuu yhdistyvän sau-
mattomasti sisätiloihin. Tällöin 
upeasta merinäköalasta nauttimi-
nen on mahdollista myös tuulisina 
päivinä.

Äärettömän tilan tuntua TÄHÄN KOTIIN VALITUT LATTIAT:

Olohuone: Saarni Air. Yksisauvainen harmoninen  
ja kevyen vaaleaksi sävytetty saarniparketti luo 
hienostuneen tunnelman. Täyshimmeä, ultramattalakattu, 
pinta korostaa saarnen luonnollista puunsyykuviota ja 
luo vaikutelman juuri hiotusta puusta sekä ehkäisee 
valon heijastelua lattiasta.

Ruokailutila: Saarni Flow. Yksisauvainen saarniparketti, 
jossa vaalean sävykäsittelyn alta kuultaa saarnelle 
luontainen voimakaskin vaalean pintapuun ja tumman 
sydänpuun värisävyjen vaihtelu. Harjattu ja 
ultramattalakattu pinta korostaa puun struktuuria  
ja luo vaikutelman juuri hiotusta puusta.

Keittiö: Tammi Nouveau Lace. Eloisa yksisauvainen 
tammiparketti, jolle vaalean sävykäsittelyn alta kuultavat 
tammen pintapuun vaaleat juovat antavat persoonallisen 
ilmeen. Jokainen lauta on harjattu, jolloin puunsyykuvio 
ja oksan kohdat tulevat kauniisti esiin. 

Eteinen ja makuuhuone: Tammi Shell. 3-sauvainen 
tammiparketti, jossa puuterinvaalean sävyn alta kuultaa 
kauniisti tammen lämpö, eloisuus ja oksaisuus. 
Mattalakattu pinta ehkäisee valon heijastelua ja antaa 
lattialle suojaavan pinnan. Jokainen lauta on taidokkaasti 
harjauskäsitelty korostamaan puunsyykuviota ja puun 
luonnollista tekstuuria.
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Viistetyt reunat Mikroviistetyt reunat

Mattalakka VärjättyHarjattuUltramattalakka

1-, 2- tai 3-sauvainen lattia Tilaustuote

SAARNI ALABASTER

SAARNI AIR TAMMI SKY TAMMI NOUVEAU SNOW

TAMMI VAPOR TAMMI RIME TAMMI LIMESTONE

LINNEA SAARNI BLIZZARD OHUTPUULATTIA

TÄYDELLINEN 
 LATTIAKOKONAISUUS

Lattian kokonaisilme riippuu pitkälti yk-
sityiskohdista. Siksi tarjoamme laajan 
valikoiman erilaisia lisätarvikkeita jalka- 
ja tasolistoista porrasnokkiin, joiden 
avulla luot täydellisen viimeistellyn il-
meen puulattiallesi.

VAALEAT 
LATTIAT
Rennon tyylikkäät vaaleat puulattiat antavat 
huonekalujen ja muiden sisustuselementtien 
loistaa. Lisäksi ne tekevät tilasta valoisan ja 
avaramman tuntuisen. Vaaleiden lattioiden 
valikoimassamme on runsaasti sävyvaihtoehtoja 
viileistä ja raikkaista valkoisista lämpimiin ja 
tunnelmallisiin sävyihin.
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TAMMI NOUVEAU LACE

TAMMI SHELL

SAARNI FLOWTAMMI NOUVEAU BLONDE

TAMMI PALE

LINNEA TAMMI DOME OHUTPUULATTIA

TAMMI MENTON

SAARNI SKAGEN

SAARNI FALSTERBOTAMMI PALAZZO BIANCO

SAARNI ARDOR

SAARNI DRIFT
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DEW

Mallorcan kumpuilevilla mäillä sijaitseva talo on täydellinen esimerkki seesteisestä 
kesäasumisesta. Tämän täynnä luonnonvaloa olevan, auringossa kylpevän lomapaikan 
yksinkertaisessa sisustuksessa on käytetty lämpimän vaaleita puulattioita ja perinteistä 
espanjalaista sisustustyyliä on kunnioitettu jättämällä näkyville tummia kattoparruja.

AURINGOSSA KYLPEVÄ 
LOMAPAIKKA

Talo, jota ympäröi tuoksuva 
puutarha koboltinsinisine 
uima- altaineen, on turvasata-
ma omistajilleen, jotka viet-
tävät kesäkuukausina paljon 
aikaa ulkona. Värikkään 
 ympäristön vastapainona 
 sisätiloissa on rauhallinen, 
niukka sisustus, valkoiset 
seinät ja lämpimän vaaleat 
tammilattiat, jotka luovat 
kiehtovan kontrastin voimak-
kaalle auringonvalolle.

 Tässä pohjaratkaisultaan 
avonaisessa kodissa on säily-
tetty useita alkuperäisiä piir-
teitä, kuten välimerelliselle 
tyylille ominaiset näkyviin 
jätetyt kattoparrut. Valkoi-
siksi maalatut ilmavat 
 huoneet on sisustettu kierrä-
tysmateriaaleista tehdyillä 
huonekaluilla ja paikallisilla 
käsitöillä sekä hillityn värisillä 
yksityiskohdilla. Sisustus 
huokuu rauhallista tunnelmaa, 
jota kauniit tammilattiat en-
tisestään  korostavat.

TÄHÄN KOTIIN VALITUT 
LATTIAT:

Käytävä: Tammi Dew. Tunnel-
mallinen 3-sauvainen tammipar-
ketti, jonka vaalea sävy luo 
 raikkaan ja kevyen vaikutelman. 
Jokainen lauta on yksilöllinen ja 
harjauskäsittelyllä on saatu esiin 
puun luonnollinen syykuvio. 
 Öljytty pinta viimeistelee lattian 
luonnollisen ilmeen.

Makuuhuone: Tammi Cirrus. 
Ihastuttava kaksisauvainen mat-
talakattu tammiparketti, jossa 
vaalean sävyn alta kuultaa tam-
men luonnollinen värivaihtelu ja 
oksaisuus. Lautojen harjauskäsit-

tely tuo puunsyykuvion kauniisti 
esiin ja vaalea sävy korostaa sitä 
entisestään. Näin syntyy eloisa 
mutta kuitenkin vaalean levol-
linen vaikutelma.

Keittiö ja olohuone: Tammi Klinta. 
Näyttävä yksisauvainen tammi-
parketti, jossa on tunnelmallinen 
kuultavan vaalea sävy. Jokaisen 
laudan pinta on veistäen kohoku-
vioitu mikä yhdessä tammen ok-
saisuuden kanssa luo rustiikkisen 
vaikutelman. Lankkulattian klas-
sista ilmettä antavat laudan kai-
killa sivuilla olevat reunaviisteet. 
Harjauskäsittely tuo kauniisti 
 esiin puun luonnollisen ilmeen ja 
puunsyykuvion.
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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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UTUISEN
VAALEAT
LATTIAT

Mattalakka Öljy VärjättyHarjattu KohokuvioituUltramattalakka Sahakuvio

Viistetyt reunat Mikroviistetyt reunat 1-, 2- tai 3-sauvainen lattia Tilaustuote

TAMMI HORIZON

TAMMI KLINTA

TAMMI GUSTAF TAMMI BRIGHTON

TAMMI SORRENTO TAMMI PORTOFINO

TAMMI PALAZZO BIONDO TAMMI LUCE

TAMMI MIST

Pehmeänsävyiset utuisen vaaleat puulattiat tekevät huoneesta kuin huoneesta 
rauhallisen keitaan. Valikoimamme sisältää monenlaisia  yksi-, kaksi- ja kolmisau-
vaisia parketteja erilaisin pintakäsittelyin.

TAMMI PALLIDO
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TAMMI VISTA TAMMI OLOF TAMMI ASPELAND

TAMMI CIRRUS TAMMI DEW TAMMI KILESAND

TAMMI PARIS LINNEA TAMMI TIDE OHUTPUULAATTIA TAMMI NOUVEAU WHITE

SAARNI SANDVIG
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COAST
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Tämän Hollannissa sijaitsevan talon alempia kerroksia enemmän ulos työntyvä ylin kerros 
näyttää lähes kelluvan ilmassa ja saa talon näyttämään laatikkopinolta. Lasi-, betoni- ja 
puupinnat ovat sävyltään neutraaleja ja nostavat luonnon päärooliin. Talossa on käytetty 
kauttaaltaan harmaansävyisiä puulattioita, jotka korostavat pelkistettyä, mutta kuitenkin 
kodikasta tunnelmaa.

Tässä pienelle tontille rakennetussa talossa on valtavat 
avoimet oleskelutilat ja kolme makuuhuonetta sijoitettuina 
niin, että valoa suorastaan tulvii asuintiloihin. Avointa tilaa 
olevasta pohjakerroksesta pääsee yläkerrassa oleviin 
makuuhuoneisiin rouheaa betoniportaikkoa pitkin. Betonin 
lisäksi muita talossa käytettyjä materiaaleja ovat puu 
lattioissa ja keittiön kaapistoissa sekä lasi isoissa 
ikkunoissa. 

 Sisustuksen suppea väripaletti kuvastaa kunnioitusta 
luontoa kohtaan. Takka on valettu samasta betonista kuin 
portaikko. Näin takka lisää visuaalista tekstuuria, joka luo 
kontrastin harmaan tammilattian ja pähkinän värisen 
kaapiston kanssa.

LAATIKON SISÄLLÄ
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DIM
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COAST
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TWILIGHT

Olohuone: Tammi Coast. Ajaton yksisauvainen tammiparketti, jonka 
sävyssä on lämpimiä maansävyjä yhdistettynä kallionharmaisiin 
häivähdyksiin. Jokainen lauta on harjauskäsitelty taidokkaasti 
korostamaan puun luonnollista syykuviota. Ultramattalakattu 
täyshimmeä pinta ehkäisee tehokkaasti isoista ikkunoista tulvivan 
valon heijastelua.

Keittiö: Tammi Dim. Kaksisauvainen tammiparketti, jossa on lämmin 
maanläheinen sävy sekä kallionharmaita häivähdyksiä. Jokainen 

lauta on viimeistelty harjauskäsittelyllä puun luonnollisen syykuvion 
esiin tuomiseksi. Ultramattalakkaus korostaa puun luonnollista 
ilmettä ja luo vaikutelman juuri hiotusta puusta.

Makuuhuone: Tammi Twilight. Kolmisauvainen tammiparketti, jossa 
on maanläheisiä harmaan häivähdyksiä ja tammen lämpimiä sävyjä. 
Puun luonnollista syykuviota on korostettu harjaamalla jokainen 
lauta huolellisesti. Ultramattalakkaus saa puun näyttämään ja 
tuntumaan käsittelemättömältä vasta hiotulta puulta.

TÄHÄN KOTIIN VALITUT LATTIAT:
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HARMAAT 
LATTIAT
Harmaa puulattia on trendikäs – sävyjä on monia 
ajopuusta hiilenharmaaseen. Monet harmaat tam-
milattiamme näyttävät ajan kauniisti ja lämpimästi 
patinoimilta. Kaikkiaan valikoimamme sisältää 
useita upeita ja yksilöllisiä erilaisin pintakäsittelyin 
viimeisteltyjä harmaansävyisiä parketteja.

Mattalakka Öljy HarjattuUltramattalakka

Värjätty Savukäsitelty KohokuvioituSahakuvio

Viistetyt reunat Mikroviistetyt reunat 1-, 2- tai 3-sauvainen lattia

Tilaustuote

SAARNI STREAM

TAMMI COAST TAMMI SHORE TAMMI NOUVEAU GRAY

TAMMI ALLOYTAMMI ECLIPSETAMMI TWILIGHTTAMMI DIM

TAMMI PRAGUE

SAARNI VERVE
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TAMMI KINDA

TAMMI VINGA

TAMMI INDOSSATI TAMMI BERLIN TAMMI YDRE TAMMI MÖRE

TAMMI NOUVEAU GREIGE

TAMMI STONE

TAMMI STURE

TAMMI GRANITE

TAMMI HANDBÖRD

TAMMI OMBRA
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PALAZZO ROVERE

TEOLLISTA 
GLAMOURIA
Tämä teollisuustyylinen berliiniläiskoti on malliesimerkki älykkäästä 
suunnittelusta ja urbaanista estetiikasta. Tila oli alun alkujaan 
luonnostaan varsin tumma, eivätkä omistajat halunneet muuttaa  
sitä, vaan korostivat sitä vastaavalla väripaletilla. Luonnolliset 
tammilattiat pehmentävät tunnelmaa ja tuovat lämpöä hillittyihin, 
mutta tyylikkäisiin sisätiloihin.
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VEDBO
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PALAZZO ROVERE
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ROCHFORD
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ROCHFORD VEDBO

Asuintilat on jaettu tässä moni-
kerroksisessa asunnossa neljään 
kerrokseen, jotka on yhdistetty 
toisiinsa teollisuustyylisillä 
 metalliportaikoilla. Avoimen poh-
jaratkaisun ja seinän korkuisten 
ikkunoiden  ansiosta koko tila 
kylpee luonnonvalossa. Luonnol-
lisen tammen sävyisiä puulat-
tioita on käytetty vastapainona 
tummille seinille, design-esineille 

ja omalaatuisille sisustusele-
menteille.
 Makuuhuonekerroksen oles-
kelutilan monet harmaan sävyt 
luovat yhtä luonteikkaan, mutta 
hieman pehmeämmän tunnel-
man kuin alakerran mustat värit. 
Puun,  nahan, betonin ja pellavan 
erilaiset pinnat pitävät vaikutel-
man mielenkiintoisena.

Puu tuo lämpöä sisustukseen TÄHÄN KOTIIN VALITUT LATTIAT:

Ruokailutila: Tammi Palazzo Rovere. 
Klassinen hollantilaiskuvioinen luonnol-
lisen tammen sävyinen tammiparketti 
vie ajatukset menneiden vuosisatojen 
upeisiin puulattioihin. Kyseessä on 
kuitenkin nykyaikainen parkettilattia, 
joka on helppo asentaa.

Olohuone: Tammi Vedbo. Luonnollisen 
rento ja lämpimän persoonallinen yksi-
sauvainen tammiparketti, jolle lautojen 
kaikilla sivuilla olevat reunaviisteet 
 antavat lankkulattian ilmeen. Veistäen 

kohokuvioitu pinta sekä harjauksella 
 korostettu puunsyykuvio tuovat puun 
aidon tunnun käsinkosketeltavasti esiin. 
Öljytty pinta viimeistelee luonnonkauniin 
tunnelman

Makuuhuone: Tammi Rochford. Ajaton 
rustiikkinen yksisauvainen tammipar-
ketti, jossa on eloisuutta ilmeeseen tuo-
via oksia ja koristehalkeamia. Lautojen 
harjauskäsittely tuo puunsyykuvion 
hienosti esiin ja mattalakkaus korostaa 
entisestään puun luonnollista kauneutta. 
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LUONNON-
VÄRISET  
LATTIAT
Klassiset, luonnonväriset puulattiat antavat kodille lämpimän  
ja luonnonkauniin tunnelman. Mallistoissamme on ilmeeltään 
eloisia ja rustiikkisia sekä rauhallisia ja klassisen tyylikkäitä 
 lattioita. Valittavana on niin 1-, 2- kuin 3-sauvaisia vaihtoehtoja 
erilaisin pintakäsittelyin vaaleista ilmavista sävyistä täyteläisiin 
kullansävyihin.

MattalakkaLakka Öljy HarjattuUltramattalakka

Värjätty Kohokuvioitu Mikroviistetyt reunatSahakuvio

Viistetyt reunat 1-, 2- tai 3-sauvainen lattia Tilaustuote
TAMMI FINNVEDEN

SAARNI KALMAR

SAARNI GOTLAND SAARNI GOTHENBURG KOIVU AALAND

TAMMI JOHAN TAMMI VIENNA
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TAMMI SUN TAMMI DUBLIN TAMMI VEDBO

TAMMI DAWN TAMMI VERONA TAMMI BODA

TAMMI SIENA

TAMMI PALAZZO ROVERE TAMMI CORNWALL LINNEA TAMMI TOWER  
OHUTPUULATTIA

TAMMI ROCHFORD

LINNEA TAMMI BREEZE  
OHUTPUULATTIA
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”Koti on yksityisin tilamme. Kotona rentoudumme, kestitsemme vieraita ja vietämme aikaa 
läheistemme kanssa. Siksi on niin tärkeää, että koti on asukkaidensa näköinen”, sanoo 
ruotsalainen sisustussuunnittelija Maria Kingsley. ”Pyrin auttamaan ihmisiä toteuttamaan 
heidän kotiinsa liittyviä visioita – ja tekemään niistä persoonallisempia lisäämällä sisustu-
selementtejä, joita he eivät olleet itse tulleet ajatelleeksi.” ”Yksi tärkeimmistä elementeistä 
on lattia, sillä erilaisilla lattioilla voi luoda täysin erilaisen tunnelman. Tyyliin katsomatta 
puu on kuitenkin suosikkini, koska se tuo kotiin ajatonta laatua ja tyyliä,” hän sanoo.

Sisustussuunnittelija Maria Kingsley:

”SISUSTUKSEN EI PIDÄ 
OLLA LIIAN TÄYDELLINEN”

Luovuutta pursuavasta Maria Kinsleystä on tullut tuttu kasvo ruot-
salaisille televisionkatsojille sen jälkeen, kun hän esiintyi suositussa 
sisustusohjelmassa  ”Bygglov” (”Rakennuslupa”). Autettuaan kym-
menen vuoden ajan asiakkaita toteuttamaan sisustusvisioitaan hän 
on kehittänyt muutaman selkeän filosofian sisustuksesta.
 – Henkilökohtainen näkemykseni on, ettei sisustuksen pidä olla 
liian täydellinen. Sisustuksesta tulee paljon mielenkiintoisempi,  
jos siihen lisätään vastakohtia muodostavia esineitä, kuten jotain 
vanhaa ja kulunutta uutta ja kiiltävää vasten, tai kovia pintoja 
 pehmeitä vasten.

 – Tärkeintä on kuitenkin, että sisustus kertoo jotain asukkaista 
– heidän historiastaan, heitä kiinnostavista asioista ja heidän harras-
tuksistaan. Se tekee kodin, hän sanoo.
 Tämä tarkoittaa, että uutta projektia aloittaessaan Marian tehtä-
välistalla ylimpänä on asiakkaaseen tutustuminen.
 – Asiakkaat kertovat visioistaan ja unelmistaan, ja sitten minun 
tehtäväni on tulkita ne. Haluan kuitenkin aina kannustaa asiakkaitani 
rikkomaan rajojaan ja keksin ideoita, joita he eivät itse tulisi ajatel-
leeksikaan, mutta jotka lisäisivät mielestäni uuden ulottuvuuden 
sisustukseen. Mielestäni on myös tärkeää, että talon sisäpuoli 
sointuu sen ulkopuoleen.
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Maria kertoo yrittävänsä aina käyttää sellaisia värejä, joista tietää asiak-
kaidensa pitävän, vaikka hänen oma suosikkipalettinsa on neutraali, 
esimerkiksi pehmeät harmaan ja beigen sävyt.
 Hän turvautuu kolmeen kriteeriin auttaessaan asiakkaitaan sisustusva-
linnoissa – ostaa tai säilyttää.
 – Mielestäni sisustuselementin täytyy olla merkityksellinen, esimerkik-
si muistoesine, tai hyvin kaunis, jolloin sen ei tarvitse välttämättä olla 
käytännöllinen. Kolmas kriteeri on, että se todellakin on käytännöllinen. 
Jos esine ei täytä mitään näistä kriteereistä, mielestäni siitä pitäisi hank-
kiutua eroon. Työhöni kuuluu myös kannustaa asiakkaita karsimaan tava-
ramääräänsä.

Suoritettuaan kolmen vuoden opinnot tanskalaisessa muotoilualan kou-
lussa hän jatkoi sisustussuunnitteluopintoja vielä kahden vuoden ajan 
Australiassa. Palattuaan Ruotsiin hän on tehnyt töitä freelance-sisustus-
suunnittelijana.
 – Koen olevani todella etuoikeutettu siksi, että olen saanut olla mukana 
useissa erilaisissa, jännittävissä taloprojekteissa yksityiskodeista raken-
nusliikkeiden esittelytalojen ja -asuntojen sisustuksiin. Nyt unelmaprojek-
tini on sisustaa lastenklinikan odotustila. Minulla on pieniä lapsia, joten 
olen viettänyt paljon aikaa odotustiloissa ja tiedän, kuinka masentavia ne 
voivat olla.

Puu mieluinen materiaali
Monissa sisustuksissa, jotka Maria on suunnitellut perustettuaan yrityk-
sensä noin kymmenen vuotta sitten, pääosassa on Kährsin puulattia.
 – Käytän mielelläni luonnonmateriaaleja kuten puuta. Puulattia pysyy 
kauniina pitkään ja saa vuosien saatossa pintaansa hienon patinan. Se lisää 
lämpöä ja pehmentää kaikenlaisten sisustusten ilmettä, hän sanoo.
 – Pidän myös kontrastista, jonka voi saada aikaan esimerkiksi käyttä-
mällä pehmeätä puulattiaa betoniseinää vasten.

Ehtymätöntä luovuutta
Marian luovaa kykyä on ruokittu lapsuudesta asti. Lapsena Maria meni 
joka päivä koulun jälkeen isoisälleen, joka oli intohimoinen taiteilija ja 
vanhojen tuulimyllyjen pienoismallien rakentaja.
 – Hän kannusti minua maalaamaan ja luomaan käsilläni. Luovuudelleni ei 
koskaan asetettu mitään rajoja. Kasvoin luullen voivani tehdä mitä tahansa. 
Kotona sisustin omaa huonettani jatkuvasti – ja yhä uudelleen. Tiesin siis  
jo hyvin nuorena, mitä haluan tehdä, hän kertoo.

– Käytän mielelläni luonnonmateriaaleja 
kuten puuta. Puulattia pysyy kauniina 
pitkään ja saa vuosien saatossa 
pintaansa hienon patinan. Se lisää 
lämpöä ja pehmentää kaikenlaisten 
sisustusten ilmettä, hän sanoo.
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TVETA NOUVEAU GRAY CORNWALL

SUUNNITTELIJAN VINKKEJÄ 
PUULATTIAN VALINTAAN

VAALEA, TUMMA VAI  
LUONNOLLISEN PUUN SÄVYINEN?
”Yleensä ihmiset tietävät, ennen kuin alkavat etsiä puulattiaa, haluavatko he vaalean, tumman  
vai luonnollisen puun sävyisen lattian. Tiettyjä asioita on kuitenkin otettava huomioon, sillä  
lattian väri vaikuttaa huomattavasti huoneen yleisilmeeseen. Päätös kannattaa myös tehdä 
kaukonäköisesti, sillä puulattiat ovat pitkäikäisiä.”
 ”Nyrkkisäännön mukaan tumma lattia imee valoa, mutta toisaalta se tekee tilasta lämpimän ja 
kodikkaan. Vaalea lattia puolestaan heijastaa valoa ja lisää tilan tuntua, kun taas luonnollisen puun 
sävyinen lattia luo klassisen ja luonnonkauniin taustan sisustuksen muille elementeille.”

ÖLJYTTY VAI LAKATTU?
”Monet kysyvät pitäisikö heidän valita lakattu 
vai öljytty puulattia. Se on luonnollista, sillä 
pintakäsittely vaikuttaa merkittävästi lattian 
yleisilmeeseen. Yleisesti ottaen lakkapintainen 
puulattia heijastaa enemmän valoa kuin öljytty. 
Poikkeus tähän sääntöön ovat lattiat, jotka on 
käsitelty Kährsin uudella täyshimmeällä ultra-
mattalakalla, joka saa lattian näyttämään siltä, 
kuin se olisi tehty juuri hiotusta puusta, vaikka 
pintakäsittely muodostaa myös lattian pintaa 
erinomaisesti suojaavan kerroksen.”
 ”Valitsen usein Kährsin puulattian suunnittele-
miini sisustuksiin, koska pintakäsittelystä riippu-
matta ne pysyvät kauniina vuosikausia. Niitä 
täytyy kuitenkin hoitaa oikein. Öljytty lattia 
tarvitsee enemmän hoitoa kuin lakattu lattia 
– mutta toisaalta se on helpompi korjata.”

Kun valitset itsellesi sopivaa puulattiaa, paras neuvo on kuunnella sydäntäsi. Päätöstä tehtä-
essä on kuitenkin syytä ottaa huomioon tiettyjä tärkeitä asioita. Alla sisustussuunnittelija Maria 
Kingsley kertoo muutamista tärkeimmistä näkökohdista, jotka ovat avuksi puulattian valin-
nassa. Parasta on kuitenkin käydä jälleenmyyjämme luona, sillä mikään ei vedä vertoja sille, 
että pääsee näkemään lattiat luonnossa ja koskettamaan niiden pintaa, jotta saa todellisen 
käsityksen niiden ominaisuuksista ja ainutlaatuisuudesta.
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PARISSEVEDE

TVETA SKY

RIME

KUINKA MONTA SAUVAA – JA MIHIN SUUNTAAN?
”Yksittäisen parkettilaudan sauvojen määrä vaikuttaa huoneen kokonaisilmeeseen. Hyvä  
keino luoda yhdenmukaisuutta kodin sisusutukseen on valita puulattiat, jotka sointuvat yhteen, 
mutta ovat silti valittu käyttökohdettaan ajatellen. Voit valita esimerkiksi 1-sauvaisen lattian 
olohuoneeseen ja samaa sävymaailmaa olevan 3-sauvaisen lattian makuuhuoneeseen. 
Yhdenmukaiset jalka- ja tasolistat korostavat entisestään yhtenäistä vaikutelmaa.”
 ”Myös lautojen asennussuunta on tärkeä. Pääsääntöisesti lattiat asennetaan pituussuunnassa 
valoa kohden. Jos sen sijaan kapeasta tilasta halutaan tehdä leveämmän oloinen, voidaan harkita 
lautojen asentamista poikittain.”

PUHDASLINJAISTA VAI RUSTIIKKIA?
”Lattian yleisvaikutelma muodostuu siitä, miltä se näyttää ja miltä se tuntuu jalkojen alla. Lattian 
puuraaka-aineen valinnalla ja pintakäsittelyllä on ratkaiseva vaikutus sen lopulliseen ulkonäköön ja 
tuntuun. Puun oksaisuus ja värisävynvaihtelu tekevät lattiasta rustiikkisen näköisen, kun taas lähes 
oksattomat, tasalaatuiset laudat luovat rauhallisen ja tyylikkään vaikutelman.”
 ”Näitä puumateriaalin luonnollisia vaihteluita voidaan korostaa entisestään useilla erilaisilla 
pintakäsittelyillä, esimerkiksi harjauksella ja veistetyllä pinnalla, jotka korostavat puun syykuviota 
ja tuovat lattiaan struktuuria. Sahausjäljet ja lautojen viistetyt reunat korostavat tätä entisestään.”

Osoitteessa www.kahrs.com
on lisää tärkeää tietoa puulattioista sekä 
paljon ideoita ja inspiraatiota puulattian 
valinnan tueksi.
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RICH

Tämä rehevällä tanskalaisella maaseudulla oleva talo 
on moderni tulkinta paikallisista perinteisistä 
maataloista. Se on myös täydellinen esimerkki 
rustiikkisen tyylin ja nykyaikaisen käytännöllisyyden 
ja mukavuuden tasapainosta. Lämpimän ruskeat 
puulattiat, katto ja kattoparrut yhdistettyinä 
pehmeisiin, hillityn värisiin tekstiileihin ja muutamaan 
kiiltävään elementtiin korostavat tyyliä. Oletko 
valmiina kotoiluun?

TANSKAN 
HELMI

Tässä avopohjaisessa, tyylikkäässä maalaistalossa yhdistyvät vanha 
maatilan päärakennus ja teollinen tyyli. Omistajat hakivat inspiraatiota 
ympäröivästä maaseudusta suunnitellessaan unelmien kotiaan. Katossa ja 
kattoparruissa on käytetty kierrätettyä puuta, johon rustiikkisen taustan 
luovat lämpimän ruskeat puulattiat sointuvat täydellisesti. Kalusteisiin ja 
tekstiileihin valitut hillityt harmaan ja sinisen sävyt puolestaan lisäävät 
ripauksen hienostuneisuutta.
 Rustiikki ja moderni tyyli ovat talossa täydellisessä tasapainossa ja 
luovat näyttävän, mutta kuitenkin rauhallisen kontrastin vanhan ja uuden, 
design- ja antiikkiesineiden välille. Suurista, moniosaisista ikkunoista 
näkyvä kaunis maaseutu lisää rauhallisuuden tuntua.
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SEVEDE
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RICH SEVEDE

ALE

TÄHÄN KOTIIN VALITUT LATTIAT:

Keittiö/olohuone: Tammi Sevede. Lämpimän 
sävyinen yksisauvainen tammiparketti, joka  
tuo sisustukseen arvokkuutta ja näyttävyyttä. 
Antiikin ruskealla sävytettyyn pinta on saatu 
syvyyttä kevyellä savukäsittelyllä. Laudan kaikilla 
sivuilla olevat reunaviisteet antavat leveän 
lankkulattian ilmeen. Veistäen kohokuvioitu pinta 
sekä harjauksella korostettu puunsyykuvio 
tuovat puun aidon tunnun käsinkosketeltavasti 
esiin. Öljytty pinta viimeistelee luonnonkauniin 
tunnelman ja luo kauniin heijastamattoman 
pinnan.

Käytävä: Tammi Rich. Tyylikäs täyteläisen sävyinen 
yksisauvainen tammiparketti, jonka eloisaan 
 ilmeeseen kuuluvat oksat ja tammen värisävyn 
vaihtelu vaaleine pintapuujuovineen. Mattalakattu 
pinta ja harjauskäsittelyllä korostettu puun-
syykuvio korostavat puun tuntua ja tekevät 
 pinnasta luonnollisen kauniin.

Makuuhuone: Tammi Ale. Rustiikkinen kolmisau-
vainen tammiparketti, joka huokuu lämpöä ja 
 täyteläistä tunnelmaa. Tammen luonnollinen 
värisävyjen vaihtelu ja oksaisuus antavat lattialle 
uniikin ilmeen. Mattalakattu pinta ja harjauskäsit-
telyllä korostettu puunsyykuvio korostavat puun 
tuntua ja tekevät pinnasta luonnollisen kauniin.
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SEVEDE
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RUSKEAT 
LATTIAT
Mikään ei luo lämpimän kodikasta tunnelmaa samalla tavalla 
kuin ruskeansävyinen lattia. Täyteläiset ja maanläheiset 
kuparin ja meripihkan sävyt toimivat erinomaisena taustana 
niin perinteisille kuin uudenaikaisillekin sisustuksille antaen 
autenttisen, ajan kauniisti kuluttaman ilmeen. Kährsin ruskeita 
puulattioita on saatavana eri sävyisinä sekä erilaisin 
pintakuvioin ja pintakäsittelyin.

MattalakkaLakattu Öljy Harjattu KohokuvioituUltramattalakattu

VärjättySavukäsitelty Viistetyt reunat Mikroviistetyt reunatSahakuvio

1-, 2- tai 3-sauvainen lattia Tilaustuote

TAMMI PALAZZO FUMO

TAMMI TERRA TAMMI FREDRIKTAMMI MAGGIORE

TAMMI DUSK TAMMI SMOKETAMMI GLOWTAMMI TRAMONTO
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LINNEA PÄHKINÄ STATUE  
OHUTPUULATTIA

LINNEA PÄHKINÄ BLOOM  
OHUTPUULATTIA

JARRAH SYDNEYPÄHKINÄ MONTREAL

TAMMI ALETAMMI BACKA

TAMMI SEVEDE TAMMI NOUVEAU RICH PÄHKINÄ PHILADELPHIA
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PALAZZO BIANCO CORNWALL

MÖRE

OLOF

COAST

FINNVEDEN

YDRE

VÄRIEN 
MAAILMA 19
Pehmeämpi, kirkkaampi ja hillitty. Nämä ovat vuodelle 2019 ennustettujen väritrendien avainkon-
septeja. Pastelleista ennustetaan tulevan ”uusia neutraaleja värejä”. Kiiltäviin metalleihin, kuten 
kultaan ja messinkiin – ja mukavantuntuisiin materiaaleihin, kuten samettiin ja puuhun – yhdistettyinä, 
ne luovat selkeän 1970-luvun tunnelman. Muita vahvoja trendejä ovat luonnon inspiroima väripaletti 
ja pehmeän, märän maan syvät, tummat sävyt. Trendikkäintä on luoda todella persoonallinen oma 
tyyli yhdistelemällä.

PASTELLIT
Tulevina sesonkeina odotetaan nähtävän sorbetti- ja karamellivärien 
paluu. Näitä värejä ovat esimerkiksi puuteripinkki, viileä minttu, 
sitruunasifonki ja laventeli. On tullut haaleiden, mutta kuitenkin 
mielenkiintoisten sävyjen aika. Pastellien ennustetaan jopa 
korvaavan valkoisen ja beigen uusina neutraaleina, jotka luovat 
lämpimän ja kodikkaan tunnelman.
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NOUVEAU SNOW

STREAM

LACE

SEVEDESTURE

VEDBO

GUSTAF

RICH

SUN

SPARUTO

SEVEDE

PALAZZO FUMO

LUONNOLLINEN
Nämä värit männynvihreästä ja herkkusienen beigestä ruusunpunaiseen luovat 
tunteen, kuin kävelisi luonnossa ja löytäisi sattumalta harvinaisia orkideoja.  
Tämän väripaletin juuret ovat metsässä ja sen värikäs teema hakee inspiraatiota 
luonnonihmeistä, jotka on muunnettu harmoniseksi ja hienostuneeksi, mutta 
kuitenkin eloisaksi paletiksi.

MAANLÄHEINEN 
YHDISTELMÄ
Nämä värit luovat nostalgisen ja kodikkaan tunnelman kuin kirjahylly, 
joka on täynnä suosittuja klassikoita. Tämän väripaletin auringon 
kuluttamat ja lämpimät sävyt vaihtelevat hennoista, maanläheisistä 
sävyistä poltettuun oranssiin, syvään burgundin punaiseen ja 
myrskynsiniseen. Ne herättävät mielikuvia pehmeästä maasta, 
kuluneesta nahasta ja villahuovista.
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VASTAKOHTIEN 
TALO
Tässä arkkitehtuuriltaan rohkeassa ja ilmaisuvoimaisessa eteläafrikka-
laisessa kodissa on toinenkin puoli, joka on hienostunut ja täynnä 
nerokkaita kontrasteja materiaalien välillä. Kovat materiaalit, kuten 
betoni, lasi ja teräs, ovat sulassa sovussa tumman puun pehmeyden 
kanssa, kuten myös ylenpalttisuus ja ylellisyys minimalismin ja 
yksinkertaisuuden kanssa. Tulos on upea.
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BROWNIE
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TAWNY
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TAWNY
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SOIL

SOIL BROWNIE

Taloon astuessaan päätyy voimakkaan vaikuttavaan avoimeen tilaan: 
seitsemän metriä korkeaan olohuoneen ja ruokailutilan yhdistelmään, jota 
kehystävät kummaltakin puolelta avorakenteiset portaikot, joissa on kehyk-
settömät lasikaiteet. Puinen sisäkatto, puiset seinät ja tummat puulattiat 
lisäävät puolestaan lämpöä ja pehmeyttä, jotka tulevat esiin sitä enemmän, 
mitä enemmän niitä katselee.
 Koko talo on vastakohtien tutkielma täynnä raa'an ja hienostuneen 
kerrostumia, joilla luodaan jännittäviä jännitteitä niiden välille. Tämän talon 
peruskonseptina on, että se on yksi huone, jossa tumma puu määrittelee 
tilan ja tuo siihen lämpöä.

TÄHÄN KOTIIN VALITUT LATTIAT:

Keittiötila: Tammi Brownie. Syvien ja tummien sävyjen hehku luo upean 
täyteläisen tunnelman tähän kolmisauvaiseen tammilattiaan. Jokainen 
lauta on harjattu, jolloin on saatu esiin tammen yksilöllinen puunsyykuvio  
ja tekstuuri. Mattalakattu pinta on luonnollisen kaunis ja korostaa kauniisti 
aidon puumateriaalin tuntua.

Olohuone: Tammi Tawny. Yksisauvainen tammiparketti, jonka syvät hiilen-
ruskeat sävyt ja lämpimät vivahteet luovat tyylikkään ja hienostuneen 
 vaikutelman. Mattalakattu pinta ja harjauskäsittelyllä korostettu puun-
syykuvio korostavat puun tuntua ja tekevät pinnasta luonnollisen kauniin.

Yläkerran olohuone: Tammi Soil. Kiehtova syvän ruskea kolmisauvainen 
tammiparketti, joka henkii ajan tuomaa patinaa ja eleganssia. Öljytty  
pinta ja kevyt savukäsittely tuovat sävyyn syvyyttä. Harjauskäsittelyllä 
korostettu puunsyykuvio tekee jokaisesta laudasta yksilöllisen.

Kährs Design Stories 53



TUMMAT 
LATTIAT
Tummat lattiat toimivat vahvana taustana eri tyyleille. Ne antavat 
ripauksen ylellisyyttä ja samalla syvyyttä huoneen sisustukseen. 
Ne tuntuvat olevan ikuisesti muodissa ja niille löytyy aina paikkansa 
eri trendeissä ja tyyleissä. Tumman puulattian ja vaaleiden seinien 
luoma kontrasti on monelle merkki tyylikkäästä ja laadukkaasta 
asumisesta. Kährsin tummat lattiavaihtoehdot on saatavana erilaisin 
pintakuvioin ja pintakäsittelyin.

Mattalakka Öljy Värjätty SavukäsiteltyHarjattu Kohokuvioitu Sahakuvio

Viistetyt reunat Mikroviistetyt reunat 1-, 2- tai 3-sauvainen lattia Tilaustuote

TAMMI ATTEBO

TAMMI NOUVEAU TAWNY LINNEA TAMMI GATE OHUTPUULATTIATAMMI TVETA

TAMMI BROWNIE TAMMI LAVA
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TÄYDELLINEN LATTIAKOKONAISUUS

Lattian kokonaisilme riippuu pitkälti yksityiskohdista. 
Siksi tarjoamme laajan valikoiman erilaisia lisätarvikkeita 
jalka- ja tasolistoista porrasnokkiin, joiden avulla luot 
täydellisen viimeistellyn ilmeen puulattiallesi.

Tuotemallistomme muuttuvat jatkuvasti. Esitteen värit voivat poiketa tuotteiden väreistä painoteknisten rajoitusten vuoksi. 
Siksi suosittelemme tutustumaan tuotteiden väreihin ja syykuvioihin Kährs-jälleenmyyjän luona.

TAMMI SOIL

TAMMI ULF

TAMMI SPARUTO

TAMMI NOUVEAU CHARCOAL

TAMMI UNICO

LINNEA TAMMI CASTLE OHUTPUULATTIA
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