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Flot pris til træflisen Celenio 
Hamberger har vundet "Innovationsprisen for arkitek tur og 
gulve" fra arkitekturmagasinet AIT 
 

Hannover – På den internationale gulvmesse Domotex fik 

Hamberger en udmærkelse af den helt særlige slags: 

"Innovationsprisen for arkitektur og gulve" fra arkitekturmagasinet 

AIT. Hamberger Flooring vandt den "særlige udmærkelse" i 

kategorien "Produkt af høj arkitektonisk kvalitet" for træflisen 

Celenio i det nye design Papyrus Onyx. Konkurrencen fandt stor 

resonans overalt. Celenio – det innovative trægulv – konkurrerede 

mod ni andre produkter. Juryen, der bestod af fremtrædende 

arkitekter og indretningsarkitekter, var imponeret over den 

autentiske brug af monomaterialet Harolith og produktets varme 

karakter, der skyldes det vedvarende råstof træ. Alle 

produktkandidaterne blev præsenteret på en særudstilling inden for 

rammerne af Domotex, hvorefter der blev kåret vindere i tre 

forskellige kategorier. Med det succesrige gulv har Hamberger 

endnu en gang bevist, at virksomheden er lig med innovationskraft. 

 

Formålet med arkitektur- og designkonkurrencen er at præmiere 

gulve, der i særlig høj grad lever op til de krav der stilles af 

arkitekter. I forbindelse med konkurrencen uddeles der i alt ti priser 

og udmærkelser fra arkitekturtidsskrifterne AIT, ABIT og XIA 

intelligente Architektur.  
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"Prisbelønnet": Celenio Papyrus Onyx Top Connect ComforTec 

Foto: CELENIO by HARO 

Eftertryk tilladt. Vi beder om at få tilsendt et eksemplar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG i Stephanskirchen ved Rosenheim har med sit 
gulvbelægningsmærke HARO udviklet sig til markedsleder og kan efterhånden se tilbage på næsten 
60 års erfaring inden for parketfremstilling. Ud over Hamberger Flooring's parket-, kork-, linoleums- 
og laminatgulve omfatter Hamberger-koncernen også områderne sports flooring, sanitary, hardwood 
og detailsalg samt landbrug og skovbrug. Allerede i 1995 blev Hamberger certificeret iht. DIN EN ISO 
9001, og i 1998 fulgte certificeringen af miljøstyringssystemet iht. DIN EN ISO 14001. Hamberger har 
været PEFC-certificeret siden 2004. Mærket er et bevis på, at det forarbejdede materiale stammer fra 
certificeret, bæredygtig skovdrift. Virksomheden, der blev grundlagt i 1866, ledes i dag af fjerde og 
femte generation, Peter Hamberger og dr. Peter M. Hamberger. Med ca. 1650 medarbejdere har 
koncernen en årlig omsætning på over 280 mio. euro. Eksportandelen udgør ca. 40 %, og der 
eksporteres til mere end 70 lande. Yderligere informationer på www.haro.de. 


