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Inspirerende træ 
Den eksklusive træflise Celenio fortsætter sin sejr sgang 
 

Hvad har sten, skifer, læder og hørlærred til fælles med træ? 

Svaret er: Celenio by HARO. Den eksklusive træflise Celenio har 

forskellige overflader og kan derfor opfylde stort set alle ønsker 

mht. boligens udseende. Med den nyudviklede overfladestruktur 

"Papyrus" i attraktivt stort format har Celenio nu også et trendy 

udseende med en tekstil struktur. Sammen med det enestående 

lægningssystem Top Connect og ComforTec kan fascinerende 

boligverdener realiseres på en meget hurtig og nem måde. Hvis du 

vælger Celenio, får du ekstravagante teksturer og den behagelige 

varme fra træ. 

 

Papir til gulvet? 

Celenio Papyrus' udseende minder om de gamle ægypteres papir 

af samme navn. Træflisen passer på alle steder, hvor der stilles 

høje æstetiske krav til rummene. Celenio Papyrus er en ny 

dimension inden for boligindretning med et rent og stilfuldt look. Det 

nye store format på 703 x 350 mm øger blot attraktiviteten. 

 

Det er næsten ikke til at tro, at det er træ 

Athos, overfladen med sten-looket i Celenio-serien, er hidtil 

udelukkende blevet leveret i tofarvede blandinger, men nu satser 

HARO på helt nye farveverdener med trefarvede kombinationer. 

Oxiderede antydninger, "used look" eller stål- og betonefterligninger 

hører til blandt de populære trends. Med Athos-nyhederne har 

HARO skabt imponerende kompositioner, som taler til følelserne. 

De forener udseendet fra et klassisk stengulv i trendy farvevarianter 

med den behagelige varme følelse fra træ. 

Nem lægning 

Det ser så enkelt ud – og det er det skam også: Lægningen af de 

handy Celenio-fliser med det nye lægningssystem Top Connect og 
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ComforTec er meget hurtig og komfortabel med klæbestriberne på 

undersiden af træfliserne. Elementerne vinkles ind på langsiden og 

låses sammen i enderne – næsten uden brug af kraft. En 

patenteret fjedermekanisme forbinder træfliserne nøjagtigt med 

hinanden. Celenio kan i "Classic"-varianten også lægges med 

limning over hele fladen og fuges, så fliserne kan bruges på 

badeværelset. 

 

Ren innovation 

Attraktive overflader, store formater og meget nem lægning er med 

til at gøre Celenio enestående. Handlen har dermed optimale 

muligheder for at skabe en god omsætning. Sortimentet omfatter 

nu 38 artikler og opfylder dermed alle ønsker.� 

 

 

Rene linjer og elegance: Celenio Papyrus onyx 
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Celenio Athos ferro: En komposition, der forener natur og design 
 

Foto: Celenio by HARO 

Eftertryk tilladt, vi beder dog om at få tilsendt et eksemplar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG i Stephanskirchen ved Rosenheim har med sit 
gulvbelægningsmærke HARO udviklet sig til markedsførende på gulvområdet og kan efterhånden se 
tilbage på næsten 60 års erfaring inden for parketfremstilling. Ud over Hamberger Flooring's parket-, 
kork-, linoleums- og laminatgulve samt Celenio 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. PEFC-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  


