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P r o j e k t b e s k r i v e l s e  
I harmoni med naturen 
Wellnesshotel satser på individuelle parketgulve, d er er 

naturoliebehandlede  

 

Rosenheim/Hopfgarten – Det 4-stjernede Spa-Hotel „Z edern 

Klang“ i Hopfgarten i. D./Osttirol, imponerer med s in symbiose 

mellem moderne arkitektur og det traditionelle mate riale træ, der i 

dette tilfælde er forarbejdet på en særlig naturlig  og harmonisk 

måde. Nærheden til naturen er også indbegrebet af d e ædle 

parketgulve i parketproduktserien by HARO. Forslage t om de 

individuelle gulve stammede fra de velrenommerede a rkitekter 

Griessmann, Mayr und Scherzer og faldt i bygherrens  smag lige 

fra starten.  

 

Nu er værelser, suiter og spisesal prydet med ca. 2.500 kvadratmeter 

fra parketproduktserien plankegulv termoask Mezzo med skrubbet 

overflade. Opgaven, som arkitekterne Griessmann, Mayr, Scherzer fik 

af bygherren Tatiana Maksimova, lød fra starten på at bygge et hotel, 

der på en perfekt måde indgik som en del af landskabet og udtrykte en 

sammenhæng med naturen. Derfor blev der også overvejende benyttet 

naturmaterialer: Træ, glas og natursten. Påvirkningen fra allergenerne 

reduceres dermed til et minimum. Derfor rengøres hotellets 

swimmingpool f.eks. heller ikke med klor, men med det hudvenlige 

alternativ brine. Rummene med de naturoliebehandlede gulve i 

termoask er også allergivenlige. Behandlingen af overfladen med den 

oxidativt tørrende naturolie Oloevera® fremhæver træets oprindelige 

karakter og beskytter det. Takket være den oliebehandlede overflade 

med åbne porer føles gulvet behageligt varmt at gå på, og det er i stand 

til at ånde.  

Det uafhængige klima-agentur med hovedsæde i Bozen tildelte hotellet 

som det første hotel i Østrig certificeringen „Klima Hus A“. 
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Træ på gulvet – natur fra top til tå 

Ved planlægning og indretning af værelserne blev der lagt stor vægt på 

kvalitet og en behagelig atmosfære. Planlagt - og realiseret: De mørke 

plankegulve fra parketproduktserien by HARO i termobehandlet ask 

giver en behagelig kontrast til det lyse cedertræ på væg og loft. Hele 

bygningen åbner sig op udvendigt og naturens stemninger strømmer 

lige ind, samtidig med at det harmoniske interiør forstærker 

fornemmelsen af at være i harmoni med naturen. De ædle, 

naturoliebehandlede plankegulve understøtter denne behagelige 

atmosfære helt fra bunden.  
 

Populær ask og helende ceder 

Navnet „Zedern Klang“ stammer fra det stedsegrønne træ, cedertræet, 

hotellets vartegn. Det energirige cedertræ forbinder man med helende 

egenskaber, samtidig symboliserer det spahotellets filosofi mht. 

naturen. Ask er i øjeblikket den dyreste europæiske træsort. Dens 

typiske, livlige åring intensiveres vha. naturolien. Den termiske 

behandling giver det oprindeligt, relativt lyse træ en varm, mørkebrun 

farvetone, og den håndskurede overflade giver også et helt specielt 

naturligt udseende og følelse.  

 

parket-produktserien by HARO 

En kunde, der beslutter sig for at købe et gulv i parket-produktserien by 

HARO, kan få opfyldt alle sine personlige ønsker. Hvert gulv er et unikum, 

da der findes talrige muligheder i forbindelse med valget af design, 

træsort og den manuelle overfladebehandling. Forædlingen af plankerne 

– glat, børstet eller skrubbet, med fasede kanter i enderne eller på langs 

– foretages stykvis med håndarbejde, der er præget af kærlighed til 

materialet ligesom ved et kunstværk. Den efterfølgende behandling af 

overfladen med den oxidativt tørrende naturolie Oloevera® betoner træets 

oprindelige karakter og beskytter det. Takket være den oliebehandlede 

overflade med åbne porer føles gulvet behageligt at gå på, og det er i 

stand til at ånde.� 
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Objekt: Spa Hotel Zedern Klang  
Dorf 64, 9961 Hopfgarten i.D., Osttirol/Austria 
Områder: Gæsteværelser, suiter, spisesal 
Produkt: parketproduktserien by HARO plankegulv termoask Mezzo med 
skrubbet overflade  
Træsort: Ask 
Overflade: skrubbet, oliebehandlet/Oloevera® 
Gulvlægning: limning over hele fladen 
Areal: ca. 2.500 kvadratmeter 
Arkitekt: Arkitekterne Griessmann, Mayr, Scherzer 
Bygherre: Tatiana Maksimova, ****Spa Hotel Zedern Klang  
Byggeperiode: 18 månder 
Ordreomfang: 11 millioner euro 
 

 
Også i spisesalen giver termoask en behagelig atmosfære 
 

Foto: Spa Hotel Zedern Klang / parketproduktserien 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 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 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 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.parkettmanufaktur.de 
og www.haro.com 


