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PRESSEMEDDELELSE 

HARO – udmærkelse for bæredygtigt engagement 

HARO atter udmærket som prismodtager for bæredygtigt 

engagement 

TOP-placering ved TYSKLANDTESTEN 2021  

Rosenheim – HARO overbeviser forbrugere. I forbindelse med 

deres købsbeslutninger fokuserer stadigt flere forbrugere ikke 

udelukkende på prisen. Det er for længst blevet en del af 

beslutningsprocessen, om en udbyder anses for at være 

bæredygtig og har ry for at stå inde for økologisk, økonomisk og 

socialt ansvar. Som i de foregående år kunne HARO sikre sig en 

TOP-placering ved Tysklandtesten 2021.  

Også i år er undersøgelsen blevet gennemført af den renommerede 

analyse- og rådgivningsvirksomhed ServiceValue. Deltagerne i 

undersøgelsen blev spurgt om, hvilke virksomheder i en branche de 

vurderer som særligt bæredygtige. Derudover kunne de adspurgte også 

give point for socialt engagement og ansvarsbevidste økonomiske 

aktiviteter (udgivet i FOCUS nr. 11/ 2021 fra 13.03.2021).  

HARO anbefales videre med god samvittighed 

Inden for alle tre kategorier tillagde forbrugerne Tysklands førende 

parketmærke HARO en eksemplarisk optræden. Det gælder også for 

HARO gulvbelægningsprodukterne, der hos forbrugerne anses for at 

være meget bæredygtige og af høj kvalitet. Analysen af undersøgelsen 

sikrede dermed HARO en TOP-placering inden for området 

"gulvbelægningsproducent".  

Langsigtet engagement betaler sig 

16-03-2021 
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HARO partnere får glæde af dette resultat over hele linjen. Det er som i 

de tidligere år lykkes HARO at blive opfattet som bæredygtigt mærke i 

kundernes øjne. "Det, at vi endnu engang ender som "prismodtager" i 

Tysklandtesten, bekræfter os i vores bestræbelser om transparens og 

bæredygtighed over hele linjen. Vi er særligt stolte over udelukkende at 

producere sunde gulvbelægninger, der er udmærket med anerkendte 

miljøcertifikater, som f.eks. Der Blaue Engel. Derudover forbedrer vi 

konstant vores miljømæssige balance, både hvad angår køb af 

materialer, energistyringen på vores fabrikker og vores gennemtænkte 

logistikprocesser. Vi repræsenterer den højeste komfort i harmoni med 

naturen", siger dr. Peter M. Hamberger.  

HARO partnere bør bruge HAROs nye udmærkelse aktivt i 

salgssamtaler for ikke kun at overbevise kunderne med naturligt flotte 

gulvbelægninger, men også med et mærke, der står for dokumenteret 

økologisk fremsynethed.▪ 

 
Som i de foregående år kunne HARO sikre sig en TOP-placering ved Tysklandtesten 2021 i 
forbindelse med emnet bæredygtighed.   
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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 70 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 2.600 medarbejdere har koncernen en årlig omsætning på 330 mio. euro (31-12-2020). 
Eksportandelen udgør 50%, og der eksporteres til mere end 90 lande. Yderligere informationer på 
www.haro.com 
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