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HARO Room Visualizer 

Oplev HARO gulve i dit eget hjem med 1 klik 

Sid behageligt hjemme på sofaen og vælg det perfekte ønskegulv: Med 

"HARO Room Visualizer" åbner Tysklands parketgulvsproducent 

nummer 1 en ny dimension, når det gælder valg af ønskegulvet. 

Rosenheim – De tider, hvor du skal gå igennem mange udstillinger 

for at få inspiration i forbindelse med søgningen efter et egnet 

gulv, er slut. Dette giver den nye "HARO Room Visualizer" dig nu 

mulighed for. Med denne kan du på få sekunder efter 

forgodtbefindende hjemmefra lægge mange forskellige HARO 

parket-, design- eller laminatgulve virtuelt i dine rum. Så enkelt og 

behageligt har det aldrig været før helt afslappet at tage en god 

beslutning. 

Indretningsarkitekter, istandsættere og familier, der bygger om. har 

allerede med appen HARO digital! via smartphone eller tablet kunnet gå 

på opdagelse i det omfattende HARO Premium-sortiment, og kunnet 

informere sig indgående om formater, farver og overfladestrukturer. De 

kan nu også lægge det valgte ønskegulv virtuelt direkte i deres eget 

hjem. Den helt nye, fremtidsorienterede "HARO Room Visualizer", der 

med omgående virkning er til rådighed via appen HARO digital! 

(download via Google Store eller Apple Store) eller via HAROs 

hjemmeside (haro.com), giver dig mulighed for dette.  

Tag et foto, upload det og læg gulvet  

Proceduren er utrolig let: I appen HARO digital! går du til "Produkter" og 

derefter videre til "Produktsøgning". Her vælger du dit ønskegulv, og 

kommer via knappen "Vis i mit rum" direkte til HARO Room Visualizer. 

Så tager du et foto af dit rum med din smartphone eller tablet, uploader 

det direkte og inden for få sekunder kan du se dit ønskegulv lagt i dit 
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eget hjem. På den måde kan du straks vurdere, om gulvets farve, 

format eller strukturering faktisk virker på den måde i din bolig, som du 

ønsker det.  

Visualizer tager i den forbindelse naturligvis hensyn til individuelle 

detaljer i din lejlighed, som inventar, lysindfald og de dermed forbundne 

skygger. Foretag legende let ændringer af gulvets læggeretning, lad 

venner tage del i din kreative beslutningstagning, send det til din partner 

på mail eller udskriv billedet til den fortsatte beslutningstagning. Få via 

HARO-prøveshoppen tilsendt en original håndprøve, og overbevis dig 

om det valgte gulvs haptik. Dermed bliver du til en kreativ gulvdesigner 

og kan være sikker på, at du for dine penge får lige nøjagtigt det gulv, 

som du ønsker dig til dit eget hjem.  

Download HARO appen nu eller gå ind på haro.com  

Dyk ned i HAROs verden af oplevelser og download HARO appen i din 

appstore eller gå under www.haro.com direkte til den nye HARO Room 

Visualizer.  

Hav tillid til et stærkt mærke Made in Germany i forbindelse med 

gulvkøb, hav tillid til HARO – Tysklands parketmærke nummer 1.▪ 

http://www.haro.com/
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Den nye "HARO Room Visualizer" giver mere sikkerhed ved køb af det 
nye ønskegulv: Tag blot et foto af dit eget rum, upload det, læg gulvet og 
tag den rigtige beslutning med en god fornemmelse.  
 

 
……………………………………………………………………………… 
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 
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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 

http://www.haro.com/

