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Bring tigeren med ind i huset 
Usædvanligt gulvdesign: HARO Corkett Tigra 
 
Dens bevægelser er elegante og bløde, pelsen skinner pga. det 

enestående mønster: Tigeren er vildkattenes ukronede konge. 

Individualister, der er på jagt efter det helt specielle til deres hjem, 

kan nu "nedlægge" en tiger derhjemme: HARO Corkett Tigra tryller 

pelsmønsteret frem på stuegulvet. Resultatet er en helt ny 

eksklusiv rumoplevelse – med en lige så uforlignelig elegant 

udstråling som tigeren har når den går på jagt. 

 

Dens pels var inspirationen ved udviklingen af dette usædvanlige 

gulv. Det gør brug af pelsfarvernes linjespil – stilfuldt sort, der er 

kombineret med en varm, mørkebrun nuance. Jordfarvede toner 

udstråler en naturlig varme og pga. det specielle design giver de 

gulvet et eksklusivitetsstempel.  

 

HARO Corkett Tigra er derfor det perfekte valg for alle, der vil 

skabe en helt speciel atmosfære i boligen og som lægger lige stor 

vægt på høj kvalitet og modige eksperimenter. Det nye korkgulv fra 

HARO forener et enestående design med et materiale, der ud fra et 

økologisk, bygningsbiologisk og ergonomisk synspunkt, er det 

bedste naturen kan tilbyde i boliger. Kork sørger for en 

fremragende varme ved fødderne, er ekstremt modstandsdygtigt 

over for alle slags belastninger, har en perfekt isolerende virkning 

og dæmper støj. 

 

Pga. den høje elasticitet aflaster gulvet leddene og rygsøjlen: En 

sand „Sundhedskilde“ ligger for fødderne af dig. Velvære og 

forkælelse af øjnene med et usædvanligt design: HARO Corkett 

Tigra kan klare opgaven. Folk, der bygger om og indretter boliger 
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kan finde informationer om det nye gulv hos HARO på internettet 

under www.haro.de og hos forhandleren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Usædvanligt gulvdesign: HARO Corkett Tigra 

 

Foto: HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG 

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 at være førende på markedet og kan efterhånden se 
tilbage på 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 2002. 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. 
1.650 medarbejdere har koncernen en årlig omsætning på ca. 270 mio. euro. Eksportandelen udgør 
ca. 40 %, og der eksporteres til mere end 90 lande. Yderligere informationer på www.haro.de 


