HARO parket bliver som første mærke 100 % PEFCcertificeret
PEFC-dokumentation nu også for de enkelte produkter
Rosenheim − Fra den 1. maj 2010 mærker Hamberger som den første
store producent alle HARO parketgulve med betegnelsen "100 %
PEFC".

Takket

være

Tysklands

førende

parketproducent

får

forhandlere af kvalitetsgulvene, som er "made in Germany", således
endnu et vigtigt salgsargument over for kunderne. Slutforbrugeren ser
straks, at man her har at gøre med et naturprodukt, hvis råstoffer til
fulde stammer fra skove med certificeret bæredygtig skovdrift.
Hamberger Flooring blev allerede PEFC-certificeret i 2002 og bruger
europæiske træsorter til mere end 90 % af parketfremstillingen. Dermed
støtter virksomheden de regionale skovbrug og reducerer samtidig
antallet

af

miljøskadelige

transporter.

Med

løvtræssavværket

i

Hamberger hovedparten af det voksende forbrug af råstoffer til
virksomhedens egen parketfremstilling i Rosenheim og er tillige blevet
en af de største tyske løvtræsvirksomheder. Træet til forarbejdningen
stammer grundlæggende fra bæredygtig skovdrift, hvilket blandt andet
indebærer, at der plantes lige så mange træer, som der fældes.
PEFC er en forkortelse for "Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes", der blev grundlagt i 1999 som PEFCC.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG i Stephanskirchen ved Rosenheim har med sit
gulvbelægningsmærke HARO udviklet sig til markedsleder i Tyskland og kan efterhånden se tilbage
på næsten 60 års erfaring inden for parketfremstilling. Ud over Hamberger Floorings 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. 1650
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.com.
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Kleinostheim ved Aschaffenburg, som blev opført i 2007, dækker

