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HARO udmærket for bæredygtighed    

HARO testvinder for bæredygtigt engagement 

I Tysklandtesten fra Focus Money (udgivet i Focus fra 16. marts 2019) 

blev HARO belønnet for sit bæredygtige engagement som 

gulvbelægningsproducent. Dermed demonstrerer virksomheden endnu 

engang sin konsekvente indstilling som en gulvbelægningsproducent 

med en bæredygtig profil.  

Rosenheim – Bæredygtigt engagement er blevet belønnet. Når de 

tyske forbrugere skal træffe deres købsbeslutninger, lægger de stadig 

større vægt på, at virksomhederne har en bæredygtig profil. Ved et 

landsdækkende studie foretaget af Focus Money i samarbejde med 

analyse- og rådgivningsvirksomheden ServiceValue i Köln blev over 

500.000 forbrugere spurgt om, hvilke virksomheder de opfatter som 

yderst bæredygtige. I segmentet "gulvbelægningsproducent" var 

dommen fra forbrugerne følgende: HARO løb med 1. pladsen og fik 

dermed udmærkelsen "PRÄDIKAT TESTSIEGER" for sit bæredygtige 

engagement inden for gulvbelægninger.  

Økologi og bæredygtighed  

De adspurgte skulle ved Tysklandstesten specifikt give karakterer for 

synlig bæredygtighed, økologisk fremsynethed samt det ultimative 

sociale ansvar. Inden for alle tre punkter opnåede HARO topværdier og 

dermed helt fortjent den eftertragtede 1. plads. Dermed viser 

produktfilosofien hos Tysklands mest succesrige parketproducent 

HARO endnu engang sit værd: Gulvbelægninger fra HARO er generelt 

udmærket med miljømærket "Der Blaue Engel".  

For HARO er udmærkelsen "Prædikat Testsieger" for sit bæredygtige 

engagement et fornyet bevis på, at en virksomheds bæredygtige 

handling og økonomiske succes afhænger af hinanden. "Denne 
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udmærkelse gør os naturligvis stolte" siger Bernd Reuß, pressechef hos 

HARO. "Sunde gulve produceret i Tyskland og en energi- og 

ressourcebesparende produktion er bl.a. et kendetegn for vores 

bæredygtige engagement."▪ 

 
En del af Bayerische Voralpen: Motivering og forpligtelse med henblik på 
virksomheden HAROs bæredygtige handlinger.  

……………………………………………………………………………… 
Eftertryk tilladt, vi beder dog om at få tilsendt et eksemplar.  
Copyright: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/ HARO  
 
 
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG i Stephanskirchen ved Rosenheim har med sit gulvbelægningsmærke 
HARO udviklet sig til at være førende på markedet i Tyskland og kan efterhånden se tilbage på over 60 års 
erfaring inden for parketfremstilling. Ud over virksomhedsområdet Hamberger Flooring med parket-, kork- 
og laminatgulve, det sunde designgulv Disano samt Sports Flooring omfatter Hamberger-koncernen 
virksomhedsområderne sanitary, retail 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 2.700 medarbejdere har koncernen en årlig omsætning på 325 mio. euro (31.12.2018). 

Eksportandelen udgør 50%, og der eksporteres til mere end 90 lande. Yderligere informationer 
på www.haro.com 

 
Regler for brug af billedmateriale  
Hamberger Flooring GmbH & Co KG giver Dem som kunde simpel, ikke eksklusiv, uoverdragelig og 
genkaldelig ret til at benytte billed- og lydmateriale til det aftalte formål (se nedenfor) i den respektive 
overdragede opløsning. Brugsrettighederne er som eksklusiv service for Dem som Haro Partner i øjeblikket 
uden omkostninger. Billed- og lydmaterialet må kun anvendes til visning af gulve fra Hamberger Flooring 
GmbH & Co KG og billedmateriale må i særdeleshed ikke anvendes som samlebillede for kategorier. Billed- 

http://www.haro.com/
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og lydmateriale skal altid anvendes i umiddelbar sammenhæng med ophavsdokumentationen "Foto: HARO 
- Hamberger Flooring GmbH & Co. KG" eller "Video: HARO - Hamberger Flooring GmbH & Co. KG". Ved 
brug, der går ud over det aftale formål, kræves en yderligere, skriftlig tilladelse fra Hamberger Flooring 
GmbH & Co KG. Ved krænkelse af betingelserne vedrørende brug opkræver Hamberger Flooring GmbH & 
Co KG en brugsafgift på 7.500 € for hvert billede eller video og for hver ulovlig brug og udnyttelse. Desuden 
strafforfølges uretmæssig anvendelse. 


