Velbehag og komfort
HARO parket ideelt til gulvvarme
Rosenheim

−

Gulvvarmesystemer

er

i

dag

standard

ved

nybyggerier og renoveringer, fordi de sikrer et behageligt indeklima
og er energibesparende. Her kombineres det behagelige med det
smukke: Et smukt parketgulv ovenpå den nye gulvvarme giver et
behageligt indemiljø.

Uden begrænsninger: HARO parket på gulvvarme
Takket være moderne produktionsprocesser kan man nu uden
problemer kombinere endnu flere træsorter med gulvvarme. Her er
specielt mærker som HARO eller GO teknologisk i spidsen, hvor

udvalg, hvor smag, pengepung og indretningsstil virkelig er helt i
sin egen klasse. Det er imidlertid vigtigt at vælge et velegnet
isolerende

underlag,

så

varmegennemgangsmodstand

den

opfylder

den

samlede

gældende

DIN-

standard.

Spar på energien og beskyt miljøet
Kombinationen af parket og gulvvarme skåner desuden miljø og
pengepung.

Sammenlignet

med

varme

med

traditionelle

varmeapparater kan rumtemperaturen holdes ca. 3° C lavere med
gulvvarme — ved samme subjektive varmefornemmelse — hvilket
reducerer energiforbruget mærkbart. Også brugen af flerlagsparket
i stedet for massive træplanker er miljø- og ressourcebeskyttende.
F.eks.

kan

der

af

en

kubikmeter

egetræ

vha.

moderne

produktionsmetoder fremstilles ca. 115 m² flerlagsparket men kun
ca. 35 m² massivparket.

__________________________________________________________________________________
Kontakt- og billeddata:
Hamberger Flooring GmbH & Co.KG
Pressekontor, Julia Tamburin, Postboks 10 03 53, 83003 Rosenheim
Telefon +49 (0) 8031 700-176, Telefax +49 (0) 8031 700-179, E-mail: j.tamburin@hamberger.de

01/2010

hele parketsortimentet egner sig til lægning med gulvvarme — et

og

hyggeligt:

kombinationen

af

gulvvarme

og

Foto: HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
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 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 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.
1.650 medarbejdere har koncernen en årlig omsætning på ca. 260 mio. euro. Eksportandelen udgør
ca. 40 %, og der eksporteres til mere end 90 lande. Yderligere informationer på www.haro.de
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Energibesparende
parketgulve

