
A HARO TRITTY laminált padlóburkoló választásával az Ön előnye
közel 150 éves fa megmunkálásból származó tudásunkból és 60 éves
többrétegű parketta gyártásából származik. Mint parketta specialista,
igazán jó érzéssel ajánljuk a legszebb és legtermészetesebb fa burko-
lóinkat, melyek szinte megkülönböztethetetlenek a valódi parkettá-
tól. A megtévesztésig valódinak ható stlíusjegyek alapján válik
igazán vonzóvá laminált burkoló termékcsaládunk. Kedvelt és
divatos termékek, mint a HARO TRITTY Campus, a HARO
TRITTY Loft vagy a hosszabb formátumú HARO TRITTY Gran Via

hangsúlyozzák a káprázatos parketta megjelenést.  Generációk óta családi vállalkozásként
működünk, így előnyhöz jut a legendás „Németországban gyártott” minőségi termékekből is.
Nyerjen inspirációt az összehasonlíthatatlanul széleskörű laminált burkolóinkból a következő
oldalakon keresztül.
Akár a sokoldalú 75-ös szériából választ, vagy a keményebb 100-as szériából, akár az extraerős
250-es termékekből – mindegyik esetben olyan laminált padlót választ, mely lába alá varázsolja
a padló iparban jelen lévő innovatív technológiát. Igazán kiemelkedő az egyedülállóan egyszerű
és gyors installációs rendszerünk a „Top Connent”, akárcsak a ConforTec technológia a HARO
TRITTY Silent CT-nél, mely a világ legcsendesebb laminált burkolója. zoknak, akik magas
minőségű természetes padlóburkolót szeretnének, HARO a megfelelő választás. 
Reményeink szerint eltölt néhány inspiráló órát a HARO laminált burkolók világában.

A negyedik és ötödik generációs cégvezetés:
Peter Hamberger és DR. Peter M. Hamberger

Üdvözli Önt a
HARO
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Megteremtjük a
minőségi életet

További információért látogasson el weboldalunkra,
ahol megtalálja teljes termékskálánkat
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Ki tudná jobban, hogyan is kell kinéznie egy valódi fa burkolónak, mint a parketta specialista HARO? Minőségi
laminált burkolóinkkal megteremtjük a megfelelő alapot egy rendkívüli belső környezethez. Gran Via termé-
keink a hosszabbított formának köszönhetően lehetővé teszi, hogy igazán megnyerő szobát alakíthasson ki. A
keskeny Loft használatával lehetősége nyílik arra, hogy lakberendezés során,hogy rendkívülien ízléses újdonsá-
gunkkal,a Campus extra széles pallóival burkoljon. Bármelyik laminált parkettánkat is választja, lehetősége
nyílik arra, hogy szobáiban álmai valóra váljanak: HARO TRITTY minőségi életkörülményeket teremt bármely

élettérben és munkakörnyezetben.



Miért a HARO
laminált parketta?

1

A világ legcsendesebb laminált parkettája: HARO TRITTY silent CT

Mindennapi munkánkban az vezérel minket, hogy folyamatosan fejlesszük termékeinket,
melyen keresztül vásárlóinkat előnyhöz juttatjuk. A padlóburkolók között a legjobb példa erre:
HARO által kifejlesztett TRITTY Silent CT, a világ legcsendesebb laminált padlója.

2

3. A világ egyik legegyszerűbb burkolási technikája:
HARO Top Connect

Célunk, hogy burkolóink ne csak szépek legyenek, hanem egyszerűen beépíthetők is,
Top Connect csatlakozórendszerrel láttuk el őket. Legjobb indokunk erre, hogy talán a
világon legegyszerűbben beépíthető rendszer.

3

6

Tapasztalatainkat adjuk át – a legszebb fa stílusában

Németország vezető parketta gyártói olyan száktudással és hozzáértéssel rendelkeznek, hogy a
laminált parkettáknak olyan felületet alakítottak ki, melyek szinte megkülönböztethetetlenek az
eredeti fa felülettől.



7



8 | TRITTY 75 | Plank 1-Strip

HARO TRITTY 75
Plank 1-Strip 4V
OAK ITALICA CREME*
AUTHENTIC
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Sokoldalúság, hírnév és magas minőség

Azoknak, akik odafigyelnek kiadásaikra, azonban
mindent  széles választék és minőségi termékek
választásával szeretnék elérni, a legjobb választás
a TRITTY 75 kínálata. Tökéletes választás, mely
nem csak az első saját lakás alkotóeleme lehet.
Szilárdságának és vonzó megjelenésének
köszönhetően, a TRITTY 75 az első számú
választás lehet azoknak, akik meghitt és
kényelmes otthont szeretnének megteremteni.

TRITTY 75
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HARO TRITTY-vel bárki megengedhet magának egy igazán
stílusos otthont. Tökéletes alapot teremthet otthonában a
rusztikus hatású Tölgy Tobacco árnyalattal, mely vonzó
színárnyalatú és természetesen szemcsés.

HARO TRITTY 75
Plank 1-Strip 4V
OAK TOBACCO*
PORES RUSTIC
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Stílusos élet mindenkinek

4V = ferde vágással minden oldalon

1 Plank 1-Strip 4V
OAK ITALICA CREME*
authentic

2 Plank 1-Strip 4V
OAK NATURE*
authentic matt

1 2
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Egyszerűen kényelmes

A divatos stílus, modern színhasználat és a vonzó élénkség
találkozása. Ennek eredménye egy meghökkentő otthon:
A laminált padló meghittséget varázsol otthonába – luxus
hangulatban.

4V = ferde vágással minden oldalon

1 Plank 1-Strip 4V
OAK DOLOMITI*
textured matt

2 Plank 1-Strip 4V
PINE PACIFICO*
textured matt

1 2

HARO TRITTY 75
3-Strip
ROBINIA WHITE SANDED*
PORES RUSTIC

TRITTY 75 | 3-Strip | 13
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HARO TRITTY 75
3-Strip
WALNUT NATURALE*
PORES MATT
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Kifejező és természetes, nemes érintéssel

Az egyik legnemesebb fa fajta, a mogyoró régóta lelkesedésünk
inspirációja, hagyományosan kerek között a bútortervezésben.
Azok, akik lendületes burkolóra vágynak egy tervezői
környezetben, boldogan fedezik fel, hogy a mogyorófa
mintázata meggyőzően jól mutat padlóburkolóként.



HARO TRITTY 75
3-Strip
VINTAGE BEECH*
SMOOTH MATT
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HARO TRITTY 75
3-Strip
POLAR OAK*
AUTHENTIC MATT

TRITTY 75 | 3-Strip | 17

A felszínben rejlik a különbség

A simától a mattig, mindig valódi és sokoldalú: összesen
9 különféle felületű burkolót ajánlhatunk Önnek.
Nézze meg és érezze a különbséget, a márkát és minőséget,
melyet egy parketta specialista kínál Önnek.
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Matt bevonat
Az eredetinél majdnem szebb

A matt bevonatú laminált padlóburkolóink az olajos bevonatú
parkettákat idézik fel bennünk. És a valódi matt változat esetén,
a fa felület és a színhasználat találkozás még lenyűgözőbb hatást
kelt. Majdnem olyan, mint az eredeti fa, egyszerűen tipikus HARO.
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HARO TRITTY 75
Plank 1-Strip
HIGHLAND OAK*
TEXTURED MATT



HARO TRITTY 75
3-Strip
CHERRY RUBIN*
PORES

TRITTY 75 | 3-Strip | 19
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Mikor költözik melegség az otthonába?

A Tritty 75 szériával szinte automatikusan új életminőséget
varázsol a négy fal közé. Nem számít, hogy a világos vagy a
cseresznye árnyalatot preferálja. Élvezze a HARO-t.



HARO TRITTY 75
Plank 1-Strip
ALABAMA OAK*
TEXTURED 
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Hozzáillő kiegészítők: Szegőlécek

Az egyes laminált burkolóinkhoz hozzáillő szegőléceket ajánlunk, átfogó és tökéletes
megjelenéssel.  Ahhoz, hogy valóra tudja váltani álmát, megkönnyítjük dolgát, hiszen
vonzó és briliánsan egyszerű szegőléc rendszert dolgoztunk ki.
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HARO TRITTY 75
Plank 1-Strip
WENGE*
PORES

Pont olyan megkapó, mint az igazi

A „wenge” a világ egyik legelőkelőbb típusú fája. Azok, akik nem
szeretnék drága trópusi faanyag felhasználásával kialakítani
otthonukat, megtalálják a megfelelő burkolót kínálatunkban,
melyek igazán nehezen különböztethetők meg az eredetitől.
A vonzó Alabama tölgy mintázat, mely bal oldalon található,
különösen varázslatos atmoszférát teremt otthonában.
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
OAK ITALICA SMOKED*
AUTHENTIC



Legkeményebb felület, hatalmas választék 

Külső megjelenésében valóban tartós, kifinomult
felületkezelés, tartós felület számos élet – és
munkakörnyezetben – ezt nyújtja a TRITTY 100
kínálata. Több, mint 130 különböző termék, 57 féle
stílus, 8 féle felület kialakítás, 6 féle tervezés –
nem marad olyan kívánság, melyet ne tudnánk
teljesíteni. A különösen divatos, hosszított
kialakítású Gran Via használatával izgalmas
belső teret alakíthat ki, különösen ha kombinálja a
valódi fa stílussal és a Silent CT-vel, mely a világ
legcsendesebb laminált burkolója. A legújabb tagja
termékcsaládunknak: a Campus. A termékcsalád
tagjainál találkozik a klasszikus palló szélesség a
divatos szélességgel – melynek köszönhetően
rendhagyó belső tér-élményben lesz része. Első
osztályú életteret alakithat ki az innovatív és
divatos laminált burkolóinkkal.

TRITTY 100
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Gran Via 4V: 
Igazán különlegessé
teszi otthonát
Extra hosszúság, extra szélesség, és különösen sok köszönhető mind a négy oldalon
megtalálható ferde szögeknek: egy igazán divatos termék 2200mm hosszúságban és
243mm szélességben. Gran Via termékeinkkel lenyűgöző, tágas belső teret alakíthat
ki. Igazi kincs egy divatos környezetben. A Gran Via pallók mindegyik oldala ferde
szögben záródik: a pallók minkét oldala és vége ferdén van metszve, mellyel vibráló
hatást kelt, ami az igazi fa parketta hatását kelti.
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Gran Via 4V
OAK CONTURA 
STONE GREY*
AUTHENTIC  
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
OAK CONTURA
NATUR*
AUTHENTIC 

00

VVVVVVViiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 444444VVVVVV

Természetes minőség

Vibrálás + kiemelkedő természetesség = meggyőző környezet.
Az új fa reprodukció, a természetes tölgy a Gran Via 4V divatos
formájával minden helyiségnek magas minőségű megjelenést
kölcsönöz. A kiegyensúlyozott stílus is meggyőző: a részletes
szemcsézettség, hangsúlyos szíjács elemekkel ötvözve finomat
illeszkedik a színválasztáshoz.
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Erőteljes és előkelő

A fa reprodukció szürke kő árnyalatú tölgy, melynek természetes
struktúrája és autentikus felszíne az olajozott parkettákat idézi,
megfelelő alapot képezve egy előkelő és erőteljes belső tér
kialakításának. Köszönet illeti a különösen népszerű Gran Via 4V
kialakítását, mely tágasságot csempészhet az élettérbe,
különösképp a nyitott terekbe.
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ALPINE OAK NATURE*
AUTHENTIC MATT
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
OAK VINTAGE*
TEXTURED MATT

30 | TRITTY 100 | Gran Via 4V

Melyik tölgy a kedvence?

„Vintage tölgy” árnyalatban élni. Laminált parkettáink a „vintage tölgy”
árnyalatban luxust csempésznek otthonába, melyet megengedhet
magának. A valódi fa reprodukcióját vegyítjük az előkelő
megjelenéssel, ferde élvágást alkalmazva mind a négy oldalon.
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
OAK DUNA LIMEWASHED*
AUTHENTIC

32 | TRITTY 100 | Gran Via 4V

00

SH

Via

HE

aa

ED*

44VV



*w
oo

d 
re

pr
od

uc
tio

n

Még többet hozhat ki otthonából

Fa burkolatok használatában napjainkban nagyon népszerű a
„meszes hatás”. Világos színezetet és látványosabb szemcsézettséget
eredményez. Mennyire kényelmes Önnek, hogy valódi fa reprodukciót
vásárolhat laminált kivitelben. Mindezek tetejében, a kiemelkedően
népszerű Gran Via 4V formulában is elérhető.
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
CHESTNUT BIANCO*
TEXTURED MATT
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Gran Via termékeinket felhasználva igazán tágas belső teret
alakíthat ki minden helyiségben, melyek első látásra lenyűgözőek.
Mindezek elérhetőek „Gesztenye” színárnyalatban – az élet egyik
modern útja. Még több ihletre van szüksége új otthonához? Ezek a
tölgy árnyalatok is bővíthetik elképzeléseit.

1 Gran Via 4V
OAK CONTURA SAND*
authentic

2 Gran Via  4V
OAK ITALICA NATURE*
authentic

3 Gran Via 4V
OAK DUNA LIMEWASHED*
authentic

1

2 3
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Mutassa meg nagylelkűségét



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
BROOKLYN PINE*
PORES RUSTIC
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Új értelmet nyer a Fenyő

Megkapó megjelenés: A bemutatott két típusú fenyő reprodukció
nem csak színében megnyerő hatású. A Gran Via formátumnak
köszönhetően egyedülállóan tágas érzést kelt. Továbbá: Gran Via
formátum, mely mind a négy oldalán ferdén metszett, tovább
hangsúlyozza a padló karakterességét. 
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
PINE PACIFICO*
TEXTURED MATT

TRITTY 100 | Gran Via 4V | 37
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
BLACK OAK*
TEXTURED
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Különösen vonzó, esztétikus megjelenéssel magáért beszél: a
fekete tölgy Gran Via 4V formátumban, texturált felülettel.
Azoknak, akik tisztában vannak azzal, hogyan is kell ügyesen
berendezni egy szobát, ez igazán jó választás. A sötét tölgy
árnyalat mellett, világosabb árnyalatokat is ajánlhatunk Önnek,
melyek a következők:

1 Gran Via 4V
OAK VIENNA LIGHT*
authentic

2 Gran Via 4V
OAK ELEGANCE*
authentic

3 Gran Via 4V
OAK WHITE LIMEWASHED*
authentic

1

2 3

Rendkívüli
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ALPINE OAK WHITE*
AUTHENTIC MATT

Még több kényelem a szobákban

Két vonzó fa reprodukciót ajánlhatunk, melyek gyönyörködtetnek:
az alpesi fehér tölgy árnyalatot, mely természetes vibrálású világos
burkolat. Valamint az alpesi tölgyet, mely autentikus megjelenésével
kellemes atmoszférát teremt. 
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
SMOKED OAK TERRENO
LIMEWASHED*
AUTHENTIC MATT 

Könnyű ápolás

Valódi fából készült termékeink, laminált
padlóburkolóink olyan fedőréteggel vannak
bevonva, mely meggyőző mindenki számára –
a HARO a tisztításra és ápolásra is kidolgozott
termékkel áll rendelkezésére. Munkatársaink által
kifejlesztett, környezetbarát folyadékkoncentrátum
használatával könnyen tisztán tarthatja padlóját.
A mérőkupak használatával tegyen egy kevés
Active folyadékot tiszta vízbe, törölje át a padló
egy benedvesített ruhával és kész is.

42 | TRITTY 100 | Gran Via 4V
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Valódi vagy reprodukció?

Első látásra laminált padlóink még a szakavatott szemek számára
is nagyon nehezen megkülönböztethetőek a valódi parkettától.
Nem meglepő, hiszen évtizedes tapasztalat áll a hátunk mögött
parketta specialistaként és a magas minőségi követelményeink
hosszú távon kifizetődőek Önnek.



Campus 4V:
2 világ legjobb
kombinációja
Mi történik ha a klasszikus pallók hosszúságát (1282 mm) kombináljuk a
Gran Via 4V szélességével? Egy soha nem látott, teljesen új látvány tárul elénk.
243 mm széles kialakítás és a ferdén vágott 4 oldalnak köszönhetően, mely eddig
a parketták jellemzője volt, az új Campus 4V kialakításának köszönhetően alapot
teremthetünk ahhoz, hogy minden helyiség még tágasabbá váljon.

44 | TRITTY 100 | Campus 4V
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Campus 4V
OAK CONTURA SAND*
AUTHENTIC
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Élvezze modern élettereit

Az egész több, mint a részek összessége: amikor népszerű,
világos színhasználat találkozik a divatos formával, az csakis a
fából készült olasz krém színű tölgy burkolatunk lehet Campus 4V
kivitelben. 2014-es újdonságunk, a modern kivitel beköltözik
otthonába – nem csak a hálószobába.

HARO TRITTY 100
Campus 4V
OAK ITALICA CREME*
AUTHENTIC
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Új szenvedély a természetes minőségért

Egy apró változtatás a színhasználatban mely harmonizál a
lakberendezés színhasználatának új trendjével és az erőteljes
szemcsézettséggel, mely jellemző a tölgyfára, akárcsak a sikeres
Campus 4V kivitel, megszületik egy modern változata a klasszikus
tölgy felhasználásának. 

HARO TRITTY 100
Campus 4V
OAK CONTURA
STONE GREY*
AUTHENTIC
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HARO TRITTY 100
Campus 4V
ALPINE OAK GREY*
AUTHENTIC MATT
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HARO TRITTY 100
Campus 4V
SMOKED OAK TERRENO 
LIMEWASHED*
AUTHENTIC MATT
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Varázslatos szobát teremteni

Minden helyiség saját karakterisztikával rendelkezik, melyet a
füstös tölgy „Terreno” stílussal hangsúlyozhatunk, mely sötét
és meleg barna árnyalatú, meszes pórusokkal vegyítve. Ez nem
csak egy különösen eredeti fa reprodukció Németország vezető
parketta márkaképviseletétől, de egy kifinomult mérnöki tudás,
modern tervezés és meggyőző Campus 4V forma ötvözete.
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A legkifejezőbb fafajták egyike a tölgy. A tökéletes fa reprodukcióink
az inspiráló színskálával megmutatja a számos lehetőség, amit
magában rejt egy szelet a fából. Világostól a sötét színekig, a
meszes hatású „Duna” tölgy árnyalattól a természetes „Alpok”
árnyalaton át, az olasz füstös árnyalatig – a színskála teljes
spektrumát használjuk, hogy bármely kívánságot ki tudjunk
elégíteni.

1 Campus 4V
OAK DUNA LIMEWASHED*
authentic

2 Campus 4V
ALPINE OAK NATUR*
authentic matt

3 Campus 4V
OAK ITALICA SMOKED*
authentic

1

2 3

A tölgy többet jelent



Annyira vékony,
mégis igazán mély:
LOFT 4V
A vékony karakterisztikus jellemzőket viseli magán a Loft 4V: 135 mm széles,
melyet a térbeliség új dimenziója inspirált. Meglepő alternatíva a klasszikus palló
formájának. A ferde élvágások még inkább hangsúlyozzák a karakterisztikát.
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HARO TRITTY 100
Loft 4V
SMOKED OAK AGATE*
AUTHENTIC



HARO TRITTY 100
Loft 4V
OAK CREME LIMEWASHED*
AUTHENTIC
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HARO TRITTY 100
Loft 4V
OAK CLASSIC WHITE*
AUTHENTIC

A nemes tölgy

Nem számít, hogy a klasszikus fehér árnyalatút vagy a krémes
árnyalatú, meszes hatású tölgy árnyalatot kedveli, mindkét
árnyalat tökéletes abban, hogy barátságossá és hangulatossá
varázsoljon egy szobát. Köszönhetően a világos árnyalatnak,
mindkét típus divatos napjainkban.
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HARO TRITTY 100
Loft 4V
ITALIAN WALNUT*
PORES MATT

Karcsú elegancia
Keskeny kivitelű Loft

Olasz mogyoró vagy antik szürke tölgy árnyalat – két olyan
színárnyalat, mely kiemelkedővé teszi otthonát. Loft 4V kivitelben,
a burkoló karakterisztikáját tovább hangsúlyozza a négy oldalon
ferdén metszett él. Valamint a Loft keskeny dimenziója biztosítja
az összehasonlíthatatlanul elegáns látványt. 
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HARO TRITTY 100
Loft 4V
OAK ANTIQUE GREY*
AUTHENTIC
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2-réteg, 3-réteg
1-réteg: kitűnő
választás a szép
környezethez
A kétrétegű tervezés egyéniséget kölcsönöz a fából készült termékeinknek,
mely áttekinthetőbb látványt kölcsönöz szobáinak, mellyel még élénkebbé
válnak. 3 rétegű burkolóink, melyet „Longstrip” néven ismerhetnek, a három
párhuzamos sávnak köszönhetően nyeri el élénkségét. A klasszikus 1-rétegű
burkoló igazán népszerű, mivel ferde élmetszéssel és anélkül is kapható.
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HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval 4V
OAK NEVARA LIMEWASHED*
AUTHENTIC MATT



HARO TRITTY 100
2-réteg
OAK MEMPHIS*
TEXTURED MATT
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HARO TRITTY 100
2-réteg
ALASKA PINE*
TEXTURED

Ezen az úton még több élénkséget viszünk az életébe

Mi a közös a laminált padlókban ezeken az oldalakon?
A különösen vibráló látványuk. Azon munkálkodunk, hogy
vonzó megjelenést kölcsönözzünk mind a világos, mind a
sötét árnyalatoknak. A grafikus mintázatok elbűvölő és
inspiráló lehetőségeket rejtenek a lakberendezésben.
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HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval
SYCAMORE MAPLE*
PORES

Kényelmes otthon megteremtése:
1-rétegű burkolóval

Miért olyan népszerű az egyrétegű burkoló? Azért mert minden
helyiségben jól mutat? Azért mert még inkább hangsúlyozza a
parketta látványát egy laminált parketta? Talán mindegyik miatt.
A lenti bemutató képen jól látható a meggyőző és művészi laminált
padló.
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Lakberendezési trend: világos fedőréteg

A világos árnyalatok diadalmenete töretlen.
Ezért kínáljuk Önnek a világos laminált
padlóburkolók széles választékát, kiváló
minőségben.

HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval
BAVARIAN BEECH*
TEXTURED
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Klasszikus, újragondolva

Asztalosmesterek körében klasszikus fatípus a szilfa, mégis ke-
vésbé gyakran találkozunk vele a burkolók között. Krém árnyalatú
szilfa burkolónkkal mutatjuk be a rusztikus stílust, természetes út
a modern világos színhasználatban, mely érdekes és sokoldalú
színeket kölcsönöz a különböző elemeknek.



HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval 4V
ELM CREMA*
PORES RUSTIC
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HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval 
MERBAU SEDAN*
PORES MATT

… és a helyiségekből otthont teremtünk

Tökéletes példa a kényelem megteremtése a minőségi laminált
padlóburkolókkal: a fennségesen bájos Merbau reprodukció.
Másfelől divatos kinézetű gesztenye reprodukció ferdén
metszett élekkel kontrasztos színhatást kelt.
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HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval 4V
CHESTNUT IMPRESSO*
TEXTURED MATT
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HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval 4V
SILVER PINE*
TEXTURED MATT

A burkolat és a divat találkozása

Könnyed pillanatok a négy fal között – ez könnyen megteremthető
napjainkban, a divatos kinézetű ezüst fenyőárnyalattal és a meszes
hatású tölgy árnyalattal. Két tökéletes padlóburkolat, mellyel
egyedi életteret varázsolhat napjaink igényeinek megfelelően.
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HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval 4V
OAK LIMESTONE*
TEXTURED MATT
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HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval 4V
OAK SCULPTURA*
TEXTURED MATT
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HARO TRITTY 100
1-rétegű burkolóval
OAK FLAVIA*
TEXTURED MATT

Még több lehetőség a tölgy felhasználására

A faragott tölgy és a rusztikus padlódesign kombinációja egyedi,
mély vizuális élményt alkot, mely padlóját igazán vonzóvá teszi.
Flavia tölgy árnyalat, mely egyrétegű, igazán nyugodt környezetet
teremt. A harmonikus megjelenés titka: az átmenet a pallók között
teljesen folytonos.
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HARO TRITTY 250
1-rétegű burkolóval 4V
OAK KANSAS*
PORES RUSTIC



Extra erős és ellenálló, mely igazán jó
egyveleg – még a kereskedelmi felhasználók
számára is.

Rendkívül strapabíró, szennyeződés és karcálló,
tartós és kopásálló – a fő jellemzői a TRITTY 250
szériának. Minden olyan területen használható,
ahol gyakran közlekednek rajta, lakossági
felhasználásra, ahol szükség van nagy kopásállósá-
gra, vagy kereskedelmi felhasználásra egyaránt: a
TRITTY 250-ben megbízhat – több, mint 25 év
garanciát vállalunk rá. Mikor mond igen, hogy
HARO laminált parkettával éljen?

TRITTY 250
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HARO TRITTY 250
1-rétegű burkolóval 4V
OAK CARAMEL*
PORES RUSTIC
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Azoknak, akiknek szakmailag megfelelő alapokra van szüksége,
azon nyugodtan megbízhatnak benne. Nem csak napjainkban,
hanem hosszútávon is. A HARO csúcsminőségű laminált
burkolóival mindkét előnyt biztosítjuk Önnek: élvezheti a híres
márkát és minőséget, mely kinézetével évekre lenyűgözi.

Profit a profiknak

1 1-rétegű burkolóval 4V
SILVER PINE*
textured matt

2 1-rétegű burkolóval 4V
OAK KANSAS*
pores rustic

1 2



HARO TRITTY 250
1-rétegű burkolóval 4V
HIGHLAND OAK*
TEXTURED MATT

76 | TRITTY 250 | 1-rétegű burkolóval

Másodjára is a tölgy

Akár egy reklámügynökségről legyen szó, akár gyermekáruházról –
HARO TRITTY 250 mindig jó választás. A HARO-nál, a sikkes és
természetes hatás találkozik az ismert időtállósággal a burkolatok
terén, melyet könnyű ápolni és lenyűgözi napról-napra. Különleges
tapintású, mégis egyszerű laminált burkolat.



HARO TRITTY 250
1-rétegű burkolóval 4V
OAK ITALICA NATURE*
AUTHENTIC
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Range Overview  
HARO TRITTY 75

3-Strip
OAK WHITE TEXTURE*

ID no. 526 645

Plank 1-Strip 4V
OAK DOLOMITI*

ID no. 530 294

3-Strip
POLAR OAK*

ID no. 526 786

Plank 1-Strip
HIGHLAND OAK*

ID no. 526 652

Plank 1-Strip
NORDIC PINE*

ID no. 526 796

3-Strip
ROBINIA WHITE
SANDED*

ID no. 530 287

Plank 1-Strip 4V
PINE PACIFICO*

ID no. 530 291

3-Strip
OAK TITAN GREY*

ID no. 526 644

3-Strip
APPLE*

ID no. 526 788

3-Strip
MAPLE CLASSIC*

ID no. 526 780

Plank 1-Strip
OAK LIGHT

STABILETTE*

ID no. 526 650

78 | RANGE OVERVIEW | TRITTY 75
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Plank 1-Strip 4V
OAK ITALICA CREME*

ID no. 530 295

3-Strip
HOLM OAK*

ID no. 526 785

3-Strip 
VINTAGE BEECH*

ID no. 526 782
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Range Overview  
HARO TRITTY 75

RANGE OVERVIEW | TRITTY 75 | 79

2-Strip 
PEAR GOLDEN*

ID no. 526 791

3-Strip
BEECH BEIGE*

ID no. 526 781

Plank 1-Strip
OAK NATURE*

ID no. 526 648

3-Strip
OAK*CLASSIC*

ID no. 526 784

2-Strip
LARCH COUNTRY*

ID no. 526 655

2-Strip
APPLE COUNTRY*

ID no. 530 285

Plank 1-Strip 4V
OAK TOBACCO*

ID no. 530 297

Plank 1-Strip
ALABAMA OAK*

ID no. 526 787
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3-Strip
WALNUT NATURALE*

ID no. 530 289

2-Strip
WALNUT COMFORT*

Art.Nr. 526 795

Plank 1-Strip 4V
BOURBON OAK*

ID no. 526 940

3-Strip 
CHERRY RUBIN*

ID no. 526 793

3-Strip
MERBAU*Classic*

ID no. 526 797

Plank 1-Strip
WENGE*

ID no. 526 798

r
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Range Overview  
HARO TRITTY 100 Gran Via 4V

Gran Via 4V
CHESTNUT BIANCO*

ID no. 530 303

Gran Via 4V
OAK CONTURA STONE GREY*

ID no. 531 917

Gran Via 4V
ALPINE OAK GREY*

ID no. 526 711

Gran Via 4V
CHESTNUT IMPRESSO*

ID no. 529 981

Gran Via 4V
PINE PACIFICO*

ID no. 530 319

Gran Via 4V
OAK RUSTICA*

ID no. 528 670

Gran Via 4V
OAK ITALICA CREME*

ID no. 530 693

Gran Via 4V
SNOW PINE*

ID no. 526 933

Gran Via 4V
ALPINE OAK WHITE*

ID no. 526 710

Gran Via 4V
OAK CHALET LIMEWASHED*

ID no. 526 713

Gran Via 4V 
OAK WHITE LIMEWASHED*

ID no. 526 708

Gran Via 4V
OAK DUNA LIMEWASHED*

ID no. 530 340

Gran Via 4V
OAK ANTIQUE GREY*

ID no. 526 704
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Gran Via 4V
OAK VIENNA LIGHT*

ID no. 529 054

h
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Range Overview  
HARO TRITTY 100 Gran Via 4V

Gran Via 4V
BAVARIAN BEECH*

ID no. 529 978

Gran Via 4V
OAK CONTURA SAND*

ID no. 531 916

Gran Via 4V
BROOKLYN PINE*

ID no. 530 308

Gran Via 4V
OAK ITALICA NATURE*

ID no. 530 338

Gran Via 4V
AFROMOSIA*

ID no. 526 934

Gran Via 4V
ITALIAN WALNUT*

ID no. 526 714 

Gran Via 4V
PAINTED WOOD*

ID no. 526 935

Gran Via 4V
OAK ELEGANCE*

ID no. 526 705

Gran Via 4V
ALPINE OAK NATURE*

ID no. 526 709

Gran Via 4V
OAK NATURE*

ID no. 526 703

Gran Via 4V
OAK CONTURA NATURE*

ID no. 531 915

Gran Via 4V
COLONIAL PINE*

ID no. 528 668

Gran Via 4V
VINTAGE OAK*

ID no. 526 712

Gran Via 4V
OAK ITALICA SMOKED*

ID no. 530 333
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Range Overview  
HARO TRITTY 100 Gran Via 4V

Gran Via 4V
OAK VIENNA SMOKED*

ID no. 528 671

Gran Via 4V
SMOKED OAK TERRENO
LIMEWASHED*

ID no. 526 707

Gran Via 4V
SMOKED OAK AGATE*

ID no. 526 706
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
OAK DUNA LIMEWASHED*
AUTHENTIC

Gran Via 4V
JATOBA BRASIL*

ID no. 526 763

Gran Via 4V
BLACK OAK*

ID no. 530 324
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Range Overview  
HARO TRITTY 100 Campus 4V

Campus 4V
OAK CONTURA STONE GREY*

ID no. 532 066

Campus 4V
OAK CONTURA SAND*

ID no. 532 065

Campus 4V
OAK ITALICA SMOKED*

ID no. 532 061

Campus 4V
OAK DUNA LIMEWASHED*

ID no. 532 059

Campus 4V
ALPINE OAK GREY*

ID no. 532 064

Campus 4V
SMOKED OAK TERRENO
LIMEWASHED*

ID no. 532 062

Campus 4V
OAK ITALICA CREME*

ID no. 532 060

Campus 4V
ALPINE OAK NATURE*

ID no. 532 063
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Loft 4V
OAK CLASSIC WHITE*

ID no. 526 692

Loft 4V
CHESTNUT IMPRESSO*

ID no. 526 699

Loft 4V
OAK ELEGANCE*

ID no. 526 693

Loft 4V
OAK CREME LIMEWASHED*

ID no. 526 696

Loft 4V
OAK WHITE LIMEWASHED*

ID no. 530 344

Loft 4V
OAK ANTIQUE GREY*

ID no. 530 343 

Range Overview  
HARO TRITTY 100 Loft 4V

Loft 4V
ALPINE OAK NATURE*

ID no. 526 697

Loft 4V
SMOKED OAK TERRENO 

LIMEWASHED*

ID no. 526 695

Loft 4V
SMOKED OAK AGATE*

ID no. 526 694

Loft 4V
VINTAGE OAK*

ID no. 530 348

Loft 4V
OAK ITALICA SMOKED*

ID no. 530 332

Loft 4V
OAK KANSAS*

ID no. 530 307

Loft 4V
ITALIAN WALNUT*

ID no. 526 700
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Loft 4V
JATOBA BRASIL*

ID no. 526 702
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Range Overview  
HARO TRITTY 100

Plank 1-Strip
OAK CLASSIC WHITE*

ID no. 526 667

Plank 1-Strip
MINIMAL WHITE*

ID no. 530 349

Plank 1-Strip 4V
ELM CREMA*

ID no. 530 321

Plank 1-Strip 4V
OAK LIMESTONE*

ID no. 526 666

Plank 1-Strip 4V
SILVER PINE*

ID no. 530 325

2-Strip
ALASKA PINE*

ID no. 525 667

Plank 1-Strip 4V
OAK NEVARA LIMEWASHED*

ID no. 526 672

Plank 1-Strip
OAK LIGHT GREY*

ID no. 527 077

Plank 1-Strip
OAK ANTIQUE GREY*

ID no. 526 671

Plank 1-Strip 4V
CHESTNUT IMPRESSO*

ID no. 526 680

3-Strip
MAPLE AKZENT*

ID no. 526 760

Plank 1-Strip
SYCAMORE MAPLE*

ID no. 525 659

3-Strip
OAK PREMIUM CREME*

ID no. 526 661

Plank 1-Strip
OAK CREME LIMEWASHED*

ID no. 526 674

r
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Range Overview  
HARO TRITTY 100

2-Strip
OAK LIGHT*

ID no. 530 299

Plank 1-Strip 4V
OAK CARAMEL*

ID no. 530 305

Plank 1-Strip
OAK ELEGANCE*

ID no. 526 668

Plank 1-Strip 4V
BAVARIAN OAK*

ID no. 525 663

3-Strip
OAK PREMIUM NATURE*

ID no. 526 662

Plank 1-Strip 4V
OAK ITALICA NATURE*

ID no. 530 335

Plank 1-Strip
ALPINE OAK NATURE*

ID no. 526 676

Plank 1-Strip
OAK FLAVIA*

ID no. 530 342

Plank 1-Strip 4V
OAK ITALICA SMOKED*

ID no. 530 327

Plank 1-Strip 4V
OAK SCULPTURA*

ID no. 530 323

Plank 1-Strip 4V
VINTAGE OAK*

ID no. 526 678

Plank 1-Strip
ITALIAN WALNUT*

ID no. 526 682

3-Strip
BEECH BEIGE*

ID no. 526 761

Plank 1-Strip
BAVARIAN BEECH*

ID no. 525 661

r
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Range Overview  
HARO TRITTY 100

2-Strip
OAK MEMPHIS*

ID no. 530 302

Plank 1-Strip 4V
OAK KANSAS* 

ID no. 530 306

Plank 1-Strip
MERBAU SEDAN*

ID no. 526 683

Plank 1-Strip
IROKO*

ID no. 529 052

2-Strip 
WALNUT CLASSIC*

ID no. 526 681

Plank 1-Strip
SMOKED OAK AGATE*

ID no. 526 669

r
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Range Overview  
HARO TRITTY 250

Plank 1-Strip 4V
CHESTNUT BIANCO*

ID no. 530 584

Plank 1-Strip 4V
OAK CARAMEL*

ID no. 530 585

Plank 1-Strip 
OAK ELEGANCE*

ID no. 526 757

Plank 1-Strip 4V
OAK KANSAS*

ID no. 530 586

Plank 1-Strip 4V
BLACK OAK*

ID no. 530 588

Plank 1-Strip 4V
HIGHLAND OAK*

ID no. 530 592

Plank 1-Strip 4V
SILVER PINE*

ID no. 530 590

Plank 1-Strip 4V
OAK ITALICA NATURE*

ID no. 530 591

Plank 1-Strip 4V
PINE PACIFICO*

ID no. 530 587

3-Strip
BEECH BEIGE* 

ID no. 526 773

Plank 1-Strip 4V
ITALIAN WALNUT*

ID no. 530 594

Plank 1-Strip
JATOBA BRASIL*

ID no. 526 759 
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HARO TRITTY 250
Plank 1-Strip 4V
OAK KANSAS*
PORES RUSTIC

*w
oo

d 
re

pr
od

uc
tio

n



90 | TECHNOLOGY | Lorem Ipsum90 | TTEECCCHHNNNOLOGY | Lorem Ipsum

Belső értékek a kényelmes
élet érdekében
90 | TECHNOLOGY 
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Miután bemutattuk a változatos belső tervezés lehetőségeit, melyet laminált burkolóinkkal
megalkothat, a következő oldalakon szeretnénk megértetni Önnel a cég filozófiáját, melyek
a termékek mögött rejlenek, valamint a prémium minőségű burkolóink belső értékeit és
egyedülálló technikai jellemzőit.

TECHNOLOGY | 91
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Minden tapasztalatunk – 
mely a legszebb fa burkolók mögött rejlik

Egyedülálló felületstruktúra, pallóformák, melyek az eredeti fa parkettától nehezen megkülönböztethetővé teszik
termékeinket – mind egy szóval összefoglalható: HARO. Nem csoda, mert magas minőségi előírásainkban nyugodtan
megbízhat – a tervezéstől egészen a kész termékig. Például, aktívan támogatjuk a padlóink stílusbeli fejlődését – az
anyagválasztástól kiindulva, a felszíni dekoráció sablonjain át, mindenképp a természetes színárnyalatoktól kezdve
a hiteles árnyalatokig. Komoly támogatást nyújtunk a HARO TRITTY fejlődéséhez is: speciális nyomástechnológiát
alkalmazva, mellyel elérhető az eredeti parketta-szerű felület.
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Vonzó formák

A mottónk: Változatosság. A klasszikus burkoló formák mellett, melyek a parketták világából más jól ismertek,
kínálatunkban megtalálható a rendhagyó, divatos formavilág is. Extra vékony, extra hosszú, extra széles. A tökéletes
forma bármely élettérbe, mellyel megteremtheti gyönyörű, egyedi otthonát.
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3-Strip
„Longstrip”-ként ismert. Speciális jellemzők: egyes pallók 3 párhuzamos csíkból vannak összepréselve.
Méretek: 193 x 1282 mm (for TRITTY 250: 190 x 1282 mm)

2-réteg
A letisztult. A fa reprodukció egyedülálló külső jegyei által tiszta vibrálást kölcsönöz.
Méretek: 193 x 1,282 mm

1-réteg
A klasszikus. A legnépszerűbb, kiterjedt vizuális hatása miatt. 
Méretek: 193 x 1282 mm (for TRITTY 250: 190 x 1282 mm)

Loft 4V
A vékony. A keskeny formának és a ferde élvágásnak köszönhetően válik hangsúlyossá a karakterisztika.
Méretek: 135 x 1,282 mm

Campus 4V
A divatos. Szerencsés kombinációja a klasszikus pallóhosszúságnak és az extra szélességnek – mind a négy
oldalán ferdén vágottak az élek.
Méretek: 243 x 1,282 mm

Gran Via 4V
A hatalmas. A forma és a tágas látvány mindenhol.
Speciális hosszúsága és négy oldalán ferdén vágott éleinek köszönhetően hangsúlyozza a karakterisztikát.
Méretek: 243 x 2,200 mm
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Minden igényt kielégítő választék

Mindenki egyedi stílussal rendelkezik. Minden egyes lakás és ház egy-egy egyéniséget tükröz. Hatalmas választékot
kínálunk laminált burkolókból, így a megfelelő laminált burkolót tudja kiválasztani, mely ízlésének és igényeinek
igazán megfelel. Nem probléma, ha egyedi igényekkel rendelkezik: a HARO kínálatában megtalálja, igazán magas
minőséggel párosítva. Merítsen ihletet elképesztő választékunkból. Látogasson el az Önnek megfelelő HARO
képviseletbe, amint tud.

For residential applications with
high traffic and commercial appli-
cations with low traffic

For residential applications with
high traffic and commercial appli-
cations with medium traffic

For residential applications and high-
traffic commercial applications

Bedroom

TRITTY 75 TRITTY 100 TRITTY 250

Children’s room

Dining room

Living room

Corridor

Kitchen

Office

Hotel room

Conference room

Doctor’s practice

Reception area

Sales area
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recommended possible

Nem mindegyik laminált burkoló megfelelő a különböző felhasználási területekre. A lenti táblázatból tájékozódhat,
hogy mely termékeinket mire ajánljuk.
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Commercial 
applications

Commercial 
applications

* Measured by EPLF Impact Hammer/Walking Lady
tests
(compared to reference floor)

** Thickness x width x length

Specifications:

Level of use: 23/31

Abrasion class: AC3

Impact class: IC1

Elektrostatic behaviour: Antistatic

Warranty:

15 years

Dimensions**:

7 x 193 x 1282 mm 
(9/32’’ x 7 19/32“ x 50 15/32“)

with Silent Pro luxury insulation layer:

2 mm / 3/32’’ higher: 9 x 193 x 1282 mm 
(11/32’’ x 7 19/32“ x 50 15/32“)

Room sound improvement: approx. 30 %*

Footfall sound improvement: 18 dB

Optionally available with Silent CT:

2 mm / 3/32’’ higher

Room sound improvement: 60 %*

Footfall sound: 14 dB

Specifications:

Level of use: 23/32

Abrasion class: AC4

Impact class: IC2

Elektrostatic behaviour: Antistatic

Warranty:

20 years                   5 years

Dimensions**:

8 x 193 x 1282 mm 
(5/16’’ x 7 19/32“ x 50 15/32“)

Loft 4V: 8 x 135 x 1282 mm 
(5/16’’ x 5 5/16“ x 50 15/32“)

Campus 4V: 8 x 243 x 1282 mm 
(5/16’’ x 9 9/16“ x 50 15/32“)

Gran Via 4V: 8 x 243 x 2,200 mm 
(5/16’’ x 9 9/16“ x 86 5/8“)

with Silent Pro luxury insulation layer:

2 mm / 3/32’’ higher

Room sound improvement: approx. 30 %*

Footfall sound improvement: 18 dB

Optionally available with Silent CT:

2 mm / 3/32’’ higher

Room sound improvement: 60 %*

Footfall sound: 14 dB

Specifications:

Level of use: 23/33

Abrasion class: AC5

Impact class: IC3

Elektrostatic behaviour: Antistatic

Warranty:

25 years                   10 years

Dimensions**:

10 x 190 x 1,282 mm 
(13/32’’ x 7 15/32“ x 50 15/32“)

with Silent Pro luxury insulation layer:

2 mm / 3/32’’ higher: 12 x 190 x 1,282 mm 
(15/32’’ x 7 15/32“ x 50 15/32“)

Room sound improvement: approx. 30 %*

Footfall sound improvement: 18 dB

Optionally available with Silent CT:

2 mm / 3/32’’ higher

Room sound improvement: 60 %*

Footfall sound: 14 dB

a c c o r d i n g  t o  W a r r a n t y  T e r m s

15
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HARO TRITTY 75

Residential 
applications

Residential 
applications

Residential 
applications

a c c o r d i n g  t o  W a r r a n t y  T e r m s

25
y e a r s

W A R R A N T Y
i n  r e s i d e n t i a l  a p p l i c a t i o n s

HARO TRITTY 250

Rendkívül kopásálló, szennyezős és karco-
lás álló, tartós – ezen tulajdonságai teszik a
250-es szériát ideálissá azon területekre,
ahol gyakran megfordulnak, mint a nappali,
konyha, folyosók, de kereskedelmi felhasz-
nálásra is alkalmas.

Laminált burkolónk 75-ös szériája megfe-
lelő választás, nem csak első lakásába. 
Autentikus, sokoldalú és ellenálló:
Szinte mindegyik helyiségbe megfelelő a
házban. Válasszon 28 különböző típus-
ból, 8 különböző felületmegmunkálásból,
és győződjön meg róla, hogy a TOP Con-
nect rendszernek köszönhetően milyen
könnyen lefektethető.

Az autentikus és tartós fa külső jegyeit
magán viselve, kemény és ellenálló – a
100-as széria termékeiben ötvöztük a szép
megjelenést és a magas teljesítményt. A
„csendes” CT technológia, mely választható
a TRITTY 100 kínálatában, a világ legcsen-
desebb laminált padlóját teremti meg.
A TOP Connect rendszerrel ellátva, már a
kezdetektől elbűvöli Önt. 

HARO TRITTY 250
Az extra kemény

HARO TRITTY 75
A sokoldalú

HARO TRITTY 100
A kemény

TECHNOLOGY | Series 95
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HARO TRITTY 100
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in commercial applications

HARO TRITTY 100
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10
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W A R R A N T Y
in commercial and public applications

HARO TRITTY 250
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Szépség kívül – minőség belül
A laminált padló felépítése

Napjainkig a HARO sikertörténete a laminált padlók körében már több, mint 25 éve tart. Ez nem csak a különleges és
szinte valódi fa reprodukciónak köszönhető, mely szinte megkülönböztethetetlen az eredetitől, hanem a bonyolult
technikai felépítésnek is. Ne várjon kevesebbet, mint  a prémium minőséget, mely hosszan tart a HARO burkolóival.

Felépítés 
HARO TRITTY 75/100

Felépítés 
HARO TRITTY 250

1. Fedőréteg, speciálisan impregnált (kopásálló réteg)
2. Díszítő réteg, és 2 réteg nátronpapír, speciálisan impregnált,
3. Vízálló réteg, speciális nedvesség szabályozó HDF E1
     papírhüvelykarton réteg
4. Különböző kiegyensúlyozó rétegek
5. Opcionálisan választható kiegészítő „Silent pro luxury” szigetelő réteg,

„Silent CT” technológiával (padlófűtéssel is kompatibilis)

s

1. Fedőréteg, speciálisan impregnált (kopásálló réteg)g
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1. Fedőréteg, speciálisan impregnált (kopásálló réteg)
2. Díszítő réteg, speciálisan impregnált
3. Vízálló réteg, speciális nedvesség szabályozó HDF E1 papírhüvelykarton réteg
4. Kiegyensúlyozó réteg
5. Opcionálisan választható kiegészítő „Silent pro luxury” szigetelő réteg,

„Silent CT” technológiával (padlófűtéssel is kompatibilis)

A fedőréteg – közel olyan kemény, mint a gyémánt
Ahhoz, hogy a HARO parketta különösen ellenálló lehessen (kulcsszó: ellenálló a mikro karcolásokkal szemben), a
legfelső réteget korunddal vontuk be, a második legkeményebb ásvánnyal a gyémánt után. Azonban a fedőrétegnél
döntő fontosságú, hogy áttetsző legyen: egyedül csak a valódi fa kinézet legyen biztosított. Emellett: a HARO saját
gyanta bevonatot használ és saját fedőréteget alkotott – természetesen folyamatos minőség-ellenőrzés a gyártási
folyamat során, hogy ellenőrizzék a kopásállóságot.

A díszítő réteg – magas szintű természetesség garanciájával
A dekorációs réteg klasszikus intaglio nyomtatással készül, több mint 4 nyomtatási színnel. A szubsztrát anyag
ehér vagy színes és melamin gyantába áztatott, fényálló papírréteget jelent, mely a nedvességnek is ellenáll. Az
erőfeszítések kifizetődőek: egy kifejező, mélység érzet érhető el, maximális csillogással és intenzív színekkel.

Nagy szilárdságú papírréteg a maximálisan stabil struktúráért
A HDF karton réteg 80 %-ban puha fából készül, nagy súlyú, annak érdekében, hogy extra stabil struktúrát lehessen elérni és
a szerkezetet megóvja a felpúposodástól, valamint ellenálljon a nedvességnek.
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Kiegyensúlyozó réteg – hatékony stabilizátor

aquaTec – kétszeres védelem a nedvesség ellen

A kiegyensúlyozó réteg gyantával impregnált papírból készül, a laminált padló hátsó felületén található és fő célja,
hogy kiegyenlítse a fedőrétegben található feszültséget. Ha a papír réteg csak egyik oldalán lenne laminálva, lefelé
elhajlana az egy oldalról érkező nedvesség felszívódása miatt, amit köpölyözésnek nevezni a szakmában. Továbbá
az impregnált papírréteg megakadályozza, hogy az aljzatból nagyobb felületen felszívódjon a nedvesség. A TRITTY
250 esetében két réteget alkalmazunk, hogy még stabilabb felületet tudjunk kialakítani.

A kiegyensúlyozott többrétegű konstrukciónak köszönhetően, a HARO laminált burkolói időtállóak. A speciális
aquaTec rendszernek köszönhetően garantáljuk Önnek, hogy megőrzik alakjukat termékeink. Ezt azzal tudjuk elérni,
hogy a speciális nedvességszabályozó HDF réteg és az impregnálás megvédi a felületet. 

▲▲▲
With balancing laminateWithout balancing laminate
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Talán a világ legegyszerűbb összeszerelési rendszere:
HARO Top Connect

Azoknak, akik saját maguk szeretnék laminált burkolójukat lefektetni, de ezelőtt még nem vették
rá a bátorságot, nekik fejlesztettük ki a „Top Connect” rendszert. Talán a világon a legegyszerűbben
összeszerelhető rendszerről van szó, a legszebb design-nal nagyon egyszerűen varázsolhat
rendkívüli stabilitást. Szerszámok nélkül. Az egyes lapokat hosszú élüknél ferdén egymáshoz
kell illeszteni, majd egymásba pattintani a rövid oldalakat egy kis nyomást kifejtve. A burkolat
tökéletesen illeszkedik és azonnal kész arra, hogy élje rajta az életét. És pont ennyire egyszerű
felszedni is, ha esetleg költözésre kerül a sor.

Angle in Press Finished

98 | TECHNOLOGY | Installation
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Autentikus fedőrétegek

Különösen a fa hatású laminált padlóburkolatok esetén, ez nem csak egy igazán természetes bemutatása azoknak
a fa típusoknak, melyek igazán számítanak. Ezért is tanúsítunk különös figyelmet a felületkezelésre és megmunká-
lásra. Termékskálánkban megtalálható a sima felülettől kezdve a kifinomult textúráig, melyek igazán nehezen
különböztethetők a valódi fától. Ez a legendás HARO minőség. Látogasson el a HARO kereskedésbe hogy személye-
sen érezhesse a számos lehetőséget, melyet laminált burkolóink kínálnak Önnek.

Szemcsés
Enyhén szemcsés textúra és
selymesen fénylő felület.

Szemcsés és matt
Enyhén szemcsés textúra és
természetesen elegáns felület

Sima és matt
Sima felület természetesen matt
felület.

Textúrált
Az igazi fa erezettségének érzését
kelti.

Matt és textúrált
Hasonló az igazi fa erezettségéhez.
A matt felület hangsúlyozza a
természetes hatást.

Kézzel munkált
A felület padlóhoz hasonló, melyet
asztalosmester simtított.

h

Autentikus
Majdnem megkülönböztethetetlen
a valódi fától. A textúra és a stílus
tökéletes találkozása. A fényes
felület magas minőséget juttat
eszembe.

Autentikus és matt
Majdnem megkülönböztethetetlen
az eredeti fától. A textúra és a stílus
tökéletes találkozása. Természete-
sen olajos karakterisztikával rendel-
kezik a felület. Az egyrétegű kivitel
esetén enyhe csillogás fedezhető fel
a szemcsék között.

Szemcsés és rusztikus
Egy kifejező szemcsés textúra,
jellegzetes érzéssel és felülettel.
A matt és fényes hatások olyan
egyvelege, mely nagyon különlegessé
teszi a felületet.

Ferde élvágás a hosszú és rövid oldalakon
is
Az élek ferdén vágottak mindkét oldalon
és a végeken is – még élénkebb hatást
keltve.

r



A világ leghalkabb laminált burkolója
HARO Tritty Silent CT

A fejlesztésekben vezető szerepet betöltő HARO megmutatja ez hogyan lehetséges: a laminált is lehet halk. A
legújabb fejlesztésű Silent CT-vel elfelejtheti az idegesítő trappolást, a cipősarok kopogást és a dob hangot – és
élvezheti a csendet és a békét a világ leghalkabb laminált burkolóján. /60%-kal halkabb, mint a egyéb laminált
padlók. Ez a HARO „ComforTec” fejlesztésének eredménye. Öntapadós hátsó oldalával a pallók letétele gyors és
egyszerű. Az eredmény: Kellemes hangzású séta egy leragasztott laminált padlón. De ez a fejlesztés többet tud a
jó hangzásnál. HARO TRITTY Silent CT ellenálló és könnyen tisztántartható, tökéletes fa reprodukció egy parketta
szakértőtől, és igazán egyszerűen lerakható a Top Connect rendszernek köszönhetően. Ezen tulajdonságok ötvözik
egy modern laminált padló előnyeit.

HARO TRITTY Silent CT ComforTec technológiával
  60%-kal csökkenti a zajszintet más laminált burkolatokhoz képest, melyek szigetelő

    réteggel rendelkeznek az alsó oldalon.
  Megfizethető és halkabb laminált padló, mint a magas minőségű szigetelő réteggel

    rendelkező egyéb termékek
  Top Connect segítségével könnyen összeállítható
  Ragasztó és káros anyagkibocsátás nélkül szerelhető
  Azonnal használható
  Nagyon tartós, a több mint 10 mm-es vastagsága miatt
  Több, mint 25 év garancia
  Padlófűtés esetén is alkalmazható
  Több, mint 80 féle stílusból választhat a TRITTY 75, TRITTY 100 és TRITTY 250-es
termékek közül

Audibly quieter – as independent sound level tests confirm. 

Standard 
laminate floor

7 mm – 2 mm PE

EPLF 
Impact Hammer

IHD
Walking Lady
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HARO TRITTY 100

2 mm PE
HARO TRITTY 100

Silent Pro
HARO 

TRITTY 100
Silent CT

Test certificates for “EPLF Impact Hammer” and “IHD - Walking Lady”*
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* Tested and certified by the notified body: 
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH 
in Dresden
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The HARO innovation was awarded first place by 
independent experts from the wood industry:

Heimwerker Praxis 
home improvement magazine
Laminate floor test winner “Very good”

HolzLand Award 2010
“Most innovative product
for consumers”
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HARO TRITTY 250
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A HARO TRITTY Silent CT titka a pallók hátoldalán rejlik: a HARO
ComforTec fejlesztés. Öntapadó csíkokkal a hátoldalán, mely
oldószermentes szintetikus gumi réteg lehetővé teszi, hogy a
pallókat az aljzathoz ragasszák. Ennek eredménye: Kellemes
hangzású séta egy leragasztott padlón.

(self-adhesive strips 
on the underside of the bo-
ards)



Kényelem minden lépéssel

Azoknak, akik kicsit kényelmesebben szeretnének élni, mindenképpen szigetelt rétegű padlóburkolót érdemes
választaniuk. A szökkenő lépések hangját tompítja, az ízületekre és  a gerincre jó hatása van, és csökkenti a léptek
zaját, melyet Ön és szomszédai is kellemesnek érzékelnek. A teljes HARO kínálatban opcionálisan elérhető a Silent
Pro Luxury szigetelő réteggel, kis és nagy mennyiségben egyaránt. A HARO képviselet szívesen áll rendelkezésére.

A gyártó  által biztosított szigetelőréteg előnyei:
 Kiváló védelem a léptek zaja ellen
Az „erdei avar hatású” padló jó hatással van az ízületekre
és a gerincre.
 A szigetelés és a burkolás egy lépésben történik
 Padlófűtéssel együtt is alkalmazható
 Könnyen és egyszerűen vágható
Környezetvédelmi szempontból háztartási hulladéknak
minősül

It will especially please your
neighbours when your steps do not
sound like thunder.

*    Maximum individual values achieved in accordance with the
     EPLF Impact
     Hammer test (compared to reference floor)
**  According to DIN 140-8

Pleasant for you when the sound level
in the room is perceptibly minimised.

INDOOR
SOUND 

REDUCTION
30 %*

FOOTFALL
SOUND 

REDUCTION
18 db**

102 | TECHNOLOGY | Insulation layer



Silent ECO
High-quality acoustic mat with
excellent footfall and room
sound properties; material
based on vegetable oils with 
mineral fillers.
Thickness: 
approx. 2 mm / 3/32’’
Footfall sound improvement: 
18 dB
Room sound improvement: 
27 %

Silent Pro
Heavy-weight mat made of 
PUR with mineral fillers. 
Thickness: 
approx. 3 mm / 1/8’’
Footfall sound  improvement:
19 dB
Room sound improvement: 
29 %

Szigetelő réteg
Mindegyik kemény aljzathoz ajánljuk a szigetelő rétegeinket. Ezekkel csökkenthető a padló
rugalmassága, elnyeli a belső és a léptek zaját és kiküszöböli az aljzat apró szabálytalanságait.
A szomszédja füle és a laminált padlója is igazán boldog lesz.

il Silent Pro DS
Also with integrated vapour
barrier 
(SD > 100 m)
Values like Silent Pro
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Beépített szigetelő réteg
A beépített Silent PRO szigetelő réteg állandó kapcsolatban van a laminált padló rétege és szigetelő
réteg. Ennek pozitív hatása: lehetséges lyukak vagy hiányos részek ki vannak küszöbölve, mely a
zajszigetelésre kifejezetten jó hatással van. Mivel a lyukak környékén üreges réteg keletkezne, ez
hallhatóvá válik amikor a padlóra lépünk, mely rontja a zajszintet és a benti hangokat. Másik előnye
a beépített rétegnek: egy lépésben elkészül a szigetelés és a beépítés.



104 | TECHNOLOGY | Care

Tisztító termék – Könnyen tisztántartható lés környezetbarát

®

Quick, easy and natural –maintenance of all floors

Gyors, könnyű, természetes – ápolás a padlónak
Modern, felelősségteljes háztulajdonosok környezetbarát
termékeket választanak. Több évtizedes tapasztalatunknak
köszönhetően született meg a forradalmi újdonságunk a „Tiszta
és Zöld”. Az eredmény egy tökéletes termék, mely bármely padló
tisztítására alkalmas, és megkönnyíti a  magas minőségű padló
ápolását, tisztítását. Mint Németország egyik vezető parketta
gyártója, hogy ez a hosszútávú karbantartáshoz nélkülözhetet-
len.
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Speciálisan impregnált fedőréteg

A kiváló minőségű laminált padlóink úgy készülnek, hogy teljes védelemmel rendelkeznek az UV fény halványító hatásával
szemben – a színintenzitás és a csillogás nem csökken. A speciális impregnáló réteg biztosítja, hogy a HARO laminált
padlók ellenállnak a karcolásnak és a foltoknak. Nagyon tartós termékről van szó, mely védelmet biztosít hosszútávon a
sérülésekkel szemben, kopásálló (például a folyamatos székhúzásnak ellenáll) hőhatásokkal szemben is védett (például
egy elejtett cigaretta). Nagyon fontos tulajdonsága a padlóknak a kopásállóság és a kopási besorolás mely megfelel a
DIN EN 13329:2006-os szabványnak. Ezen szabvány értelmében addig súrolják a felületet csiszolópapírral, amíg látható
sérüléseket nem tapasztalnak. Valójában a HAROnál szigorú minőségi előírásoknak kell megfelelni, így ezeknek a
standard-oknak messze megfelelnek a termékek.

Outstanding visual impact

Excellent price/performance ratio

Dimensionally stable and perfect fit

Suitable for use with underfloor heating

Antistatic

Extremely scratch-resistant

Resistant to fading under UV light

Dirt-repellent and easy to maintain

Double moisture protection due to aquaTec system

Abrasion-resistant

Hardly inflammable (Cfl-S1), tested in acc. with 
DIN EN 13501-1

Impact and dent resistant

Resistant to cigarette burn marks

Optionally integrated sound insulation
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CE
The CE label confirms that HARO Parquets
and HARO Laminate Floors comply with 
all essential European safety and health 
directives.

ISO 9001
Our quality management system has been 
certified in accordance with DIN EN ISO 9001
since 1995. It secures workflows in the com-
pany 
and consequently contributes to maintaining a
consistent product quality.

ISO 14001
With the certification according to DIN EN ISO
14001:2004, we have commited ourselves to
an active environmental management since
1998.

EPLF
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG is a
founder member of the Association of 
European Producers of Laminate  Flooring.

Sustainability
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG has
been PEFC-certified since the beginning of
2004.

Blue Angel eco label
The Blue Angel has proven the environmen-
tal compatibility of our products since 1992.

Made in Germany
Because our top quality floors are of the 
proverbial German high precision workman-
ship, they come with the internationally re-
nowned “Made in Germany” label. 

Ü mark
To assure that constructional quality 
standards are met, building materials have 
to be tested and certified with respect to 
technical, ecological and health properties. 
The Ü mark attests that a German ‘bauauf-
sichtliche Zulassung’ (national technical ap-
proval) has been granted, which is mandatory
for all 
laminate floors in Germany. For this approval,
the materials used and the emissions are 
evaluated. This ensures product safety for 
manufacturers, dealers and installers. 
Consumers have the peace of mind of knowing
that the product presents no health hazards.

Simply excellent: HARO

ISO 50001
The ISO 50001 standard is aimed at suppor-
ting companies in establishing processes and 
systems necessary to reduce their energy 
consumption and increase energy efficiency.

ISO 50001
energy management system

HARO Warranty
In addition to the statutory warranty terms, 
HARO also provides additional warranties 
for various product groups. Please note the
respective warranty conditions. 
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up to
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