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HARO
Interior
Naturlighed er det vigtigste, når man indretter et moderne
rum, der skal emme af hygge og atmosfære. HARO Interior
tilbyder dig enestående muligheder for også at anvende træets
enestående udstråling til vægge, til trappebeklædninger
samt til dit bord i stuen.
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Naturlig
skønhed som
rumkoncept
HARO Interior er dit komplette system til rumindretning med
værdifuldt træ: Med HARO Wall til vægge, HARO Stairs til
integrering af dine trapper i gulvkonceptet og et karakterstærkt
HARO Table af parket skaber du opholdsrum, der er fulde af
harmoni, elegance og charme.

6
HARO Wall –
designtræ
18
HARO Wall –
gulv på
væggen
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HARO Stairs
24
HARO Table
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HARO
Wall
Designtræ

De aktuelle boligtendenser drejer sig om parametrene naturlighed og klare
rumkoncepter med store vinduespartier. Her passer delvise eller komplette
vægge med elementer i designtræ fremragende. De giver rumkoncepterne
balance eller understreger disse på en stilfærdig måde. Denne helt nye
boligoplevelse understreges ved hjælp af elegante, udsøgte træsorter,
designelementernes markante strukturering og deres matte, oliebehandlede
overﬂader.
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HARO Wall – design Nevada
EG RIVER
relief børstet oliebehandlet

Sæt præg på din bolig og anvend
NATURLIGHEDEN ved børstede træﬂader
for en ekstravagant rumindretning.
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Du sætter også stilfulde præg med
en delvis vægbeklædning specielt
i store rum, helt uafhængig af
din gulvbelægning. I det tilfælde
passer vægbeklædningen eg River

i designet Nevada sammen med
det meget rolige CELENIO by HARO
SOHO GREY. Der opstår en
rumfølelse med blide kontraster
og tydelig naturlig udstråling.

FORMSPIL
Designene Nevada og Patagonia
giver meget spillerum til
placeringen – også når det gælder
blandet lægning på langs og tværs.
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HARO Wall – design Patagonia
EG BARRIQUE RIVER
relief børstet oliebehandlet
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HARO Wall – design Patagonia
EG RIVER
børstet oliebehandlet

Med HARO elementer får ÅBNE RUMKONCEPTER
med klare konturer en anden karakter.

En yderligere anvendelsesmulighed
for HARO Wall er beklædningen
af bærende søjler og andre
arkitektoniske detaljer.
Træelementerne, der er fulde af
natur, fjerner noget af den strenge
arkitekturs dominans og integrerer
disse elementer på en harmonisk
måde i rummet.

HARO Wall – design Nevada
EG RIVER
relief børstet oliebehandlet
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HARO Wall – design Patagonia
RØGET EG RIVER
relief børstet oliebehandlet

Træ på væggene fungerer som BLIKFANG I RUMMET,
og formidler særlig varme og tryghed.
Den markante Patagonia røget
eg River skaber et "rum i rummet"
og opdeler rummet i to områder,
der går over i hinanden på en
passende måde sammen med
CELENIO by HARO SOHO GREY i
hovedrummet. Dermed bliver
rumvirkningen endnu mere
imponerende.
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HARO Wall – design Patagonia
TERMOEG LAKE
børstet oliebehandlet
HARO | 13

Med HARO Wall skaber du RUMOPLEVELSER, der giver en
behagelig følelse og skaber et enestående miljø.

HARO Wall – design Patagonia
AMERIKANSK VALNØD RIVER
børstet oliebehandlet
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Der opstår hyggeoaser for gæster
med det ﬂotte miks af forskellige
materialer. Her udfoldes de
æstetiske styrker ved amerikansk
valnød

med de intensive, mørke brune
nuancer fuldt ud med det
imponerende design Patagonia.
Dermed opstår der en afslappende
og samtidig fornem rumvirkning.
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HARO Wall:
Designtræ
Teknik
Med elementerne af designtræ, der er klar til forarbejdning på væggen, monterer
du sågar større vægﬂader så let som ingenting. Inden den egentlige lægning
er udvælgelsen og forberedelsen af den ﬂade, der skal udformes, vigtig. For
optimale limresultater bør væggen være så plan som muligt.

MONTERING

FIKSERING

BEMÆRKNINGER:

QDu

QFor

QTræ

skal kun bruge meterstok,
sav, vaterpas, blyant.
QPå elementernes bagside er der
anbragt klæbestrimler, der er klar
til forarbejdning, så snart
beskyttelsesfolien er trukket af.
QSpeciallimen er anbragt på en
sådan måde, at hvert element
kan limes fast plant med
underlaget.
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en ekstra ﬁksering af HARO
Wall elementerne skal du bruge
HARO monteringslim.
QMonteringslimen sørger for varig
fastlimning.

er et naturprodukt.
indtrængende fugtighed.
QOverhold de detaljerede
bemærkninger i læggevejledningen.
QUndgå

Designtræ
Sortiment
DESIGN NEVADA
De ﬁligrane elementer ved
designet Nevada i træsorten eg
River fås i de blandede tykkelser
3,7/4,7/7,3 mm for et fascinerende
3D-look. Formatet 62 x 496
millimeter egner sig specielt til den
strukturstærke udformning af
mindre ﬂader eller til delvis
montering på væggen.

DESIGN PATAGONIA
Med 120 x 1.000 millimeter er
designet Patagonia det rigtige valg,
hvis du planlægger store vægﬂader
i trælook. De 11,2 mm tykke og
børstede vægelementer ﬁndes i
seks varianter i den karakteristiske
eg, samt i den ﬂotte træsort
amerikansk valnød.

EG RIVER
relief børstet
oliebehandlet
Art.nr. 535 624

EG RIVER
børstet
oliebehandlet
Art.nr. 535 625

AMERIK. VALNØD RIVER
børstet
oliebehandlet
Art.nr. 535 629

EG RIVER
relief børstet
oliebehandlet
Art.nr. 535 626

TERMOEG LAKE
børstet
oliebehandlet
Art.nr. 535 630

EG BARRIQUE RIVER
relief børstet
oliebehandlet
Art.nr. 535 627

AFRIKANSK EG LAKE
relief børstet
oliebehandlet
Art.nr. 535 631

RØGET EG RIVER
relief børstet
oliebehandlet
Art.nr. 535 628
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HARO
Wall
Gulv på væggen

Træ på væggen er ikke noget nyt, men rene, ægte materialer bliver stadig
vigtigere i moderne boligkoncepter. Betongulve, teglbelagte vægge, rå puds –
oprindelig naturlighed bestemmer boligdesignet i moderne rum. Den ganske
logiske konsekvens af dette er, at gulvbelægninger også er moderne på væggen.
Med HARO Wall har vi udviklet et system, hvor vores gulvbelægninger
HARO PARKET serie 4000 med 3-lags opbygning, HARO TRITTY laminatgulv med en tykkelse på 8 mm og CELENIO by HARO kan anvendes som
vægbeklædning. Du har dermed mulighed for at anvende din foretrukne
gulvbelægning både let og smagfuldt til iscenesættelse af en usædvanlig
rumoplevelse.
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Vægbeklædning:
Plankegulv 2V
EG SAND PUR
SAUVAGE
børstet

Gulv:
CELENIO by HARO
SOHO ANTRACIT

Stilsikker VÆGUDFORMNING i utallige variationer:
Det giver dig mulighed for konceptet
HARO Wall "gulv på væggen".
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Gulv- og vægbeklædning:
Plankegulv Plaza 4V
EG
SAUVAGE
børstet

Ligegyldigt om du beslutter dig for
parketgulvets naturlige virkning,
laminatgulvets moderne udseende
eller for den strukturskabende
udførelse med CELENIO:
Grundlaget for dit "gulv på

væggen" er et skinnesystem,
hvormed du udstyrer ﬂaderne lige
så hurtigt og ukompliceret med det
pågældende materiale, som du
kender det fra lægningen af HARO
gulvbelægningerne.
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En perfekt ISCENESÆTTELSE AF RUMMET opstår vha.
det ﬂotte miks af forskellige materialer til gulv og
væg.
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HARO Wall:
Gulv på væggen Teknik

Med HARO Wall opstår der gulv-væg-kompositioner, der bevidst harmonerer
med de udvalgte materialer for at skabe en særlig stemning. Dermed bliver f.
eks. en bevidst anvendelse af helt forskellige overﬂader til vægbeklædningen
en kontrastrig oplevelse. Rum, der er skabt på en sådan måde, får tilført
en æstetik, der udvisker grænser og alligevel giver rummet et karakteristisk
særpræg.

De tilhørende monteringsvejledninger samt den pågældende
monteringsvideo kan du ﬁnde
under www.haro.dk/montage
(produktområde Tilbehør) eller
direkte via denne QR-kode.
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HARO
Table
Unikum med klasse

Borde i kvalitetstræ af originalt HARO parket tone-i-tone, der passer til dit
HARO parketgulv eller har fokus på kontrast – en egentlig nærliggende
nyudvikling fra Tysklands førende parketproducent. For hvis man ved,
hvordan et stilfuldt parketgulv skal se ud, ved man også, hvordan et
tilhørende bord skal se ud. Dermed kan du for første gang ikke kun skabe
et moderne rum, men derimod også for første gang afstemme interiøret til
det, for enten at få et harmonisk, varmt hjem eller opnå nye særpræg med
den kontrast, som bordet giver.
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Fordi ET BORD, DER PASSER TIL GULVET, er et mere
tydeligt statement end et tilfældigt bord.
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STANDARDSORTIMENT:

Bord i kvalitetstræ
EG ALABAMA
børstet
Bordstel: Sort stål

Bord i kvalitetstræ
EG ALABAMA
børstet
Bordstel: Rustfrit stål

Bord i kvalitetstræ
EG MARKANT
børstet
Bordstel: Sort stål

Bord i kvalitetstræ
EG MARKANT
børstet
Bordstel: Rustfrit stål

Bord i kvalitetstræ
RØGET EG SAUVAGE
børstet
Bordstel: Sort stål

Bord:
RØGET EG
SAUVAGE
med bordstel i rustfrit stål

BLIKFANG MED KARAKTER

Gulv:
Plankegulv 4V
RØGET EG
MARKANT
børstet

Dets styrke ligger i detaljen: Et
HARO Table er altid enestående.
Du kan vælge mellem tre klassiske
Da træ er et naturprodukt, ligner
spisebordsmål: 180 x 85 cm,
ingen parketplanker hinanden.
200 x 85 cm eller 260 x 100 cm
Bordpladen består af originale
Det kombinerer du enten med et ﬂot
HARO parketplanker og bliver
udseende i sort stål eller med et
dermed også enestående. Vi
stilsikkert stel i rustfrit stål – og så har tilbyder kun det ﬂotteste parket til
du et HARO Table. Et bord, lige som det bordpladen. Ved valg af samme
parket som til gulvet, kan du styrke
skal være. Til livets virkelig vigtige
rummets optiske indtryk. Eller du
øjeblikke.
bruger bevidst en kontrast, der
straks springer i øjet.

Bord i kvalitetstræ
RØGET EG SAUVAGE
børstet
Bordstel: Rustfrit stål

Konﬁgurer dit HARO Table på
www.haro.dk/table
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HARO
Stairs
Detaljer med dybdevirkning

Hvis du beslutter dig for en førsteklasses HARO gulvbelægning som f.eks.
parket, laminatgulv eller designgulvet DISANO, har du naturligvis fortjent et
perfekt udseende til dit hjem. Derfor har vi udviklet HARO Stairs. Dermed
har du mulighed for at integrere en trappe komplet i dit rumkoncept. Med
den samme gulvbelægning som dit gulv giver den rummet et harmonisk
sammenhængende og elegant samlet indtryk. Mens en trappebelægning i
kontrast til dit gulv, men bestående af samme materiale, gør trappen til et
designobjekt.
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HARO PARKET
Plankegulv 4V
RØGET EG
MARKANT
børstet
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Dermed bliver trapper til et BLIKFANG og indgår
som et æstetisk element i rummets iscenesættelse.
HARO Stairs omfatter alt det,
du har brug for til en smagfuld
beklædning af dine åbne trapper,
så rummet virker harmonisk.
De præfabrikerede trappeafslutningskanter samt beklædningerne
i siden fås både til vores
parketgulve samt til laminatgulve
og DISANO designgulve. Med
dette tilbehør går den perfekte
udformning af dine opholdsrum
op i en højere enhed.

Træde- og stødtrinnet

Trappeafslutningsliste

Beklædning i siden
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Virksomheden

Vi er en familievirksomhed med en tradition, der går tilbage til året 1866.
Dengang lagde Paul Hamberger grundstenen til den nuværende internationale
succesrige virksomhed med en tændstikfabrik, som han åbnede i nærheden af
Rosenheim. Materialet træ har altså fra starten været det centrale element i
virksomhedssuccesen. Den dag i dag er det eksperterne i træforarbejdningen
og lidenskaben for træ, der hos Hamberger er ansvarlige for en enorm innova-

I fjerde og femte generation ledes
familievirksomheden Hamberger i
dag af Peter Hamberger og
Dr. Peter M. Hamberger. Ud over
traditionsbevidsthed og ansvarsbevidst,
foretagsom handling er det specielt
også den store innovationskraft, der
har gjort mærket HARO til Tysklands
førende parketproducent. Dette har
gjort det muligt, med HARO Interior
atter at give liv til et nyt område, for
med mange innovationer og moderne
specielle ting at skabe en bolig, der
er endnu mere behagelig og stilfuld.
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tionsstyrke. Og som i mange lande har gjort Hamberger produkterne – specielt
under premium-mærket HARO – til en af verdens mest succesrige parketmærker.
HARO produkterne produceres af førsteklasses råstoffer, der produceres med
største omhu på egne fabrikker. I den forbindelse har den ansvarsbevidste
omgang med ressourcer samt et aktivt udvist miljøhensyn hørt til de vigtigste
virksomhedsprincipper.
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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.

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
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.

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 bearbejdes i ægte
håndarbejde til parketgulve i
særklasse.

CELENIO by HARO
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.

KORKGULV
I ﬂere årtier blev korkgulv
næsten udelukkende anvendt på
børneværelser eller i daginstitutioner.
Det skyldtes dets fodvarme og den
bløde overﬂade. Vi har gjort det
"gangbart" – som et ægte alternativ
til en stilfuld bolig.
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