Det hører sig til
HARO ruller den røde løber ud for tilbehøret
Et omfangsrigt udbud af gulvbelægninger skal naturligvis suppleres
af et passende tilbehørssortiment. HARO præsenterer derfor nu et
optimeret

og

udvidet

sortiment

af

fodpaneler,

profiler,

dæmpningsunderlag og plejeprodukter, som er tilpasset perfekt til
HARO-gulvbelægningerne. Salgsafdelingen hos den bayerske
parketspecialist har ført talrige samtaler med forhandlere og
håndværkere om tilbehør og dermed fået en fornemmelse for deres
ønsker. Resultatet, som er af hidtil ukendt omfang og kvalitet,
præsenteres for første gang på byggemessen BAU 2009.

Fodpaneler til at klikke på og til fastskruning
Vi har knap 140 kvalitets-fodpaneler til udvalg, hvor der er lagt
fokus på moderne, lige former. Højdepunktet: Der er kun én clips til
alle fodpaneler til at klikke på. Fodpanelerne kan dog også
stadigvæk skrues fast til væggen. Emballeringen indikerer tydeligt,
at der er tale om en nyhed: Fodpanelerne er pakket enkeltvist ind i
krympefolie og forsynet med farvet etiket.

Udvalget af kunststofhjørner udvides og tilpasses til sortimentet. I
alt 14 mønstre sørger for en perfekt finish.

Dæmpningsunderlag giver mere komfort i boligen
Det skal være behageligt og støjsvagt at gå på parket- eller
laminatgulvet. Med det passende dæmpningsunderlag reduceres
trinstøjen betragteligt, hvilket forhøjer komforten i boligen. Den
stigende efterspørgsel tilgodeser HARO med et udbud af

Silent Eco består af 93% naturlige råstoffer og sørger for et sundt
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dæmpningsunderlag, som er vokset med 11 artikler. Nyheden

indeklima. Dermed understreger Hamberger sin ressourcesparende
filosofi for både gulve og tilbehør.

Pleje af gulvet
Til planke- og stavparketgulvet med naturaLin-overflade tilbyder
HARO naturaLin Wax og naturaLin Oil til regelmæssig pleje af
gulvene. Imprægneringen med naturolie intensiverer med tiden
træets åring. Samtidig er gulvet slidstærkt og nemt at pleje. Det er
ikke noget problem at fjerne urenheder og udjævne beskadigede
steder.

Rigtig præsentation
I

forbindelse

med

optimeringen

af

det

modulopbyggede

shopsystem samt HARO-premiumstudio integreres tilbehøret i det
omfangsrige udbud af gulvbelægninger fra HARO vha. et display,
der garanteret vækker opmærksomhed. Investeringerne i det
optimerede sortiment og præsentationen af samme sætter fokus på

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 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. 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 270 mio. euro.
Eksportandelen udgør ca. 40%, og der eksporteres til mere end 90 lande. Yderligere informationer på
www.haro.de
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tilbehøret og sørger dermed for velkomne ekstraindtægter.

