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1866 1867 1912 1916 1950

Kiválóságunk alapja 
a hagyomány
Márkánk sikere nem véletlen. Családi vállalkozásunk már 150 éve 
tevékenykedik a fafeldolgozó iparban. A fából készült természetes 
termékek iránti szeretetünk egyesül a természetes szépséget és 
lakályosságot szolgáló állandó innovációkkal. A trendek terén betöltött 

fenntartható tevékenységünk tesz bennünket. 

mint 90 országban jelent egyet a parkettával, a prémium igények 
teljesülésével – teljesen mindegy, hogy 1 sávos szalagparkettáról, 
hajópadlóról vagy az új, széles Plaza padlóról van-e szó.

Családi vállalkozás



HARO HÍRLEVÉL | 3

A vállalatvezetés negyedik és ötödik generációja:
Peter Hamberger és Dr. Peter M. Hamberger

 

 

1958 1976 1987 20162016
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Termékeink és termelésünk tekintetében mindig újdonságokkal és 
tanúsítványokkal szolgálunk.

Prémium termékek – 
Made in Germany

Made in Germany



ISO 50001
energy management system



fokozott elvárásokhoz 
igazodva
HARO – a fával kapcsolatos tapasztalatunkon alapuló természetes parketta 

 
A lakás egészséges – formatervezett DISANO padlója és laminált padlóink 

 

 

HARO 
LAMINÁLT PADLÓ 
TRITTY
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A HARO márka
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A parketta 
mi vagyunk
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HARO parketta szakértelem

HARO parketta 4000
 

 
 

 

 
 

 

HARO Professional PARKETTA  
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TÖLGY DOHÁNYSZÜRKE 
SAUVAGE 

 

TÖLGY DOHÁNYSZÜRKE 
TERRA 

 

TÖLGY 
SAUVAGE  

 

TÖLGY PURO WEISS 
TERRA 

 

TÖLGY PURO WEISS 
SAUVAGE 

 

TÖLGY PURO INVISIBE 
SAUVAGE 

 

TÖLGY GYÖNGYSZÜRKE 
EREZET  
SAUVAGE 

 

BOROSTYÁNTÖLGY 
UNIVERSAL 

 



Az általunk alkalmazott felületkezelések természetes kisugárzást adnak a 

Mi vagyunk 
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HARO parketta szakértelem



A forradalmian új 
parkettafelület: 

olyan szép, mint 
a természetes olajozás 
oly könnyen ápolható, 

mint a lakkal kezelt

Az ellenálló  
olajos felület



Parkettmanufaktur – a 
parkettakészítés magas 

A parketta manufaktúrában készült nemes parkettapadlók különleges 
választéka a vásárlók egyedi igényei szerint testre szabható. 

-
gyobb tökéllyel teljesítik.

 

parkettmanufaktur
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HARO Interior –
a természetes szépség 
mint térkoncepció
HARO WALL Formatervezett padló a falon. Különösen természetes. 

HARO STAIRS
HARO TABLE  Asztalok a parketta anyagából. Terek teljes harmóniával és eleganciával.
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DISANO by HARO.
A lakás egészséges formatervezett padlója.

A MI VÁLASZUNK A HAGYOMÁNYOS 
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DISANO by HARO

MENTES 
 



 
tartalmaznak semmilyen káros anyagot, páratlanul rugalmasak, lábmelegek és puhák, ugyanakkor 
rendkívül strapabírók és kellemesen csendesek. Tapintásuk és látványuk alig különbözik az igazi fáétól. 
Az új választékban vizes helyiségekben lerakható DISANO-változatok is megtalálhatók.  
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DISANO by HARO.
Öt sorozat – korlátlan 

DISANO Saphir   

248

DISANO Project  

ÚJ

DISANO by HARO

MENTES 
 



 

ragasztás miatt a DIASNO még a csempepadlóknak is konkurenciát jelent a tartósságot és a nedves helyeken 

DISANO Classic  DISANO Classic Aqua   

 

moisture
protection

DISANO SmartAqua   

 

moisture
protection

ÚJ



Ha laminált padló – 
akkor HARO
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HARO laminált padló

 
    A legszebb fautánzatok
    A legcsendesebb laminált padló
    
    A vízálló laminált padló
    A nagy méretválaszték

TRITTY LAMINÁLT PADLÓ
Olyan rugalmas, mint maga az élet 1.   

 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

1 2 3 54 6





Most új: 
TRITTY 200 Aqua 
laminált padló 
nagyfokú nedvesség 
elleni védelemmel.
A HARO TRITTY 200 Aqua laminált padló a fafelületek már majdnem 

 

ahol tócsák keletkezhetnek, ahol kiömölhet egy pohár víz, ahol nedves 

 

 
 

 

ÚJ
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HARO TRITTY 200 Aqua laminált padló
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CELENIO – 
 

fapadló
 

kerül kapcsolatba ezekkel a falemezekkel, újra és újra megérinti 
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CELENIO by HARO

www.blauer-engel.de/uz176





HARO referenciák.
Különleges helyek. 
Különleges helyiségek.

 
sugároz, hanem harmóniát és érzékiséget is. A HARO parkettapadlók világszerte 
megtalálhatók mindenütt, ahol az emberek igen szokatlan épületekkel találkoznak, 

helyiségeket. 
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Referenciák
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HARO – 
több mint 
jó padló
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Valódi partnerség a közös sikerért



Önnek, hanem a megvásárlásukban is segítünk. Informatív 
POS-moduljainkkal megtervezzük az Ön teljes HARO- 
megjelenését, az összes termékcsoportot bemutató vonzó 
katalógusokat, prospektusokat és kollekciómappákat 
bocsátunk rendelkezésére. Az ideális összeállítás 
az Ön szakmai hozzáértésével kombinálva 



A HARO Studio  
újdonsága a 
HARO Studioplus

 

 
A padló vásárlója mindig a saját választása szerinti helyiségben lerakva látja 
a kiválasztott padlót. Az értékesítési beszélgetés során egy gombnyomásra 
megkaphat minden kapcsolódó információt a lerakástól a padlóápolásig. Így a 
vásárlás nemcsak az Ön ügyfele számára válik élménnyé, hanem Önnek is. 
A sikeres értékesítések száma megsokszorozódik. 

a kiválasztott padlót. Az értékesítés
megkaphat minden kapcsolódó info
vásárlás nemcsak az Ön ügyfele szá
A sikeres értékesítések száma megs

HARO STUDIOplus  
 

 
 

 

HARO 
STUDIOplus

ÚJ

HARO Studioplus
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www.haro.com
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