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Nem gulvpleje
Længere overfladebeskyttelse med den ny clean & green aqua
oil
Rosenheim – Et meget mat og naturligt udseende og en
legende let pleje garanterer den nye clean & green aqua oil.
Med

en

forbedret

vedhæftning

opretholdes

overfladebeskyttelsen nu endnu længere, dermed bliver
parketgulvet nu endnu lettere at pleje. Den dyre pleje foretaget
af

en

specialist

bortfalder.

Sammen

med

de

to

rengøringsprodukter clean & green natural og active er
plejeprogrammet

til alle hårde gulvbelægninger dermed

komplet og kan anvendes mange steder.

Let pleje af oliebehandlede gulve og sikring af gulvets
værdibevarelse
Med clean & green aqua oil er dyr pleje med enkeltskivemaskine
foretaget

af

en

specialist

ikke

længere

nødvendigt

ved

oliebehandlede trægulve. Du kan nu legende let selv påføre clean
&

green

aqua

oil

med

den

perfekt

egnede

gulvmoppe

"Wischwiesel" . Den vandbaserede olie gør det muligt at gå på
fladen, allerede efter to timer. En mere optimeret opskrift giver
gulvet et meget mat, naturligt udseende. Med en

forbedret

vedhæftning opretholdes overfladebeskyttelsen nu endnu længere,
plejeintervallerne bliver længere. Det gør parketgulvet endnu mere
let at pleje. Anvendelsen er stadig lige så let og hurtig som altid. Og
dette i den bedste øko-kvalitet. Det er nem gulvpleje. Den nye
clean & green aqua oil kan genkendes på den nye, hvide beholder.
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Med de to rengøringsmidler clean & green natural og active er
plejeprogrammet til alle hårde gulvbelægninger dermed perfekt. De
to multitalenter kan bruges overalt og er lette at anvende. clean &
green natural er rengøringsmidlet til alle naturgulve: fra parket og
korkgulve og det specielle trægulv Celenio til stengulve med åbne
porer, terrakotta, skifer, granit og marmor. Intensivrengøringsmidlet
clean & green active rengør økologisk og grundigt laminatgulve,
gulvbelægninger af kunststof, PVC og gummi samt fliser.
Derudover er clean & green active også velegnet til grundrengøring
af naturgulve, altså til alle parketgulve, uanset om de er lakerede
eller oliebehandlede. Fordelene ved natural og active er åbenbare.
De

er

velegnede

til

alle

gulvbelægninger

uafhængige

af

producenten. Da det drejer sig om koncentrat, er de meget drøje og
sparer tid og penge. Den nemme og nøjagtige dosering vha.
doseringslåget forhindrer fejl i plejen og bevarer gulvets skønhed.

De to superplejere til alle gulve:
clean & green active og naturalrengøringsmiddel
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NYT: Den hurtigste og mest
optimale
skønhedskur
for
oliebehandlede parketgulve: Det
nye plejemiddel – clean & green
aqua oil. Nu med et meget mat
og naturligt udseende og
samtidigt
forlængede
plejeintervaller.

Billeder: 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 over 60 års erfaring inden for parketfremstilling. Ud over Hamberger Floorings parket-,
kork- og laminatgulve samt det lidt anderledes trægulv Celenio og det sunde designgulv Disano
omfatter Hamberger-koncernen også områderne sports flooring, sanitary, hardwood og detailsalg
samt land- 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. Med certificeringen iht. DIN EN
ISO 50001:2011 blev det nye energistyringssystem succesrigt integreret i det eksisterende
miljøstyringssystem i 2013. 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 over 2.000 medarbejdere har koncernen en årlig omsætning på ca. 300 mio. euro.
Eksportandelen udgør over 40 %, og der eksporteres til mere end 90 lande. Yderligere informationer
på www.haro.de.
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