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Korkgulv
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Virksomhedens ledelse i fjerde og femte 
generation:
Peter Hamberger og 
Dr. Peter M. Hamberger

Som den mest succesrige parketproducent i Tyskland har vi gjort det til vores 
opgave at kombinere den højeste komfort med naturlig sundhed i boligen. 
Dertil hører naturlige, certificerede råstoffer samt skånende produktionspro-
cesser. Det har i årtier gjort vores parket-gulve til en succeshistorie. Men 
også vores alternativer til ægte træparket, laminatgulve på træbasis, de sunde 
DISANO designgulve samt vores korkgulve følger disse præmisser. Heldigvis 
interesserer stadig flere indretningsarkitekter sig for naturproduktet kork som 
gulvbelægning. Kork er fra naturen blød, elastisk og udstråler en enestående 
varme. Derfor præsenterer vi i dette katalog vores fortolkning af dette 
enestående materiale. Du kan vælge mellem korkgulve i naturdesign og 
digitalt printede korkgulve med naturtro træmønstre. Oplev naturlighed i en 
helt ny fortolkning.

Velkommen  
hos HARO
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Vores hjemsted i 150 år.

Virksomheden
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Hos HARO overlader vi intet til tilfældighederne. Det gælder både for vores 
parket-gulve og for de alternative gulvbelægninger, som vi kontinuerligt 
videreudvikler med innovationer, der er toneangivende inden for branchen. 
Om det er laminatgulve, DISANO designgulve eller vores moderne korkgulve: 
Basis for vores sunde gulve er de naturlige råstoffer, som vi anvender. 
Vi producerer derudover uden brug af skadelige stoffer, hvilket talrige 
miljøcertifikater som "Der Blaue Engel" er et bevis på. Med vores ekspertise 
inden for den professionelle forarbejdning af træ, er vi også som producenter 
bekendte med særligt naturlige træmønstre. Oplev korkgulve, som du aldrig 
har oplevet dem før. Og mærk følelsen af at nyde en absolut naturlig 
gulvbelægning i æstetisk perfektion. 

Konsekvent 
naturlig kvalitet
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Korkgulv
Kompakt

HARO Corkett
Arteo XL 4V

 
Naturklassikerens 

comeback i 
et moderne outfit.

Optisk som 
egeparket, med en 

blød følelse som kork

HARO Corkett
 
Ægte natur med hensyn til 
udseende og følelse for en 
sund og behagelig bolig.

Corkett
XL 4V
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Korkgulve oplever i øjeblikket nærmest en genfødsel. En naturlig bolig 
bestemmer de aktuelle boligtendenser og passende dertil er et premium-gulv 
af naturlig kork en absolut fuldtræffer. Kork er sundt i enhver henseende. 
Korkgulve fra HARO er naturlige, utroligt bløde at gå på og skånende for 
ryggen, utroligt lyddæmpende og perfekt isolerende. Derudover er de 
enormt slidstærke og lette at rengøre. 
Som førende parketproducent har vi i serien Arteo kombineret disse positive 
egenskaber ved korken med autentiske egemønstre. Disse gulve imponerer 
med et elegant parketudseende og overrasker med korkmaterialets fremra-
gende komfort. Resultatet er konsekvent naturlighed i et særligt elegant 
udseende. Som ægte klassiker præsenterer Corkett-serien sig med sit natur-
lige udseende. Naturens udsøgte farver giver dette korkgulv et enestående 
udseende og en behagelig følelse. Ideelt til en behagelig sund bolig og en 
blødhed, der gør ethvert skridt til en wellness-oplevelse. 
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Korkgulv
Kompakt

Naturligt korkgulv i sin nok mest moderne form: 
Plankegulvsformatet og den fasede kant på alle 

fire sider gør korkgulvet Arteo XL 4V til en 
moderne indretningsstjerne. 

Det findes i 10 autentiske træmønstre. 

Plankemål: 
195 x 1.235 mm

Også en ægte klassiker kan blive endnu bedre. I 
særligt bredt format og fem autentiske korklook 
varianter overrasker sortimentet HARO Corkett 
med tiltalende naturlighed. 

Plankemål: 
298 x 907 mm

HARO Corkett
Arteo XL 4V HARO Corkett

i følge vores Garantibestemmelser

 5
å r

G A R A N T I
i  p r i v a t e  h j e m

HARO CORKETT

Naturligt korkgulv i i sinsin nonok mk mestest momoderderne ne form: 
Plankegulvsformmateatet ot og dg denen fasfasedeede kakant nt påå alle

fire siderer gøgør kr korkorkgulgulvetvet ArArteoteo XLX 4V4  til en
modmodernerne ie indrndretnetningngsstjerne.

DetDet finfindesdes i i 10 10 autautententiskiske ttræmræ ønstre.

Plankemål:
195 x 1.235 mm
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OVERFLADE 

PERMADUR naturmat kork-lakering ser godt ud 
og beskytter dit HARO CORKETT korkgulv. 

Inden for trenden med de naturligt matte overflader
Naturlig glans
God slidstyrke
Plejevenligt
Lang levetid 
Hygiejnisk

KORK MAT LAK

KOMFORT OG UDSTRÅLING VED HVERT SKRIDT 
 
HARO Corkett overbeviser i enhver henseende: 
Elasticiteten gør det behageligt og skånsomt 
mod leddene. Derudover har det fremragende 
termiske egenskaber og er yderst formstabilt 
og modstandsdygtigt på grund af opbygningen 
i flere lag. Komfort lige fra starten: 
Med læggesystemet TopConnect er elementerne 
utroligt lette at lægge. permaDur lakeringen sørger 
for optimal beskyttelse og let rengøring. 

Naturligt udseende 
Kork – et stykke natur

Fodvarmt

Elastisk og skånsomt 
mod leddene

Let at vedligeholde og 
smudsafvisende

Formstabilt på grund af 
lamelopbygning

Sundt indeklima

Egnet til gulvvarme

OMFATTENDE OPBYGNING 

 

1. permaDur lakering
2.  Korkbelægning ca. 3 mm og ca. 2,5 mm ved Sirio 

 Samlet tykkelse ca. 11 mm og ca. 10,5 mm ved Sirio 
ved Arteo XL 4V:  
Korkbelægning ca. 2 mm 
Samlet tykkelse ca. 10 mm

3. HDF-E1-mellemlag (ca. 6,8 mm)
4. Kork-trinlydsdæmpning (ca. 1,2 mm) 

1

2
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Kombinerer de behagelige egenskaber ved et korkgulv med det moderne udseende fra 
et moderne parketgulv.
  Vi er specialisten inden for parketgulve. Specielt inden for plankegulve. Derfor 
er vi i stand til at udvikle de flotteste træimitationer til den nye serie Arteo.
  Alle tendenser inden for parketgulve fås nu også ved korkgulvene i serien Arteo: 
fra roligt og elegant til naturligt og levende, fra hvid til de moderne gråtoner. 
  Naturlige og sunde boliger i elegant udseende.

 

HARO Corkett Arteo XL 4V
Det mest moderne korkgulv 
nogensinde. Optisk egeparket – 
haptisk korkgulv.
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Den skønneste måde at kombinere komforten ved et 
korkgulv med det MODERNE UDSEENDE FRA EG i denne 
enestående kvalitet. 

Design Arteo XL 4V
EG ITALICA RØGET 

børstet 
(imiteret træ)

Design Arteo XL 4V

EG PORTLAND MØRKEGRÅ 

børstet 
(imiteret træ)
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Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK HVID 

børstet
(imiteret træ)
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Design Arteo XL 4V
EG PORTLAND HVID 

børstet 
(imiteret træ)
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Særligt i soveværelser overbeviser korkgulve med 
FODVARME OG EN BLØD FORNEMMELSE, NÅR MAN GÅR PÅ DET. 
med det moderne udseende fra et egegulv.
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Design Arteo XL 4V
EG ITALICA NATUR 

børstet 
(imiteret træ)

Design Arteo XL 4V
EG DUNA 

børstet 
(imiteret træ)



Korkgulv i egetræslook er en tidssvarende gulvbelægning til en 
moderne bolig og kan med sin SUNDHED OG ISOLERENDE EGENSKAB 
også anbefales ud fra et økologisk synspunkt.

Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK GRÅ 

børstet 
(imiteret træ)

HARO | 17
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Korkgulvet Arteo bliver med sin 
VEDLIGEHOLDELSESVENLIGHED OG SMUDSAFVISENDE 

OVERFLADE til stjernen i køkkenet og gør kontoret 
til et behageligt sted at opholde sig. 

Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK INVISIBLE 

børstet 
(imiteret træ)

Design Arteo XL 4V
EG PORTLAND NATUREL 

børstet 
(imiteret træ)
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Design Arteo XL 4V
EG PORTLAND INVISIBLE 

børstet 
(imiteret træ)



Plankemål 10 x 195 x 1.235 mm (tykkelse x bredde x længde)

Indhold/pakke 8 stk./pakke = 1,93 m²

Vægt 8,39 kg/m²

Brugsklasse (iht. DIN EN 14085) 23/33

 Til boligarealer med stort slid og erhvervslokaler med stort slid

Garanti (iht. garantibestemmelserne)  5 år i boliger            

Forbindelse/lægning Top Connect. Lægning uden lim

Egnet til gulvvarme Varmeledningsmodstand 0,075 m2 K/W

Rengøring/pleje Smudsafvisende overflade, tørres af med en fugtig klud, fejes eller støvsuges.  

 Overhold altid plejevejledningen.

Brandklasse Cfl-S1

i følge vores Garantibestemmelser
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HARO CORKETT

HARO Corkett Arteo XL 4V
Teknik og sortimentsoversigt
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Design Arteo XL 4V
EG PORTLAND INVISIBLE* 

børstet
Art.nr. 537 263

Design Arteo XL 4V
EG PORTLAND HVID* 

børstet
Art.nr. 537 262

Design Arteo XL 4V
EG PORTLAND MØRKEGRÅ* 

børstet
Art.nr. 537 264

Design Arteo XL 4V
EG PORTLAND NATUREL* 

børstet
Art.nr. 537 265

*I
m

ite
re

t t
ræ

Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK HVID* 

børstet
Art.nr. 537 259

Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK GRÅ* 

børstet
Art.nr. 537 261

Design Arteo XL 4V
EG ITALICA RØGET* 

børstet
Art.nr. 537 256

Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK INVISIBLE* 

børstet
Art.nr. 537 260

Design Arteo XL 4V
EG DUNA* 

børstet
Art.nr. 537 258

Design Arteo XL 4V
EG ITALICA NATUR* 

børstet
Art.nr. 537 257
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12
35

195



Værdsat for sine naturlige egenskaber. Populært på grund af sit 
klassiske udseende.
  Farver fra naturen gør den klassiske kork til en harmonisk 
gulvbelægning.
  Med farver fra lysebrun til kraftig brun er korkgulvet Corkett 
ideelt til stuer, men også sove- og børneværelser.

Korkgulv Classic
Indbegrebet af et 
korkgulv.
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DESIGN RONDA 

natur



Classic-sortimentet læner sig op ad velafprøvede 
design og LEGER MED HARMONISKE FARVER, 
som de forekommer i naturen. 
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DESIGN SIRIO 

creme



De klassiske korkgulve lever af det 
UDTRYKSFULDE LEVENDE UDSEENDE OG DEN OPTISKE 

STRUKTUR fra korkegens bark.
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DESIGN ARCOS 

antikhvid
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DESIGN SIRIO 

natur

DESIGN LAGOS 

natur
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HARO Corkett
Teknik og sortimentsoversigt

DESIGN SIRIO 

natur
Art.nr. 527 374

DESIGN SIRIO 

creme
Art.nr. 533 391

DESIGN LAGOS 

natur
Art.nr. 527 377

DESIGN ARCOS 

antikhvid
Art.nr. 527 387

DESIGN RONDA 

natur
Art.nr. 527 381

Plankemål 11 x 298 x 907 mm (tykkelse x bredde x længde)

Indhold/pakke 7 stk./pakke = 1,89 m²

Vægt 7,52 kg/m²

Brugsklasse (iht. DIN EN 14085) 23/31

 Til boligarealer med stort slid og erhvervslokaler med begrænset slid

Garanti (iht. garantibestemmelserne)  5 år i boliger            

Forbindelse/lægning Top Connect. Lægning uden lim

Egnet til gulvvarme Varmeledningsmodstand 0,110 m2 K/W

Rengøring/pleje Smudsafvisende overflade, tørres af med en fugtig klud, fejes eller støvsuges.  

 Overhold altid plejevejledningen.

Brandklasse Efl

i følge vores Garantibestemmelser
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Lægning 

GULVVARME

Vores Corkett korkgulve egner sig ikke 
kun til lægning på gulvvarme, de er 
nærmest perfekte til dette formål. 
Vores gulves tekniske opbygning 
garanterer, at varmen trænger godt 
igennem og lagres. Dermed sparer du 
varmeudgifter og får glæde af en 
behagelig reguleret gulvvarme i 
fyringsperioden.

FORMENTLIG DET MEST ENKLE 

LÆGGESYSTEM I VERDEN:

HARO TOP CONNECT.

Til alle, der gerne selv vil lægge 
deres korkgulv, men endnu ikke 
har turdet at gå i gang, har vi 
udviklet Top Connect. Med det 
formentlig mest enkle læggesystem 
i verden lykkes nu de flotteste 

gulvløsninger så let som ingenting, 
og så stabilt som aldrig før. Helt 
uden værktøj. Plankerne skal kun 
vinkles ind på langsiden og låses 
sammen i enderne, næsten uden 
brug af kraft. Gulvet sidder helt 

Elementerne vinkles ind Trykkes ned Færdigt arbejde

fast, og du kan gå på det med det 
samme. Og hvis du flytter, kan det 
lige så let afmonteres igen. 
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HARO korkgulve er som standard 
lette at pleje. Til moderne, 
miljøbevidste husholdninger har 
vi udviklet miljøvenlige rengørings- 
og plejeprodukter, der er særligt 
lette at anvende. Til naturgulve 
som vores HARO korkgulv 
anbefaler vi en regelmæssig 
rengøring og pleje med clean & 
green parketrengøringsmiddel 
natural. Til grundrengøring og 
kraftigere snavs bør man anvende 
clean & green Intensivrengørings-
middel active. For en optisk 
opfriskning, forøgelse af slidstyrken 
og fugtbeskyttelse af lakerede 
og coatede overflader anbefaler 
vi gulvplejen clean & green aqua 
shield. Med produkterne fra clean 
& green kan du rengøre og pleje 
alle vores gulvbelægninger.

NATURLIG PLEJE TIL NATURLIGE 

GULVE 

 

®

Hurtig, nem, naturlig – pleje til alle gulve

Pleje
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FODLISTER –

MED SYSTEM  
 
For et perfekt helhedsindtryk 
tilbyder vi dig den passende 
fodliste til alle vores korkgulve. 
Vi har derudover udviklet et lige 
så simpelt som attraktivt 
fodliste-monteringssystem, 
så realiseringen af din gulvdrøm 
lykkes uden problemer. 

Tilbehør

GULVPROFILER –

STILFULDE OVERGANGE FRA 
MARKANT TIL DISKRET 
  
Ved lægning af forskellige gulve 
er det vigtigt med en passende 
overgang, både optisk og haptisk. 
Derudover tilbyder vi dig 
gulvprofiler i forskellige farver. 
Dermed kan du enten sætte 
markante detaljer eller skabe 
diskrete overgange. Vores 
gulvprofiler skaber også en 
flot overgang, når forskellige 
gulvbelægninger varierer en 
smule i højden. 
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ISO 9001

Siden 1995 har vores kvalitetsstyrings- 
system været certificeret iht. 
DIN EN ISO 9001:2000. Det sikrer 
virksomhedens processer og medvirker til 
at sikre en høj, ensartet produktkvalitet.

ISO 14001

Med certificeringen iht. DIN EN ISO 
14001:2004 har vi siden 1998 vist, at vi 
bruger et aktivt miljøstyringssystem.

MILJØMÆRKET DER BLAUE ENGEL

Der Blaue Engel er siden 1992 bevis på, 
at vores produkter er miljøvenlige.

MADE IN GERMANY

Da vores gulve er af bedste tyske kvalitet, 
giver vi dem også det internationalt 
anerkendte "Made in Germany"-kvalitetsstempel. 

HARO GARANTI

Ud over den lovbestemte garantifrist giver 
HARO en ekstra garanti på forskellige 
produktgrupper. Vær opmærksom på de 
gældende garantibetingelser. 

i følge vores Garantibestemmelser
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Produktudbud
fra HARO

Træ er med sin mangfoldighed et fascinerende materiale. Vi har en stærk 
passion for træ og anvender i vores produkter til dit hjem træets naturlige 
virkning, dets kraftfulde æstetik og dets mangfoldige egenskaber som basis 
for en stilfuld bolig. 

HARO PARKET
Vores parketgulve er udelukkende 
fremstillet af de bedste træsorter. 
Med HARO parket forbedrer du 
dine rum vedvarende og får glæde 
af maksimal komfort i mange år.  

PARKETTMANUFAKTUR by HARO
Hvad der her opstår fra 
mesterhånd, er gulve, der ikke kan 
overgås når det gælder et fornemt 
præg og uforlignelighed. De mest 
ædle træsorter forarbejdes ved 
ægte håndarbejde til parketgulve i 
særklasse.

HARO LAMINATGULV
Laminatgulve er fremstillet af op til 
90 procent træ. Dermed forbinder 
du de positive egenskaber fra ægte 
trægulve med de tekniske fordele 
ved kunstigt fremstillede flader. 

DISANO by HARO –
det sunde designgulv
DISANO er ikke kun den perfekte 
løsning for en ung og levende 
bolig. DISANO er også 100% 
sundt, og fremstilles uden brugen 
af blødgørere eller andre 
miljøproblematiske substanser. 

INTERIOR
Med HARO Interior opnår du også 
den naturlige udstråling fra elegant 
træ til vægge samt til trappebe-
klædning. Som eyecatcher finder du 
her også "HARO Table". 

CELENIO by HARO –
det lidt anderledes trægulv
Vores lidenskab for træ og vores 
nysgerrighed efter usædvanlige 
løsninger resulterede i den 
enestående innovation CELENIO: 
kombinationen af udseendet fra 
sten med varmen fra træ.
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Tyskland, telefon +49 8031 700-0, telefax +49 8031 700-600, e-mail info@haro.com
www.haro.com
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