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HARO News 2019
 
Új lakástrendek 
Új padlók  
Új lehetőségek
2019-ben is megjelentek új lakástrendek, új színek, 
új stílusok. De az új igényekhez modern padlóburkolatok 
is kellenek.
Éppen ezért idén is kiegészítettük és átdolgoztuk kínálatunkat, 
hogy minden berendezési stílushoz, minden lakáshelyzethez és minden 
igénynek megfelelő padlóburkolatot kínálhassunk a megszokott 
minőségben. 

Engedjen 2019-es újdonságaink csábításának: 
 
n  HARO PARKETTA színvilágok
n  HARO PARKETTA 1 sávos szalagparketta füstös tölgy
n  naturaDur – a forradalmi parkettafelület
n  HARO PARKETTA 1 sávos szalagparketta Plaza 4V kiegészített választékkal
n  parkettmanufaktur by HARO Carré – A fapadló, ami egy kicsit más
n  HARO Wall – Új színek
n  DISANO BY HARO – Ùj minták a DISANO Classic Aqua kollekcióban
n  DISANO by HARO – DISANO Piazza
n  Padlók vizes helyiségekhez
n  HARO laminált padló – Egyszerűen jobb
n  HARO laminált padló – Az új mintacsalád
n  HARO eredeti kiegészítők
n  App HARO digital!
n  A 2019-es nagy akció
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HARO PARKETTA: SZÍNVILÁGOK
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HARO PARKETTA – A 
minőség magáért beszél
Vizsgálatok kimutatták, hogy parkettavásárlásánál a szín elsődleges 
fontosságú. Ezért parkettakínálatunkat 4 színvilágra osztottuk fel:  
Fehér, natúr, barna és szürke  
n  Természetes árnyalatok, melyek kiválóan 

harmonizálnak a fából készült parkettával 
n  Kiemeli a fa szépségét
n  Ezt a felosztást követi az aktuális 

parkettakatalógusunk is, amelyben minden 
színvilágnak külön fejezetet szenteltünk

BARNA

SZÜRKE
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FEHÉR

NATÚR



HARO PARKETTA: SZÍNVILÁGOK

HARO PARKETTA – A 
minőség magáért beszél
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük Önnek az értékesítést, 
parkettakínálatunkat az értékesítési helyek részére is 
3 kategóriára osztottuk fel. Ezeken a kategóriákon belül 
szintén megjelenik a 4 színvilág.

n  Kategória, mely az aktuálisan 
divatos parkettákat mutatja be

n  Az ebben a kategóriában szereplő 
parketták folyamatosan 
rendelkezésre állnak 1 sávos 
szalagparketta változatban, 
amely pillanatnyilag a 
legkeresettebb parkettafajta

n  Az ebbe a kategóriába tartozó 
parketták mindegyike természetes 
olajozott naturaLin plus 
felülettel rendelkezik

PARKETTA Tölgy 
Divatszínek

kristályfehér krémfehér Atelier Füstös tölgy 
puroweiss

nádbarna
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ÚJ

Füstös tölgy 
invisible 

ÚJ

Füstös tölgy 

ÚJÚJ

Acháttölgy dohányszürke kagylószürke

ÚJ



n  Ebben a kategóriában a következő fafajták találhatók: kőris, bükk, dió, 
fehér akác és vörösfenyő

n  Az ebbe a kategóriába tartozó padlóburkolatok színvilágukban és struktúrájukban 
is kitűnnek és kiemelik a kínálat sokszínűségét

Fafajták sokfélesége

Kőris Favorit Kanadai juhar amerikai 
Cseresznye  

Favorit 

 Bükk gőzölt Vörösfenyő Universal amerikai dióUniversal 

n  Itt találhatók az időtálló színklasszikusok
n  Az ebben a kategóriában szereplö parketták kaphatók 3 sávos és egy sávos szalagparketta 

változatban is
n  Az ebben a kategóriában szereplő parketták kaphatók naturaDur, naturaLin plus és permaDur 

felületkezeléssel

PARKETTA Tölgy, klasszikus színek

homokfehér puroweiss invisible natúr borostyán homokszürke

PARKETTA Tölgy 
Divatszínek
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HARO PARKETTA: 1 SÁVOS SZALAGPARKETTA FÜSTÖS TÖLGY

PARKETTA 1 sávos 
szalagparketta füstös 
tölgy – Új külalak, 
klasszikus dizájn
A divatos kinézetet speciális technológia révén érjük el, 
ami által harmonikusan váltakoznak a világos és sötét területek. 
Ezt egészíti ki a kontrasztosság, amit a fa erezettsége 
és az abban lévő görcsök biztosítanak. A puroweiss 
füstös tölgynél a lágy és kiegyensúlyozott kinézetet világos 
alapárnyalattal biztosítjuk, akárcsak a többi színnél, úgymint a 
natúr füstös tölgy invisible, illetve a füstös tölgy Sauvage barna 
árnyalata esetében. Ez a hangulatos barna árnyalat extra széles 
Plaza 4V 1 sávos szalagparketta formájában is rendelkezésre áll.
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ÚJ

1 sávos szalagparketta 4V
FÜSTÖS TÖLGY PUROWEISS-
SAUVAGE 
strukturált

ÚJ

1 sávos szalagparketta 4V
FÜSTÖS TÖLGY INVISIBLE 
SAUVAGE
strukturált 

ÚJ

1 sávos szalagparketta 4V
FÜSTÖS TÖLGY 
SAUVAGE 
strukturált 

1 sávos szalagparketta 4V
FÜSTÖS TÖLGY 
SAUVAGE 
strukturált 



HARO PARKETTA: naturaDurFELÜLETKEZELÉS

naturaDur – A forradalmian 
új parkettafelület: olyan szép, 
mint a természetes olajozás, 
oly könnyen ápolható, mint a 
lakkozott felület
A naturaDur parkettafelület forradalmasítja a tereket: 
optimális megoldás mindazoknak, akik minimális ápolás 
mellett is éveken át széretnék élvezni szép padlójukat – 
külön felületkezelés vagy extra ápolás nélkül.   
 
n  Olyan gyönyörű, természetes és eredeti hatású, 

mint az olajozott parketta
n  Olyan strapabíró és könnyen tisztítható, 

mint egy lakkozott parketta
n  A kínálat kiegészült a puroweiss árnyalattal
n  A választék 24 termékre bővült
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HARO PARKETT 4000 
Plaza 4V 1 sávos szalagparketta 
TÖLGY
MARKANT 
strukturált 
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ÚJ

Plaza 4V 1 sávos szalagparketta 
TÖLGY
MARKANT 
strukturált 

ÚJ

1 sávos szalagparketta 2V
TÖLGY PUROWEISS 
MARKANT
strukturált

ÚJ

1 sávos szalagparketta 2V 
TÖLGY PUROWEISS 
SAUVAGE 
strukturált 

ÚJ

1 sávos szalagparketta 4V
FÜSTÖS TÖLGY PUROWEISS 
SAUVAGE 
strukturált

ÚJ

Hajópadló 
TÖLGY PUROWEISS 
FAVORIT
strukturált



HARO PARKETTA: 1 SÁVOS SZALAGPARKETTA PLAZA

PARKETTA 
1 sávos szalagparketta 
Plaza – Mind közül a 
legjobb
n  Extra széles – extra szép
n  Extra természetes – extra könnyű ápolni
n  A kínálat bővítése érdekében a Markant, 

Sauvage és füstös tölgy Sauvage 
válogatásunkban is megjelent az invisible 
tölgy parketta
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Plaza 4V 1 sávos szalagparketta
BOROSTYÁNTÖLGY
UNIVERSAL
alpesi strukturált

Lenyűgöző,

240 mm-es 
rendkívüli 

deszkaszélessége révén, 
ideális nagy terekhez 



PARKETTA 
1 sávos szalagparketta 
Plaza – Mind közül a 
legjobb

ÚJ

Plaza 4V 1 sávos szalagparketta
TÖLGY INVISIBLE
MARKANT
strukturált 

ÚJ

Plaza 4V 1 sávos szalagparketta
TÖLGY INVISIBLE
SAUVAGE
strukturált 

ÚJ

Plaza 4V 1 sávos szalagparketta
FÜSTÖS TÖLGY 
SAUVAGE 
strukturált
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parkettmanufaktur by HARO:  CARRÉ

Carré – A kissé 
eltérő fapadló
A Carré parketta rendkívüli látványával és keménységével 
tűnik ki, mivel a fatönköket nem a megszokott módon 
hosszában, hanem keresztbe darabolják fel. 

n  4 színben kapható
n  Teljesen újjá varázsolja a helyiséget, főleg modern 

berendezési irányzatokkal kombinálva
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Carré
TÖLGY 
SELECTIV
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Carré
Tölgy natúr

Carré
Tölgy kékesszürke

Carré
Tölgy barna

Carré
Tölgy ezüstszürke



HARO WALL

HARO Wall – 
A természetes szépség, 
mint térkoncepció

Fa borítású fallal hangsúlyossá tenni a lakóhelyiséget továbbra is 
divatos – legyen az teljes vagy részleges borítás. A HARO Wall 
természetességével és színeivel kiválóan kiegészíti a padlóburkolatot. 
A szoba harmonikus egységgé válik általa.

n  Különösen természetes összhatás a 3 különböző deszkavastagságnak 
és a Nevada dizájnváltozat strukturált felületének köszönhetően

n  Kompakt deszkaforma
n  4 színárnyalatban kapható
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HARO Wall – Nevada dizájn 
Tölgy River fehér 
domborstrukturált, olajozott  

HARO Wall – Nevada dizájn 
Tölgy River 
domborstrukturált, olajozott 

HARO Wall – Nevada dizájn 
Füstös tölgy River invisible 
domborstrukturált, olajozott  

HARO Wall – Nevada dizájn 
Tölgy River szürke 
domborstrukturált, olajozott  
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DISANO CLASSIC AQUA

DISANO by HARO – 
Az egészséges dizájnpadló – 
most még szebb
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100%-ban 
PVC- és  

lágyítószermentes



Az egészséges DISANO by HARO dizájnpadló sikerének folytatásaként a HARO 
kifejlesztette a DISANO Classic Aqua termékcsalád legújabb tagját, a Provence tölgy 
fantázia nevű padlót, amely három színárnyalatban került piacra. 
 
n  A minta megfelel az aktuális tölgyminta divatnak modern színárnyalatokkal, a 

krémszíntől a füstös tölgyig
n  A Provence tölgy egy természetesnek ható változatos minta görcsökkel és érdekes 

színjátékú felületrészekkel
n  A felület autentikus veretének köszönhetően a fa szerkezete 1:1 arányban 

jelenik meg.  A padló ezáltal még inkább fajellegűvé válik és szabad 
szemmel szinte megkülönböztethetetlen a parkettától

n  Nagy léptékű, XL formátumú fózolt szalagparketta 4 oldalú élezéssel 
(méretek: 9,3 x 235 x 2035 mm)

1 sávos szalagparketta XL 4V
TÖLGY PROVENCE FÜSTÖS 
autentikus(Fautánzat)
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1 sávos szalagparketta XL 4V
TÖLGY PROVENCE NATÚR 
autentikus
(Fa utánzat)

1 sávos szalagparketta XL 4V
TÖLGY PROVENCE KRÉM 
autentikus
(Fa utánzat)



DISANO PIAZZA DIZÁJN

DISANO by HARO – 
Az egészséges dizájnpadló – 
elérhető már csempe dizájnnal is
A fürdőszobákat jellemzően kicsempézik. Ehhez kínálunk most egy tetszetős, rendkívül igényes 
alternatívát: az egészséges dizájnpadlót Piazza formátumban. Elmaradnak a csempékkel járó 
kellemetlen tulajdonságok, úgymint a vízkő és a fugázás elszíneződése. Viszont rendelkezik a DISANO 
előnyös tulajdonságaival: meleg és puha érzetet ad a lábnak  
 
n  6 minta, DISANO SmartAqua Piazza dizájn nedvesség elleni védelemmel 6,5 x 313 x 631 mm-es 

méretben
n  3 minta, DISANO Project SmartAqua Piazza dizájn, vízálló, 2 x 310 x 650 mm-es méretben
n  A minták pala-, márvány-, beton- és terméskőmintájúak, valamint az egyik változat a spanyol 

majolikacsempékre emlékeztet

Piazza 4 V dizájn
PALA ANTRACIT* 
kőstruktúra

Piazza 4 V dizájn
BETON SZÜRKE* 
kőstruktúra

Piazza 4 V dizájn
ARTDESIGN KRÉM* 
kőstruktúra

Piazza 4 V dizájn
BETON VILÁGOS* 
kőstruktúra

Piazza 4 V dizájn
HOMOKKŐ* 
kőstruktúra

Piazza 4 V dizájn
MÁRVÁNY FEHÉR* 
kőstruktúra

*K
őu

tá
nz

at

Piazza 4VM dizájn
BETON VILÁGOS* 
kőstruktúra

Piazza 4VM dizájn
MÁRVÁNY FEHÉR* 
kőstruktúra

Piazza 4VM dizájn
PALA ANTRACIT* 
kőstruktúra

moisture
protection

DISANO Smart Aqua 
termékcsalád

DISANO Project 
termékcsalád
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100%-ban 
PVC- és  

lágyítószermentes



Piazza 4 V dizájn
PALA ANTRACIT* 
kőstruktúra

Piazza 4 V dizájn
BETON SZÜRKE* 
kőstruktúra

Piazza 4 V dizájn
BETON VILÁGOS* 
kőstruktúra

Piazza 4VM dizájn
PALA ANTRACIT* 
kőstruktúra
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DISANO SmartAqua 
Piazza 4V dizájn
BETON VILÁGOS* 
kőstruktúra



PADLÓK VIZES HELYISÉGEKHEZ

Ezek a padlók 
nedvesség mellett 
is jó formában 
maradnak.
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DISANO by HARO
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HARO 
TRITTY 200 Aqua 

laminált padló

HARO PARKETTA 
Spa



HARO LAMINÁLT PADLÓ

HARO 
laminált padló –  
Egyszerűen jobb

 
n A legszebb faminták
n A legcsendesebb laminált padló
n A legegyszerűbb lerakás
n  Az összes fontosabb műszaki területen jobb, 

mint a szabványok által előírtak
n  Áttekinthető választék good-better-best szintekkel 

és feljebblépési lehetőség az eredményesebb 
eladás érdekében
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n  A kínálat 12 mintára bővült
n  Most 15 év garanciával

HARO SONDEREDITION NKL 31
A tökéletes belépő

n  7 mm-es vastagság, 32-es alkalmazási osztály
n  A kínálat 18 mintára bővült
n  Az eddigi kínálatból legsikeresebb TRITTY 75 Highland 

tölgy, magyaltölgy, tölgy Dolomiti, tölgy italica creme, 
tölgy Verano, tölgy Corona, Alabama tölgy, 
magfüstölt tölgy továbbra is megmarad 

n 20 év garancia

TRITTY 90
Divatos padlódizájn – 
szép és erős

n  Elérhető a klasszikus egy sávos szalagparketta 
formátumban, ill a 3-sávos formátumban is. 
Választhatja az extra széles Campus verziót, esetleg 
a vékony és elegáns Loftot. Ha egy extra széles, extra 
hosszú laminát méretre van szüksége, akkor a Gran Via 
kínálata áll rendelkezésére.

n  A kínálat 80%-a autentikus verettel készül
n  Az egyszerűbb tanácsadás érdekében 19 ugyanolyan 

minta létezik a Gran Via válogatásban és a fózolt 
egysávos szalagparketta válogatásban

n  25 év garancia

TRITTY 100
Erős – óriási kínálattal

n  Vizes helyiségekben is alkalmazható
n  Akár 4 órát is kibír, ha víz áll rajta
n  33-as alkalmazási osztály, és újdonság, hogy AC6-tal 

lett a felület ellátva
n  Az egyszerűbb tanácsadás érdekében 8 ugyanolyan 

minta létezik a Gran Via válogatásban és a fózolt 
egysávos szalagparketta válogatásban

n  25 év garancia

TRITTY 200 Aqua
Prémium laminált padló extra 
nedvességvédelemmel
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HARO LAMINÁLT PADLÓ: ÚJ MINTÁK

Szép újdonságok – 
Az Emilia és Bergamo 
mintacsaládok
A HARO lamináltpadló-választéka pontosan megfelel az aktuális divatnak. Ez különösen 
igaz az új Bergamo tölgy és Emilia tölgy mintára, fautánzatú felületkezeléssel.
 
Bergamo tölgy 
n  Rusztikus tölgyfaminta finom kézisúrolású hatással és finom fűrésznyomokkal
n  5 színben kapható

Emilia tölgy 
n  Harmonikus, elegáns, természetes, természetesen finom rajzolattal a görcsöknél is
n  Eredeti struktúrahatások a pórusokban az autentikus kezelésnek köszönhetően
n  7 színárnyalatban kapható

HARO TRITTY 100 
1 sávos szalagparketta 4V
EMILIA TÖLGY MÉZ
autentikus puha
(Fa utánzat)
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

BERGAMO TÖLGY NATÚR
autentikus puha

(Fa utánzat)

HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V 

BERGAMO TÖLGY SZÉN
autentikus puha

(Fa utánzat)

HARO TRITTY 90
1 sávos szalagparketta 4V

EMILIA TÖLGY VILÁGOSSZÜRKE
autentikus puha

(Fa utánzat)

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V

EMILIA TÖLGY HOMOKSZÜRKE 
autentikus puha

(Fa utánzat)
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HARO TARTOZÉKOK

Kiegészítők a HARO-tól – 
Pontosan illeszkedik és 
extra forgalmat generál
A frissített kiegészítő-programmal valami egyedit adunk kereskedőink kezébe: 
azt a jó érzést a felhasználónak, hogy itt minden passzol a padlójához – 
színben, műszakilag és minden tekintetben. 

Az újdonságok röviden összefoglalva:
 
P.O.S.- Display 
n  Praktikus prezentáció performált lemez display-ekkel 
n  Rugalmasan alkalmazható, egyedileg kihelyezhető

Szegélylécek bő választéka 
n  Praktikus keményfa és polisztirolhab bemutatóelem

HARO Interior Stairs 
n   Lépcsőszegélyek kétoldali csatlakozással, 120 x 60 mm-es méretben 

Előnyök: optimálisan szabható, mert az eredeti parkettaszélesség szerint 
készül, és már csak egy hézag marad a lépcsőfokon az eddigi kettő helyett

HARO takaróflíz 
n  Öntapadó, kiemelkedő minőségű takaróflíz, kiváló alternatívája a 

festőflíznek

HARO diszperziós ragasztó (DISANO Projecthez) 
n  Új kiszerelés, 14 kg-os vödör
n  A következőkkel alkalmazható még: LVT, PVC, CV, textil, linóleum
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HARO DIGITAL! APP

A HARO segít 
eladni
Termékeink rendkívüliek, de ugyanilyen az eladást támogató 
eszköztárunk is. 
Az új HARO digital! app-pal több segítséget adunk a tanácsadáshoz. 
Összekötjük az ismert termékismertetést a digitális világgal. Ezáltal 
közvetlenül hozzáférhet a termékkel kapcsolatos minden releváns 
információhoz és ezzel lenyűgözheti vásárlóit.
 
n  Minden műszaki információ, lerakást bemutató videó, a 

termékkínálat, a padlóstúdiók, a felületszámítás azonnal 
megjeleníthetők a kiállítótérben, a termék mellett

n  Tanácsadás közben olvassa le a terméken található QR-kódot, és 
azonnal megjelenik minden termékspecifikus információ a tableten 
vagy az iPaden

n  A vásárló nemcsak megtekintheti a kiválasztott padlót a 
padlóstúdióban, de azt össze is hasonlíthatja más padlókkal, 
ami megkönnyíti számára a választást, mivel a VR-szemüveg révén 
egyetlen gombnyomásra 3D-ben tapasztalhatja meg a kiválasztott 
padló élményét
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Németország, Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-299, E-mail info@haro.de
www.haro.com

A NAGY HARO 
AKCIÓ 2019
2019.03.02. és 2019.07.30. között

2019-ben is elindítunk egy akciót, amivel megkönnyítjük 
viszonteladóinknak padlóink értékesítését:
 
n  Vonzó akciós kínálat újdonságokkal, 

úgymint a füstös tölgy szalagparketta, 
vagy a DISANO SmartAqua Piazza 
dizájn, dizájnpadlóink új 
csempemintája

n  Speciális akciós parkettaválaszték. 
A végvásárlók az internetes 
böngészés közben is csak Önnél 
találnak ilyet!

n  Az akciós parkettaválasztékot csak 
az akcióban résztvevők kaphatják 
meg

n  Egyedülálló módon az Ön vásárlója a 
kiválasztott akciós parkettát a 
saját otthonában is megtekintheti. 
Ingyenesen és kivételes minőségben!

n  Meghosszabbított akciós időszak BEREITS VOR 

DEM KAUF WISSEN, 

WIE DER BODEN 

ZUHAUSE AUSSIEHT.

AUF SEITE 3 ERFAHREN 

SIE, WIE DAS 

FUNKTIONIERT.

DIE GROSSE HARO AKTION 2019. VOM 02.03.2019 BIS 31.07.2019                                                                         
ZUM BESTEN 
PREIS!

DIE SCHÖNSTEN BÖDEN
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