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Ručně škrábaný a řezaný povrch je u parketového vzoru neobvyklý stejně jako zkosené hrany 

 

Mimořádná vintage úprava 3lamelových dřevěných podlah v nové 

kolekci Kährs Götaland 
 

Ručně škrábaný a příčně řezaný povrch je u dřevěných podlah 

obvyklý u 1lamelového provedení, tedy prken neboli prkenných 

vzorů. Švédský výrobce třívrstvých dřevěných podlah značky 

Kährs však přichází s unikátní novinkou, 3lamelovými podlahami 

s ručně škrábaným, katrovaným a přírodním olejem ošetřeným 

povrchem se zkosenými hranami. Kolekce Götaland zahrnuje  

5 dubových dekorů mořených do různých odstínů. Každý 

podlahový dílec o rozměru 2419 x 196 x 15 mm je vybaven 

zámkovým spojem Woodloc 5S pro pokládku plovoucím 

způsobem. 

 

 

 „Pro prkna s parketovým vzorem je to zcela mimořádná úprava, 

zejména mluvíme-li o řezané struktuře, tzv. katrování, a zkosených 

hranách,“ podotýká Milan Mrkáček ze společnosti Kratochvíl parket 

profi, která je výhradním distributorem značky Kährs pro český trh. 

Náhodně rozptýlené řezy na povrchu v kombinaci se zkosenými 

hranami u každé desky vytvářejí efekt, který stírá hranici mezi 

3lamelovým a prkenným vzorem. Třívrstvé 15mm dílce mají 

nášlapnou dubovou vrstvu o tloušťce 3,6 mm, protitah tvoří nosná 

deska z borovice, smrku či olše. Díky patentovanému zámkovému 

spoji Woodloc 5S je kolekce předurčena k plovoucí pokládce, 

nicméně celoplošné přilepení k pevnému a čistému podkladu je rovněž možné. V pěti dekorech  

si můžete vybrat z přirozeného dubového odstínu, do hněda mořených tónů i běleného provedení.  

 

 

Kolekce Kährs Götaland je novinkou v sortimentu 

společnosti Kratochvíl parket profi. Doporučovaná 

prodejní cena je 1.390,- Kč za 1 m
2
 bez DPH. Více informací 

najdete na www.kpp.cz. 

 

http://www.kpp.cz/


 

O společnosti Kratochvíl parket profi, s.r.o. 

Přední dovozce a distributor podlahových krytin v ČR společnost Kratochvíl parket profi, s.r.o. byla 

založena v roce 1993. Společnost sídlí v Moravanech u Brna, kde se nachází také jeden z 

exkluzivních showroomů KPP. Další moderně řešený showroom o rozloze 350 m
2
 najdete v Praze na 

Českomoravské ulici. Prostřednictvím svých dceřiných společností v Bratislavě a Budapešti 

společnost působí také na Slovensku a v Maďarsku.  

KPP se od počátku specializuje především na dovoz a distribuci parketových podlah. Firma je 

výhradním dovozcem a distributorem kvalitních švédských dřevěných podlah od předního světového 

výrobce Kährs. Zastupuje švýcarského výrobce parket Bauwerk a značku německých laminátových, 

vinylových a ekologických podlah WINEO. Elastické podlahy na přírodní bázi rozšiřuje finská značka 

Upofloor. KPP distribuuje přírodní linoleum Marmoleum Click od firmy Forbo, bytové vinyly v rolích 

Tarkett, tvrzené vinyly z Holandska mFLOR i laminátové podlahy Classen. Kromě výše zmíněných 

nabídka zahrnuje kompletní sortiment dřevěných, laminátových a vinylových podlah privátní značky 

1FLOOR a exteriérové vinylové terasy se strukturou textilu Hortus. 

Podlahy od společnosti KPP zdobí řadu reprezentativních budov, např.: Grandhotel Pupp, Státní 

operu v Praze, brněnský Besední dům, české velvyslanectví v Berlíně, Vídni a Pekingu, Poslaneckou 

sněmovnu Parlamentu ČR anebo Ústavní soud v Košicích. Podlahy dodané společností KPP jsou 

využívány také v řadě rodinných domů, rezidenčních bytů, firem a obchodů. 

 

Showroom KPP v Moravanech u Brna:   Showroom KPP v Praze: 

Bohunická cesta 1/328     Českomoravská 12 

664 48 Moravany u Brna     190 00 Praha 9  

 

 

Více informací naleznete na:  www.kpp.cz 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Mgr. Dagmar Smolejová     Jana Holinková 

Kratochvíl parket profi, s.r.o.    Privilege PR, s.r.o. 

Marketingové oddělení     GSM: +420 725 075 853 

GSM:  +420 777 677 553     E-mail:  holinkova@privilegepr.cz 

Tel.:    +420 547 212 811      

E-mail: D.Smolejova@kpp.cz 
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