
SUNDT.
ØKOLOGISK.
ANSVARLIG.
HARO gulvbelægninger til generationer



2

Opholdsrum er et udtryk for den individuelle livsindstilling. Gulvet får en særlig rolle i den forbindelse: På denne 
scene udspilles det daglige liv, det bringer beboernes personlighed til udtryk og skaber grundlaget for en 
behagelig rumfølelse. Og dette ofte igennem flere generationer. 

Mere end 150 års erfaring og kærlighed til vores vigtigste materiale træ gør HARO til den førende producent af 
gulvbelægninger i Tyskland. Med mange innovationer har vores virksomhed gennem alle årene sat retningsgivende 
tendenser og nye standarder for gulvbelægningsbranchen. En vigtig succesfaktor er den bæredygtige 
virksomhedsudvikling, der nu allerede har været udlevet i fem generationer – bæredygtighed ligger i HAROs DNA.

Vi har samlet de enkelte komponenter i HARO bæredygtighedstanken til dig i denne brochure. Den ansvarlige 
omgang med materialer, energi og menneskene i værdiskabelseskæden – fra skovhugst over produktion til pleje 
af produkterne – er fast forankret i vores bevidsthed. Alligevel er bæredygtighed ingen selvfølgelighed og skal 
løbende evalueres og tages op til fornyet revision.

Vi vil også i fremtiden lægge vægt på at indrette kerneprocesserne inden for vores forretningsaktivitet på en 
bæredygtig måde og dermed understøtte vores langfristede succes.

Uwe Eifert
Direktør for marketing/salg

Michael Paringer
Direktør for teknik

Dr. Peter M. Hamberger
Adm. dir.

BÆREDYGTIGHED ER DEN BASIS VI 
BYGGER VORES FREMTID PÅ



Medlemslandene i de Forenede Nationer vedtog i 2015 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og de tilhørende 17 verdensmål 
(Sustainable Development Goals, SDG). Målene viser vor tids store udfordringer. 
Alle HAROs områder inden for bæredygtighed understøtter aktivt mindst en af SDG'erne. Piktogrammerne med de pågældende mål 
kan du finde ved de tilsvarende bæredygtighedstiltag i denne brochure.
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HARO står for Hamberger Rosenheim og er Tysklands mest kendte gulvbelægningsmærke. 
Bag HARO står Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, der som største virksomhedsområde 
er en del af Hamberger koncernen.

HARO SKABER
LIVSKVALITET
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Hamberger koncernen i tal (gældende pr. 31.12.2017):

• Grundlagt 1866 – mere end 150 års erfaring inden for træforarbejdning 
• 2.500 medarbejdere 
• 315 millioner euro omsætning om året
• Aktive i omkring 90 lande
• 50 procent eksportandel
• Produktudvikler og trendsetter

Bæredygtighed er en af de ni grundværdier i Hamberger virksomhedsidealet.
Med en fremtidsduelig forretningsmodel bidrager virksomheden til, at også kommende
generationer skaber et miljø, der er værd at leve i, og kan agere økonomisk succesrigt.
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BÆREDYGTIGHED
VED HARO

* Dette kvalitetsstempel bekræfter miljøvenligt 
indkøb og produktion hos HARO.
* Til træfiberplader fra HARO tilbehørssortimentet.
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SUNDE BOLIGFORHOLD

Naturlige velvære-
materialer

Ingen skadelige
emissioner
i rumluften

Regulering af
luftfugtigheden

Hårde gulvbelægninger
er ideelt egnede til
allergikere

Certificeret med 
"Der Blaue Engel"

MATERIALESTYRING:

Kvalitet Made in
Germany

PEFC-certificerede
parketgulve

Ressourcesparende
forarbejdning

Certificeret materiale- og 
miljøstyring

ENERGISTYRING

100% miljøvenlig strøm 
 

Energieffektivitet vha.
varmegenvinding

Reduktion af transport-
vejene, da der anvendes 
regionale materialer

 

ANSVAR 

Tænke i generationer
ved HARO

 
Videreuddannelse og
personaleudvikling

Virksomhedsmæssig
miljøstyring

HARO har i over 150 år været specialist inden for forarbejdning af det naturlige materiale
træ og pioner inden for udvikling af bæredygtige og sunde gulve og vægbeklædninger.

HARO

PARKET   |   DESIGNGULV   |   LAMINATGULV   |   KORKGULV   |   CELENIO   |   INTERIOR

Side 8/9 Side 10/11 Side 12/13 Side 14/15
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Fremstillet af naturlige, sunde og sundhedsmæssigt uskadelige materialer, skaber HARO 
gulvbelægninger en indbydende behagelig atmosfære inden for det private og 
erhvervsmæssige område. Kvalitetsstemplet "Der blaue Engel" er et bevis på, at HARO 
gulvbelægningerne parket, laminatgulv, CELENIO og DISANO er særligt miljøvenlige.

SDG 3: Sikre et sundt liv for alle
og fremme trivsel for alle
aldersgrupper. 

DET IDEELLE GULV
TIL SUNDE BOLIGFORHOLD

SUNDE BOLIGFORHOLD
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Kontrolmærket "Der blaue Engel" bekræfter, at HARO 
gulvbelægninger er miljøvenlige. 

Følgende produktegenskaber står i forbindelse med 
vores gulvbelægninger særligt for emnet sundhed:

• 100% UDEN PVC, BLØDGØRERE,
 FTALATER OG TUNGMETALLER

• CERTIFICERET MED
 "DER BLAUE ENGEL" OG
 ECO-MÆRKET

• IDEELT TIL ALLERGIKERE

HARO parket: En fordel er den positive påvirkning på 
luftfugtigheden. Parket lagrer fugtighed og afgiver 
den til rummet igen ved behov. Dermed sørger HARO 
parket for et ideelt indeklima.

HARO laminatgulv: Den patenterede teknologi 
Silent CT reducerer rumstøjen med 60% og 
bidrager dermed til velbefindendet.

Designgulv DISANO: Det sunde alternativ til 
traditionelle vinylgulve. Det vedligeholdelsesvenlige
designgulv er 100% uden PVC, blødgørere, ftalater 
samt tungmetaller.

STOR BEVIDSTHED OM SUNDE BOLIGFORHOLD: 

54% af tyskerne føler, at gulvbelægninger har en stor 
påvirkning på deres velbefindende.* 

62% af tyskerne ville være parate til at betale 
flere penge for sundhedsmæssigt uskadelige 

gulvbelægninger.* 
*repræsentativ rundspørge fra YouGov 2016

DISANO Classic

Plankegulv XL 4V

Steneg creme børstet

Studiet Wood2New (2014-2017) bekræfter træets positive effekt på luftkvalitet og luftfugtighed. Træ virker 
stressreducerende for mennesker, de haptiske egenskaber føles behagelige og materialet tillægges en 
positiv effekt på akustikken i rum. www.wood2new.org

                        54%

                             62%

Konsekvent økologisk 
og uden skadelige 
stoffer også ved 
rengøring og pleje: 
clean&green, den 
miljøvenlige 
gulvplejeserie

DISANO by HARO 
Landhausdiele XL 4V 
Steineiche creme 
strukturiert

ÖKO-TEST-Magazin 10/2014

sehr gut

SUNDE BOLIGFORHOLD
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SDG 12: Sikring af bæredygtige 
forbrugs- og
produktionsformer. 

I hele verden satser kunder på den høje produktkvalitet 
hos HARO – en kvalitet made in Germany. Vi får i overve-
jende grad vores materialer fra PEFC-certificerede kilder 
og behandler alle ressourcer, som vi skal bruge 
til vores produkter og til produktionen, på en ansvarsbe-
vidst måde. Ved parket stammer f.eks. over 70% af det 
anvendte træ fra PEFC-certificeret skovbrug. 

EN BESLUTNING TIL FORDEL FOR BESKYTTELSE AF 
KLIMAET: 
Træ har brug for solenergi og kuldioxid (CO2) for at 
vokse. Energien og kulstoffet lagres i træet og frigives 
først, når det rådner, eller træresterne – som f.eks. i 
vores eget kraftværk – anvendes til varmeproduktion. 
I den forbindelse afgives kun den mængde CO2, som 
træet har fået fra miljøet, da det voksede. Dette 
kredsløb gør trægulve så enestående bæredygtige.

LOKAL PRODUKTION
Også transportvejene har bl.a. en vigtig påvirkning på produkters miljøvenlighed. Jo kortere vej rundtømmeret har 
fra skov via produktion og handel til slutbrugerens stue, desto bedre er det for miljøet. Her imponerer f.eks. vores 
parket, produceret med materialer fra certificerede skove tæt på produktionsstedet i forhold til parket fra Asien, 
der skal tilbagelægge mange tusinde kilometer med containerskibe og de dermed forbundne emissioner, indtil 
det kommer i handlen her. Spørg derfor, hvor gulvene kommer fra, når du vælger gulv.

MATERIALESTYRING:
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Affaldsstyring iht. det tyske 

"Kreislaufwirtschaftsgesetz" 

og genanvendelse af reststoffer 

og brugbare materialer. 

Flere ganges anvendelse på en 

let måde: Takket være det 

3,5 mm tykke slidlag i 

forbindelse med vores 

parketserie 4000 kan gulvet 

afslibes flere gange og dermed 

opnå en lang levetid.FLERE GANGES RESSOURCESPARENDE 
ANVENDELSE UNDER DRIFTEN OG HJEMME

BÆREDYGTIG BEPLANTNING BESKYTTER KLIMAET: 
SKOVENE I EUROPA LAGRER ÅRLIGT CA. 100 MIO. 
TONS KULDIOXID.

HARO PARKET I SERIE 4000 KAN AFSLIBES FLERE 
GANGE – EN LANG LEVETID ER DERMED GARANTERET.

MATERIALESTYRING:
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VEDVARENDE ENERGI FRA OG TIL 
REGIONEN

SDG 7: Et af delmålene i SDG 7
er, at andelen af vedvarende energi

i det globale energimix øges væsentligt.

ENERGISTYRING
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På hovedsædet i Stephanskirchen i Bayern produceres 
næsten alle HAROs gulvbelægninger. Her forsynes 
produktionsværkerne og også administrationsbygninger 
100% med strøm og varme fra vedvarende energi. 
Denne energi producerer firmaets eget varmekraftværk 
via den CO2-neutrale energetiske anvendelse af 
savspåner og træaffald. 

I 2016 har HARO derudover som energikilde reaktiveret 
floden "Sims", der strømmer gennem fabriksområdet. 
Allerede i det 19. århundrede havde virksomheden 
her installeret et vandhjul til indvinding af energi, i 
dag tilfører et moderne lille vandkraftværk grøn strøm 
til nettet.

PÅ GRUND AF DERES EGEN VARMEPRODUKTION OG 
VARMEGENVINDING FORBEDRER HARO PRODUKTIONS- 
PROCESSERNES ENERGIEFFEKTIVITET.

EN SELVSTÆNDIG TOGFORBINDELSE MULIGGØR EN 
MILJØVENLIG LEVERING

Dermed sparer HARO hvert år 70.000 tons CO2 sammenlignet med fossil genvinding af energ(-

det svarer til 5.800 flyrejser München-Sydney tur retur). 

Resten forsyner omkring 8.000 husstande med strøm.

60%  af den producerede strøm anvendes af virksomheden selv.

I den forbindelse anvendes to turbiner til strømproduktion
                                                               med en samlet ydelse på 12 megawatt.

De to HARO biomasse-kraftværker til strøm- og varmeproduktion 
                                                                  har en fyringsvarmeeffekt på ca. 50 

megawatt.

ENERGISTYRING



SDG 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og 
bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. 

SDG 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig
økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt 
anstændigt arbejde til alle.

Førsteklasses parket har en lang levetid. Det er bestandigt, robust og slidstærkt. 
Samtidig udstråler materialet træ ro, varme og et levende udseende. 

Mange af disse egenskaber har virksomheden Hamberger i løbet af fem virksomhedsgenerationer
overtaget. I mere end 150 år er det et anliggende for den pågældende virksomhedsgeneration
at overdrage virksomheden godt rustet til den efterfølgende generation. 

SKÅRET AF SÆRLIGT
TRÆ

ANSVAR
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ISO 14001 certificering Miljøstyringssystem 
til kontinuerlig videreudvikling af 
miljøresultaterne.

ISO 50001 certificering til opbygning af et 
energistyringssystem. Målene er en varig 
reduktion af ens eget energiforbrug og en 
stigning af energieffektiviteten.
  
ISO 9001 certificering Kvalitetsstyringssystem 
til øgning af den samlede ydelse og den 
bæredygtige innovationsudvikling i koncernen.

TANKEN I GENERATIONER AFSPEJLER SIG OGSÅ I 
MEDARBEJDERORIENTERINGEN.
NOGLE EKSEMPLER:

• Virksomhedens sundhedsstyring (BGM) sørger 
med mange kampagner for velbefindende på 
arbejdspladsen. Virksomheden fik i februar 2018 
GOLD Award-prisen fra AOK Bayern for indførelsen 
af BGM-systemet.

• Med kampagnen JobRad understøtter Hamberger 
købet af cykler og elcykler til medarbejderne.

• Med et samarbejde med et fitnessstudio og 
regelmæssige firma-sportsevents motiverer 
virksomheden medarbejderne til at dyrke sport.

• Alsidige videreuddannelses- og efteruddannelses-
muligheder tilbyder individuelle arbejdsmæssige 
udviklingsmuligheder for medarbejderne.

Produkternes sikkerhed og kvalitet har første prioritet 
hos HARO. For at garantere dette, arbejder alle 
medarbejdere efter retningslinjerne fra globalt 
anerkendte certificeringssystemer. Dermed sikres det, 
at produktionsprocesser er dokumenteret og kan 
følges systematisk og at HARO sikrer en ensartet høj 
produkt- og forarbejdningskvalitet.

Unge under uddannelse hos Hamberger: "Uddannelsen har bragt os videre både jobmæssigt og personligt. 

Det er dejligt, at vores virksomhed tilbyder medarbejderne mange muligheder for uddannelse og efteruddannelse"

ANSVAR



Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen, Tyskland
Telefon +49 8031 700-0, telefax +49 8031 700-299, e-mail info@haro.com  
www.haro.com
Gældende pr.: Juni 2018
Copyright: Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
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