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I 150 år har forarbejdningen af træ været vores lidenskab. Vores innovationer 
og bekendelse til kvalitet har gjort os til en af de mest anerkendte producenter 
af gulvbelægninger i hele Europa. Ud over vores parketgulve skriver også 
vores laminatgulve en kontinuerlig succeshistorie. Her anvender vi hele den 
ekspertise, vi har adgang til fra træforarbejdningen. Vi ved derfor, hvordan 
et autentisk og naturligt udseende laminatmønster skal se ud. Laminatgulvet 
forbinder det bedste fra to verdener  Naturlige mønstre, der næsten ikke kan 
skelnes fra ægte træ, og en teknisk opbygning, der gør gulvene meget robuste. 
Lad dig begejstre af vores sortiments mangfoldighed og inspirere af det 
mest stille laminatgulv i verden, med flotte træmønstre til dit hjem eller til 
erhvervsmæssig brug.

Velkommen  
hos HARO
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Vores hjemsted i 150 år.

Virksomheden
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Med en tændstikfabrik, et savværk og et teglværk lagde Franz Paul Hamberger 
for over 150 år siden grundstenen til den nuværende globalt aktive familie-
virksomhed Hamberger Industriewerke. Tradition og innovation, regional 
samhørighed og global succes, pålidelighed og fleksibilitet er begreber, der 
i vores virksomhed altid har ligget til grund for vores selvstændige handlinger. 
Også i dag produceres de globalt efterspurgte parket- og laminatgulve fra 
mærket HARO på virksomhedens hovedsæde i Stephanskirchen. Vores 
kvalitetsprodukter er Made in Germany. Dermed kan vi sikre, at vi udnytter 
ressourcerne så bæredygtigt som muligt, bl.a. også på grund af vores certifi-
cerede produktionsprocesser. Til beskyttelse af miljøet og for et sundt hjem. 

Konsekvent  
kvalitet
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Kan du lide eg eller er det valnød, der er din favorit? Ved valg af mønstre kan 
du beslutsomt trække på uanede ressourcer. På baggrund af vores erfaring 
inden for parketproduktion forkæler vi dig med mønstre, der nærmest kun 
findes i naturen. Derudover kan du vælge mellem mange formater f.eks. for 
at få små rum til at se større ud. Desuden fås hvert mønster efter eget valg 
med Silent CT og dermed det mest stille laminatgulv i verden. Med et HARO 
laminatgulv skaber du rum med masser af inspiration.   
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træmønstre og den letteste 
lægning – HARO laminatgulv  
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Laminatgulv
Kompakt

HARO TRITTY 75
Plankegulv 4V 

EG ITALICA CREME* 

authentic

BETEGNELSER 1

2

3

1

75

         SERIER 

FIRE MEGET STÆRKE SIDER 

 

Kravene til en naturlig bolig eller 
erhvervsmæssig brug er forskellige: 
Skal du bruge et gulv, der også kan 
klare meget stærke belastninger? Eller 
har du brug for en stilfuld boligindretning, 
hvor udseendet er det vigtigste? Med 
vores gulve kan du kombinere begge 
disse ting. Vi tilbyder vores kvalitetsla-
minatgulve i fire forskellige udførelser. 

Tritty 75

"Allrounderen" for et stilsikkert 
udseende i alle boliger. Friske design, 
en lav opbygningshøjde og nem 
lægning gør TRITTY 75 til en option 
for en moderne, ukompliceret bolig.
Fra side 16

Tritty 90

Det "moderne" lever op til sit navn. De 
otte nye mønstre står for en moderne 
bolig i aktuel stil. Den let modificerede 
opbygning giver denne laminatgulvserie 
en højere stabilitet.
Fra side 26

Tritty 100

Det robuste vælges særligt hyppigt til 
brug i rum med kraftigt slid som stue og 
gang. Det scorer naturligvis point med sin 
høje slidstyrke i forbindelse med særligt 
naturlige, autentiske mønstre,  
overflader og forskellige formater. 
Fra side 34

Tritty 250

Vores "ekstrastærke" går ikke på 
kompromis, når det gælder stabilitet 
og holdbarhed ved ensartet strålende 
udseende. Det egner sig fremragende 
til enhver type erhverv, specielt med 
meget kraftig belastning. Men også 
hjemme er det fremragende der, hvor 
der sker særligt meget. 
Fra side 70 

100

250

75

90

Velkommen til vores mangfoldige sortiment af laminatgulve: Her finder du lige nøjagtig det laminatgulv, 
der opfylder dine krav. I vores fire serier kan du vælge mellem meget forskellige, naturtro træmønstre, 
fra kraftige kvalitetstrænuancer til moderne, lyse farvenuancer. Vi tilbyder hver serie i forskellige formater 
og design, hvilket understreger mønstrets virkning effektivt og stilfuldt. Intensiteten på laminatgulvets 
naturlige udstråling forstærkes af overfladestrukturen. Passende til de forskellige mønstre tilbyder vi i alt 
ni forskellige overfladeprægninger. Den optimale prægning til ethvert mønster. 
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3         OVERFLADER

AUTENTISK MANGFOLDIGHED 
 
Med den perfekte træimitation ved 
laminatgulve er vi på hjemmebane 
– vi er trods alt Tysklands førende 
parketproducent. Takket være 
vores erfaring med forædlingen af 
parketoverflader behersker vi det 
absolut naturlige og udseende af 
træsorten, som ingen anden. Den 
der lægger vægt på den størst 
mulige autencitet, finder hos os 
optisk imponerende muligheder. 
Fra glatte overflader til komplicerede 
strukturer, hvor man næsten ikke 
kan se forskel på dem og ægte træ.  

børstet

Føles som strukturen  
i ægte træ.

Porer

Med fine porer og silkemat glans.

Porer rustikt

En karakteristisk overflade, hvis pore-
struktur sætter præg på tingene, så de 
kan føles. Pga. samspillet mellem de 
matte/skinnende effekter får overfladen 
desuden en helt særlig patina.

Porer mat

Let poret og naturlig mat udstråling.

r

glat mat

Glat uden struktur med en naturlig  
mat udstråling.

2

INDRETTE MED FORMAT 
 
Ud over de klassiske plankeformater 
og design, finder du også 
usædvanlige og populære  
formater hos os.  
Ekstra slankt, ekstra langt, ekstra 
bredt. Passer til alle boligmiljøer 
og er ideelt til at realisere dine 
helt individuelle forestillinger om 
et skønt hjem.

          FORMATER/DESIGN

1. 3-stavs. Med tre stave, der ligger 
ved siden af hinanden for hvert 
plankeelement. Mål: 193 x 1.282 
mm 

2. 2-stavs. Den klare. Med grafisk 
mønster og mere rolig fladevirkning. 
Mål: 193 x 1.282 mm 

3. Plankegulv. Klassikeren. Yderst 
populær pga. det storslåede 
udseende.  
Plankemål: 193 x 1.282 mm  
(ved TRITTY 250: 190 x 1.282 mm) 

4. Loft 4V. Det slanke. Det smalle 
format og faset kant på fire sider 
forstærker plankeindtrykket. Mål: 
135 x 1.282 mm 

5. Campus 4V. Den moderne. 
Syntesen af klassisk plankelængde 
og storslået bredde med faset kant 
på fire sider.
Mål: 243 x 1.282 mm 

6. Gran Via 4V. Giganten. Med 
usædvanlig rumvirkning og 
udpræget plankekarakter pga. den 
fasede kant på alle fire sider. 
Mål: 243 x 2.200 mm 1 2 3 54 6

børstet mat

Som strukturen i ægte træ.  
Det matte look fremhæver det  
naturlige indtryk.

soft mat

En mærkbar fløjlsblød overflade. 
Naturlig mat med en let skinnende 
effekt i strukturen.

authentic

Stort set ingen forskel til ægte træ. 
Struktur og mønster stemmer overens. 
Glansgraden understreger afhængig 
af karakteren mønsterafbildningens 
naturlighed.

authentic mat

Stort set ingen forskel til ægte træ. 
Struktur og mønster stemmer overens. 
Overfladen har naturolie-karakter. Ved 
plankegulv også en svag glans i poren.

Fasede kanter i enderne og på langs

Ikke kun i langsiderne, men også på 
tværs er kanterne affasede. Fagmanden 
taler om fasede kanter i enderne og på 
langs.

NYHED



Den lille forskel  
med den store virkning 

Det gør vores laminatgulv 
til noget særligt: 
Autentiske overflader 
De flotteste mønstre

Træ har en vidunderlig egenskab: Det er dets følelse. Vi har via årtiers erfaring 
fra træforarbejdningen fået en fin sans for autentiske trægulvsoverflader. Derfor 
tilbyder vi dig vores HARO laminatgulve i ni overfladevarianter. Dermed oplever 
du et laminatgulv, der er fuld af naturlighed. Fra silkeglat til kraftigt børstet 
finder du i vores sortiment den overflade, der understøtter det valgte mønster 
og dit ønskeformat.
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Så enkelt kan det gøres.

Det gør vores laminatgulv 
til noget særligt:
Det mest enkle læggesystem

Livet er kompliceret nok i forvejen. Godt at vores HARO laminatgulve er så 
enkle at lægge. Med TopConnect-læggesystemet har vi en teknik, som gør 
det legende let at lægge et gulv. Det får du glæde af. Uafhængigt af, om du 
overlader arbejdet til en håndværker eller selv lægger gulvet.
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Det gør vores laminatgulv 
til noget særligt:
Verdens mest stille 
laminatgulv

Til oaser af ro  
og afslapning

Et gulv, der giver velvære bør udstråle en varm atmosfære, samt være vedlige-
holdelsesvenligt og robust. Hvis det samtidigt er utroligt stille, passer det 
perfekt til alle de rum i boligen, hvor der er aktivitet og liv. Lige netop til 
dette har vi udviklet en enestående ComforTec-teknologi, det påviseligt mest 
stille laminatgulv i verden med op til 60 procent reduceret lyd. 
Dermed er HARO laminatgulvet med Silent CT det perfekte gulv 
til børneværelser, spisestuer og alle andre rum, hvor livet leves 
intensivt. Et stilfuldt, stille gulv. Du kan få flere informationer  
i vores video under www.haro.dk
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TRITTY 75
Allrounderen

Hvis du vil passe på budgettet, men alligevel ikke vil give afkald på kvalitet 
og udvalg, så har du truffet det helt rette valg med vores serie TRITTY 75. 
Ikke kun i din allerførste lejlighed ser det flot ud. TRITTY 75 er robust og fås 
i mange flotte mønstre, og er derfor dit første valg, når det drejer sig om en 
behagelig atmosfære.
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75
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75

HARO TRITTY 75
Plankegulv 4V 
EG CORONA* 

børstet mat 
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*Imiteret træ 

75

HARO TRITTY 75 
2-stavs 

VALNØD COMFORT* 

mat 

I moderne boliger efterspørges KULØRTE  

INDRETNINGER , f.eks. for at skabe en kontrast 
til indretningens moderne stil eller supplere 
denne på en harmonisk måde og dermed skabe 
en naturlig charme.
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75

HARO TRITTY 75
Plankegulv 

HIGHLAND EG* 

børstet mat 

75

HARO TRITTY 75
Plankegulv 4V 

EG GENNEMRØGET* 

børstet mat 



*Imiteret træ 
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75

HARO TRITTY 75
3-stavs 
STENEG

authentic mat

Særligt EGEMØNSTRE er efterspurgte ved laminat-
gulve. Dermed kan der vha. design og overflade 
fremkaldes helt forskellige udtryksfulde 
iscenesættelser af gulvet og stemninger. 
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75

HARO TRITTY 75
Plankegulv 4V 

EG ITALICA CREME* 

authentic 



*Imiteret træ 
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DetKARAKTERISTISKE UDSEENDE på et naturligt 
trægulv opstår ved hjælp af plankegulvsformatets 
storslåede udtryk samt mønstret eg Italica med 
kontrastrige, mørkt farvede ridser. 



 24 | HARO

75

HARO TRITTY 75
2-stavs 

EG ARTICO HVID* 

authentic 

Med sit GRAFISKE MØNSTER virker designet 
2-stavs meget klart og skaber med den naturligt 
matte overflade "authentic" en harmonisk 
ramme for det lyse egemønsters livlighed. 
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*Imiteret træ 

75

HARO TRITTY 75
2-stavs 

EG ARTICO GRÅ* 

authentic 



 
TRITTY 90
Det moderne

Otte mønstre, der er specielt udviklet til denne serie og en ny overflade med 
silkemat følelse og fremtoning muliggør en trendy og moderne iscenesættelse 
af rummet. Den fasede kant på alle fire sider, som hvert mønster er udstyret 
med, medvirker også til dette.
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90
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90

HARO TRITTY 90
Plankegulv 4V 

KLIPPE-EG* 

soft mat 
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*Imiteret træ 

Plankegulvet udfolder en imponerende RUMVIRKNING 
som klassiker inden for gulvdesign. Lyse egemønstre 
skaber en virkelig behagelig atmosfære.

90

HARO TRITTY 90
Plankegulv 4V 
SHABBY OAK* 

soft mat 
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90

HARO TRITTY 90
Plankegulv 4V  

EG VENETO MOCCA* 

authentic mat 



*Imiteret træ 
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90

HARO TRITTY 90
Plankegulv 4V 

EG MELINA PURO* 

soft mat 

Med plankegulvet kan der opnås FORBLØFFENDE 

RUMLIGE EFFEKTER – f.eks. hvis du lægger dit gulv 
hen over en dørtærskel i to rum. Det gør rum til sale.
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90

HARO TRITTY 90
Plankegulv 4V 

DESIGNTRÆ HARMONY* 

soft mat 
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*Imiteret træ 

90

HARO TRITTY 90
Plankegulv 4V 

SKANDINAVISK EG * 

authentic 

Tiderne med store, tunge møbler er forbi.  
En moderne bolig betyder storslåethed. Dermed 
kommer gulvmønstret rigtigt til sin ret og skaber  
ENKLE RUM fuld af personlighed.



 
TRITTY 100
Det robuste med det store 
udvalg

Autentisk udseende, omfattende overfladebearbejdning, høj slidstyrke og 
belastningsevne i mange bolig-, livs- og arbejdssituationer – der er tale om vores 
serie TRITTY 100. Over 80 forskellige artikler, 8 overflader, 6 designs – så der er 
noget for enhver bolig.
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100
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Gran Via 4V: 
det største til dit 
hjem

Ekstra langt, ekstra bredt, særlig autentisk: 
et ægte modeformat med en længde på 2.200 mm 
og en bredde på 243 mm. Vores planker i formatet 
Gran Via giver et fantastisk rum. Gran Via-plankernes  
karakteristiske udseende understreges med faset 
kant på alle fire sider: i den forbindelse affases  
plankekanterne i enderne og på langsiden. På 
den måde fremhæves plankekarakteren som ved 
ægte parket på en imponerende måde.
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*Imiteret træ 

HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

EG PORTLAND GRÅ* 

authentic 

Gran Via
100
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

ALPINEG NATUR*

authentic mat 

Gran Via
100



*Imiteret træ 
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

EG ALTHOLZ* 

børstet mat 

Gran Via
100

Designet Gran Via 4V giver ethvert rum en KRAFTFULD UDSTRÅLING 
uafhængigt af mønstret, og får det rent optisk til at se længere ud. 
Dermed bliver gulvet til et centralt element i en storslået bolig. 
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Designet GRAN VIA 4V med faset kant hele vejen rundt 
finder balancen mellem en storslået rumfølelse og en 
behagelig børstning af gulvfladen, som falder i øjnene. 

HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

EG ITALICA RØGET* 

authentic 

Gran Via
100



*Imiteret træ 
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

EG DUNA KALKET* 

authentic 

Gran Via
100

Pleje på den lette måde

Vores laminatgulve overbeviser dig ikke kun pga. deres naturtro træimitationer 
og en udsøgt forarbejdning også mht. rengøring og pleje sætter HARO en ny 
standard.  
Vores specialudviklede miljøvenlige gulvrengøringskoncept fra serien clean & 
green er let at anvende og er meget miljøvenligt – kun en lille mængde 
kommes i vandet vha. doseringshætten, vask gulvet med en opvredet klud, 
færdig. For at opretholde kvaliteten på dit laminatgulv på en let måde påføres 
blot aqua shield rent.
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V
ZEBRAEG* 

soft mat 

Gran Via
100
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Med lyse, venlige BEIGE OG GRÅ NUANCER virker 
egemønstre diskrete og tilbageholdende. De forvandler  
den rustikke farvning til afbalancerede flader.

HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

EG CONTURA STENGRÅ* 

authentic 

Gran Via
100

*Imiteret træ 
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Svage egenuancer skaber en behagelig, ELEGANT KONTRAST 
til skinnende, tekniske køkkenmøbler og saglige, moderne 
udformninger på væggen. 
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*Imiteret træ 

HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

EG VENETO CREMA* 

authentic mat 

Gran Via
100
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

EG PORTLAND NATUR* 

authentic 

Gran Via
100

I lysgennemstrømmede rum med stor 
dybde udfolder vores ekstra store format 
Gran Via 4V sin fulde udstråling.  
Der opstår ENDELØSE VIDDER og en  
imponerende følelse af storslåede rum. 



*Imiteret træ 
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

KASTANJE BIANCO* 

børstet mat 

Gran Via
100

Hvornår flytter den nye  
hygge ind hos dig?

For et perfekt helhedsindtryk tilbyder vi dig de passende fodlister til alle 
vores laminatgulve. Vores fodlister har et simpelt kliksystem til fastgørelse, 
så realiseringen af din gulvdrøm lykkes uden problemer. 
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Campus 4V: 
Det bedste fra  
to verdener

Hvad sker der egentlig, hvis man kombinerer den 
klassiske plankelængde på 1.282 mm med den 
storslåede bredde på 243 mm? Der opstår et helt 
nyt udseende. Med de brede planker og den 
parkettypiske udførelse med faset kant på alle fire 
sider kan der med det nye design Campus 4V nu 
skabes indbydende gulvbelægninger, der får 
ethvert rum til at se større ud.

HARO TRITTY 100 
Campus 4V

EG MELINA GRÅ* 

soft mat 
 

100
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*Imiteret træ 
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HARO TRITTY 100 
Campus 4V
EG LUNA* 

børstet mat 
 

100
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*Imiteret træ 

Forskellige farver – en IMPONERENDE VIRKNING: 
I formatet Campus 4V udfolder hvert mønster sin 
autenticitet med særlig suverænitet. 

HARO TRITTY 100 
Campus 4V

VALNØD ROMANO* 

mat 
 

100
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HARO TRITTY 100 
Campus 4V

ALPINEG NATUR*

authentic mat 

100

Helt fremme i boligtrenden er vores betydeligt bredere 
plankegulv Campus 4V med sin MARKANTE FASEDE 

KANT HELE VEJEN RUNDT. Mønstrets fine detaljer kommer 
dermed optimalt til deres ret. 



*Imiteret træ 
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HARO TRITTY 100 
Campus 4V

EG JUBILÉ PURO*

authentic mat 

100
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Loft 4V: 
Det slanke med 
format.

Vores plankeformat Loft 4V er kendetegnet ved 
sine slanke mål: kun 135 mm bredt inspirerer 
det til en ny bolig. Et spændende alternativ 
til det klassiske plankeformat, har pga. den 
fasede kant på alle fire sider helt klart en 
parketplankekarakter, og virker også storslået 
i små rum.

HARO TRITTY 100
Loft 4V 

EG VERANO*

børstet mat 
 

100
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*Imiteret træ 
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HARO TRITTY 100
Loft 4V 

EG HVID KALKET*

authentic

100

Planken Loft 4V imponerer med sin SÆRLIGE ELEGANCE. 
Den iscenesætter det pågældende mønster filigrant og 
diskret. 
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*Imiteret træ 

HARO TRITTY 100
Loft 4V 

AKACIE RØGET*

børstet mat 
 

100
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2-stavs, 3-stavs,
Plankegulv:
Klassikerne for en 
flot bolig

Det klassiske laminatgulvsformat 193 x 1282 mm 
fås hos os i tre moderne design. Plankegulvet 
giver dit rum et roligt, elegant udseende. 3-stavs 
er kendetegnet ved tre stave, der ligger ved siden 
af hinanden. Dette får gulvet til at se mere levende 
ud, men det har dog samlet set alligevel et roligt 
overfladelook. Træimitationens naturlighed 
forstærkes endnu mere ved 2-stavs. På grund af 
sin karakter er det også meget velegnet til mindre 
rum og passer til enhver indretningsstil..

HARO TRITTY 100 
Plankegulv 4V

EG PORTLAND HVID* 

authentic 

100
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*Imiteret træ 
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HARO TRITTY 100 
Plankegulv 4V
EG VENEZIA* 

soft mat 

100
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*Imiteret træ 

Både pga. et LEVENDE FORMAT samt pga. FARVEMÆSSIGT 

FREMHÆVEDE RIDSER opstår der en naturlig virkning, der 
understøtter egemønstret i sin oprindelige karakter. 

HARO TRITTY 100
Plankegulv 4V 

EG ITALICA NATUR* 

authentic 

100
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*Imiteret træ 

Et NATURFARVEFYRVÆRKERI, der er iøjnefaldende. 
Med en blandet lægning opstår der et eftertrykkeligt 
mønster, der formidler vitalitet og livsglæde og 
udtrykker en meget individuel, moderne stil. HARO TRITTY 100

Plankegulv  
EG GIRONA*

EG ANTIKGRÅ*

EG ÆDELHVID*

EG LYSEGRÅ* 

authentic 

100
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HARO TRITTY 100 
2-stavs

EG ARTICO COGNAC* 

authentic

100
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*Imiteret træ 

Creme- og beigenuancer er meget trendy. De udstråler 
VARME, HYGGE OG NATURBEGEJSTRING. Sådan skaber du 
rum med ægte hyggepotentiale.

HARO TRITTY 100 
Plankegulv

EUROPÆISK AHORN* 

porer 

100
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HARO TRITTY 100 
3-stavs

EG PREMIUM CREME* 

authentic 

100

Et laminatgulv kan klare en hel del. Dette gælder lige så 
meget for køkkenet som for pejsen i stuen. VEDVARENDE 

SKØNHED for et levende hjem.  



*Imiteret træ 
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HARO TRITTY 100 
Plankegulv

ITALIENSK VALNØD* 

porer mat  

100

*Imiteret træ 
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HARO TRITTY 100 
Plankegulv 4V

EG NEVARA KALKET* 

authentic mat 

100
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*Imiteret træ 

HARO TRITTY 100 
Plankegulv 4V

EG PORTLAND PURO* 

authentic 

100

PLANKEGULVETS succes kommer fra dets alsidighed. Med det 
passende mønster bringer det ro og afslappethed ind i 
soverummene, pifter arbejdsrummet op optisk og understreger 
stuens varme udstråling.



 
TRITTY 250
Det ekstra stærke

Ekstremt robust, stød- og ridsefast, holdbart, slidfast – sådan lyder de grund-
læggende oplysninger for vores serie TRITTY 250. Alle steder, hvor der sker en 
masse, uanset om det er i boliger med høj belastning eller i erhvervsbyggeri, 
så kan du stole på TRITTY 250, og det garanterer vi dig i op til 25 år. 
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250
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250

HARO TRITTY 250
Plankegulv 4V 
EG ELEGANCE* 

authentic  
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*Imiteret træ 

Elegant indretning og usædvanlig slidstyrke er ingen 
modsætninger. Plankegulvet 4V udstråler GEDIGEN 

ELEGANCE, særligt i et elegant egemønster. 
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250

HARO TRITTY 250
Plankegulv 4V 

EG PORTLAND PURO* 

authentic 



*Imiteret træ 
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En trendy bolig har brug for gulve, der er afstemt 
harmonisk til livsstilen. Dermed iscenesættes 
MODERNE KONCEPTER på en smagfuld og naturlig 
måde.

250

HARO TRITTY 250
Plankegulv 4V 
EG KANSAS* 

porer rustikt  
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Formater/design

Klassiske, trendy, ekstra brede 
eller uendeligt lange: Designene 
for vores TRITTY laminatgulvsserier 
giver dig utallige muligheder for 
individuel udformning. Med seks 
forskellige design har du et 
mangfoldigt udvalg, der også 
løser de mest krævende udform-
ningsopgaver. Understreg dit rums 
virkning med et markant format . 
Fremhæv strukturer ved bevidst 
at vælge gulve med eller uden 
fasede kanter og dermed gøre 
rumvirkningen endnu mere 
autentisk. 

LOFT 4V 
 
Et moderne alternativ til plankegulvet er vores slanke 
Loft 4V. Med faset kant hele vejen rundt fremhæver det, 
uden at virke uroligt.

CAMPUS 4V
 
Plankeformatet Campus 4V er den fascinerende 
forbindelse af den storslåede bredde på 243 mm med 
den klassiske plankegulvslængde på 1.282 mm. Den 
fasede kant på alle fire sider skaber en markant 
struktur. 

GRAN VIA 4V
 
Vores lange plankeformat Gran Via 4V udvider 
horisonten! Med modeformatet på 2.200 mm 
længde og 243 mm bredde opstår der en plastisk 
plankekarakter, der får rum til at se større ud. 

3-STAVS
 
De tre stave pr. planke skaber en behagelig  
livlighed. 

PLANKEGULV
 
Plankegulvet tilbyder sanselig storslåethed til mange 
rumsituationer. Det får også små rum se storartede ud. 

2-STAVS
 
Klarhed ved hjælp af en gentagen struktur: Vores 
2-stavs design er en uopslidelig succes, fortolket 
på en moderne og frisk måde. 

100

100

Gran Via
10010075

10075

100 25075 90
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OVERFLADER

AUTENTISK MANGFOLDIGHED 
 
Med den perfekte træimitation ved 
laminatgulve er vi på hjemmebane – 
vi er trods alt Tysklands førende 
parketproducent. Takket være 
vores erfaring med forædlingen af 
parketoverflader behersker vi det 
absolut naturlige og udseende af 
træsorten, som ingen anden. Den 
der lægger vægt på den størst 
mulige autencitet, finder hos os 
optisk imponerende muligheder. 
Fra glatte overflader til komplicerede 
strukturer, hvor man næsten ikke 
kan se forskel på dem og ægte træ.  

Fasede kanter i enderne og på langs

Ikke kun i langsiderne, men også på tværs 
er kanterne affasede.

børstet

Føles som strukturen i ægte træ.
børstet mat

Som strukturen i ægte træ.  
Det matte look fremhæver det  
naturlige indtryk.

authentic

Stort set ingen forskel til ægte træ. 
Struktur og mønster stemmer overens. 
Glansgraden understreger afhængig 
af karakteren mønsterafbildningens 
naturlighed.

authentic mat

Stort set ingen forskel til ægte træ. 
Struktur og mønster stemmer overens. 
Overfladen har naturolie-karakter. Ved 
plankegulv også en svag glans i poren.

Porer

Med fine porer og silkemat glans.
Porer mat

Let poret og naturlig mat udstråling.

r

glat mat

Glat uden struktur med en naturlig  
mat udstråling.

Overflader

soft mat

En mærkbar fløjlsblød overflade. Na-
turlig mat med en let skinnende effekt i 
strukturen.

Porer rustikt

En karakteristisk overflade med mærkbar 
porestruktur. Pga. samspillet mellem de 
matte/skinnende effekter får overfladen 
en helt særlig patina.

NYHED
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Serier

100 25075 90

HARO TRITTY 75 – ALLROUNDEREN 
 
Gulvene i serien TRITTY 75 er ikke 
kun flotte i din første lejlighed. 
Autentisk, alsidigt og kan belastes:  
22 trælook, 7 forskellige overflader 
og den super lette lægning pga. 
Top Connect – i alle boliger giver 
vores allrounder et godt indtryk. 

HARO TRITTY 100 –  
DET ROBUSTE
 
Naturtro fremtoning og overflader, 
høj slidstyrke og belastningsevne, i 
fire forskellige formater – gulvene i 
serien TRITTY 100 opfylder alle 
ønsker. Med Silent CT-teknologien 
bliver serien TRITTY 100 endda det 
mest stille laminatgulv i verden. Og 
pga. Top Connect-læggesystemet 
starter glæden over dit nye HARO 
laminatgulv allerede ved lægnin-
gen. 

HARO TRITTY 90 –  
DET MODERNE
 
Vores nye serie TRITTY 90 giver 
friske detaljer til en moderne bolig. 
Den let modificerede opbygning 
gør laminatgulvene i serien TRITTY 
90 meget robuste. I otte nye 
mønstre og med den nye overflade 
soft mat opfylder det helt særligt 
kravene til de moderne indretning-
stendenser. Alle mønstre fås også 
som "Det mest stille laminatgulv i 
verden".

HARO TRITTY 250 –  
DET EKSTRA STÆRKE
 
Serien TRITTY 250 med de 
fremragende egenskaber, der bl.a. 
gør det ekstremt robust, stød- og 
ridsefast, holdbart og slidfast, er 
det ideelle gulv til boligarealer med 
højt slid som entréer, stuer og 
køkkener samt erhvervslokaler.

* Måling EPLF impulshammer/Walking Lady 
 (relateret til referencegulv)

** Tykkelse x bredde x længde

Tekniske data:

Brugsklasse: 23/31
Slidklasse: AC3
Impactklasse: IC1
Ridsefasthed: Grad 3
Elektrostatisk reaktion:  
Antistatisk klasse: ASF2
Garanti:

15 år i boligarealer
Mål**:

7 x 193 x 1.282 mm
med Silent Pro komfort-lyddæmpningsunderlag:

2 mm ekstra højde
Rumstøjsforbedring ca. 30 %*
Trinlydsforbedring: 18 dB
med Silent CT:

2 mm ekstra højde
Rumstøjsforbedring: 60 %*
Trinlydsforbedring: 14 dB

Tekniske data:

Brugsklasse: 23/32
Slidklasse: AC4
Impactklasse: IC2
Ridsefasthed: Grad 4
Elektrostatisk reaktion:  
Antistatisk klasse: ASF2
Garanti:

25 år i boligarealer,  
5 år i erhvervslokaler
Mål**:

8 x 193 x 1.282 mm
Loft 4V: 8 x 135 x 1.282 mm
Campus 4V: 8 x 243 x 1.282 mm
Gran Via 4V: 8 x 243 x 2.200 mm
med Silent Pro komfort-lyddæmpningsunderlag:

2 mm ekstra højde
Rumstøjsforbedring ca. 30 %*
Trinlydsforbedring: 18 dB
med Silent CT:

2 mm ekstra højde
Rumstøjsforbedring: 60 %*
Trinlydsforbedring: 14 dB

Tekniske data:

Brugsklasse: 23/32
Slidklasse: AC4
Impactklasse: IC2
Ridsefasthed: Grad 4
Elektrostatisk reaktion:  
Antistatisk klasse: ASF2
Garanti:

20 år i boligarealer,  
5 år i erhvervslokaler
Mål**:

7 x 193 x 1.282 mm
med Silent Pro komfort-lyddæmpningsunderlag:

2 mm ekstra højde
Rumstøjsforbedring ca. 30 %*
Trinlydsforbedring: 18 dB
med Silent CT:

2 mm ekstra højde
Rumstøjsforbedring: 60 %*
Trinlydsforbedring: 14 dB

Tekniske data:

Brugsklasse: 23/33
Slidklasse: AC5
Impactklasse: IC3
Ridsefasthed: Grad 5
Elektrostatisk reaktion:  
Antistatisk klasse: ASF2
Garanti:

25 år i boligarealer,  
10 år i erhvervslokaler
Mål**:

10 x 190 x 1.282 mm
med Silent Pro komfort-lyddæmpningsunderlag:

2 mm ekstra højde
Rumstøjsforbedring ca. 30 %*
Trinlydsforbedring: 18 dB
med Silent CT:

2 mm ekstra højde
Rumstøjsforbedring: 60 %*
Trinlydsforbedring: 14 dB

NYHED
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Opbygning

1. Overfladelag, specialimprægneret 
 (modstandsdygtigt beskyttelseslag) 
2. Mønsterlaminat, specialimprægneret
3.  Specielt anti-kvældningsbehandlet 

HDF-E1-mellemlag aquaResist
4. Bundlag af laminat
5.  Fabriksmonteret med Silent Pro 

komfort-lyddæmpningsunderlag eller 
med Silent CT-teknologi som Tilvalg 
(velegnet til gulvvarme) 

Opbygning HARO TRITTY 75/90/100

1. Overfladelag, specialimprægneret 
 (modstandsdygtigt beskyttelseslag)
2.  Mønsterlaminat og kraftpapir, 

specialimprægneret
3.  Specielt anti-kvældningsbehandlet 

HDF-E1-mellemlag aquaResist
4.  Bund af laminat i flere lag  

(fugtafvisende)
5.  Fabriksmonteret med Silent Pro 

komfort-lyddæmpningsunderlag eller 
med Silent CT-teknologi som Tilvalg 
(velegnet til gulvvarme) 

OPBYGNING

SMUKT UDVENDIGT - KVALITET 
INDVENDIGT 
 
HARO laminatgulve har en 
efterhånden mere end 25-årig 
succeshistorie. Det skyldes ikke 
kun de meget autentiske 
træimitationer, men også den 
særlige kvalitet og den udsøgte 
tekniske opbygning.

Toplaget, det øverste lag, er 
næsten så hårdt som diamanter og 
kan næsten ikke overgås, når det 
gælder robusthed, ridsefasthed og 
styrke. 

Mønsterlaget, et lysægte 
specialpapir med flot print, der 
imprægneres med melaminharpiks, 
garanterer optimal naturlighed og 
klare farver.

Mellemlaget af nåletræ sørger for 
højeste formstabilitet og beskytter 
mod fugtighed.

Bundlaget af laminat på undersiden 
af laminatgulvsplanken udligner 
spændingen til toplaget. Det 
forhindrer, at planken slår sig.

Opbygning HARO TRITTY 250

5

1

2

3
4

5

1

2

3

4

Til boligarealer med stort 
slid og erhvervslokaler 
med begrænset slid

Til boligarealer med stort 
slid og erhvervslokaler 
med moderat slid

Til boligarealer med stort 
slid og erhvervslokaler 
med moderat slid

Til boligarealer og 
erhvervslokaler med 
stort slid

Soveværelse

TRITTY 75 TRITTY 90 TRITTY 100 TRITTY 250

B
ol

ig
Er

hv
er

v

anbefales mulig

Børneværelse
Spisestue
Dagligstue
Entre
Køkken
Kontor
Hotelværelse
Mødelokale
Lægepraksis
Reception
Salgslokale

ANBEFALEDE ANVENDELSESOMRÅDER

DEN PASSENDE SERIE TIL ETHVERT 
BEHOV 
 
Uanset hvilke krav du stiller: hos 
os finder du det helt rigtige 
laminatgulv – altid i en kvalitet, 
der opfylder de højeste krav. 
Hvilken serie, der er bedst egnet til 
dit formål, kan du se her:
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Lægning

Alle, der gerne selv vil lægge deres 
laminatgulv, men endnu ikke har 
turdet at gå i gang, kan nu skride 
til handling. Med  
Top Connect det formentlig nemmeste 
læggesystem i verden lykkes de 
flotteste gulvløsninger så let som 
ingenting, og så stabilt som aldrig 

FORMENTLIG DET MEST ENKLE 
LÆGGESYSTEM I VERDEN:  
TOP CONNECT 
 

LÆGNING

før. Plankerne skal kun vinkles ind 
på langsiden og låses sammen i 
enderne, næsten uden brug af kraft. 
Gulvet sidder helt fast, og du kan gå 
på det med det samme. Og hvis du 
flytter, kan det lige så let afmonteres 
igen.

Elementerne vinkles ind Trykkes ned Færdigt arbejde

Vores laminatgulve 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. Dermed 
sparer du varmeudgifter og får 
glæde af en behagelig reguleret 
gulvvarme i fyringsperioden.  

GULVVARME
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Pleje

®

Hurtig, nem, naturlig – pleje til alle gulve

PERMANENT PLEJE MED 
DYBDEVIRKNING 
 
Til den permanente pleje af vores 
kvalitetsgulve har vi udviklet den 
innovative plejeserie clean & green. 
100 % økologisk og sundhedsmæssig 
ufarlig gør den rengøringen og plejen 
af alle vores gulve så let som aldrig 
før. Som parketproducent, der i flere 
generationer har produceret under 
hensyntagen til miljøet, ved vi som 
ingen anden, hvordan man bidrager 
til gulves bæredygtighed og værdibe-
varelse.
For at opretholde kvaliteten på dit 
laminatgulv på en let måde påføres 
blot aqua shield rent.

Til regelmæssig tørrengøring af 
HARO-gulvbelægningerne 
anbefaler vi støvsugere fra firmaet 
Kärcher. Til regelmæssig fugtig 
rengøring anbefaler vi anvendelsen 
af fladmopperne Ultramat Klassik, 
WischMat extra eller Premium 5 fra 
Vileda.

BEROLIGENDE 

VEDLIGEHOLDELSESVENLIGT 
 
Med et laminatgulv reducerer 
du plejen til det væsentlige. 
De robuste overflader er 
modstandsdygtige over for snavs 
og lette at rengøre. Det bedste er, 
hvis du tørrer gulvet over med en 
opvredet klud/moppe. Så har du 
glæde af dit gulv i mange år. 
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Lyddæmpningsunderlag

KOMFORT, HVOR DU GÅR OG STÅR  
 

 
Vi anbefaler generelt at anvende 
lyddæmpningsunderlag til alle 
hårde undergulve. De forbedrer 
gulvets elasticitet, reducerer rum- 
og trinstøj og udjævner mindre 
ujævnheder i undergulvet. 

Det glæder ikke mindst dine naboer, når 
hvert skridt ikke lyder som torden.

Behageligt for dig, når 
lydniveauet i 
rummet sænkes markant.

 REDUCERING AF 
RUMSTØJ 

30 %*

REDUCERING AF 
TRINLYD 
18 db**

*  De maksimalt opnåelige enkeltværdier iht. 
EPFL-impulshammertest 

 (gælder for referencegulv)
** Iht. DIN 140-8

LYDDÆMPNINGSUNDERLAG

Vi kan særligt anbefale:
det fabrikspåsatte lyddæmpnings-
underlag

Fremragende dæmpning af 
 trinlyd og rumstøj

"Skovbundseffekten" skåner 
 leddene og rygsøjlen

Behageligt for dig, nårdig, når
lydniveauet i REDUCERING AF

Lægning og dæmpning i ét 
 arbejdstrin

Velegnet til lægning oven på 
 gulvvarme

Kan skæres let og rent
Restmaterialer bortskaffes 

 miljørigtigt sammen med 
 husholdningsaffaldet

VERDENS MEST STILLE  

LAMINATGULV 

HARO TRITTY SILENT CT
 
Glem alt om trampelyde, raslelyde 
og støj! Vores nyudvikling Silent CT 
reducerer støjen med utrolige 60 % 
i forhold til almindelige laminatgulve 
med lyddæmpningsunderlag. 
Dette er nu muligt med HARO 
innovationen ComforTec til 
komplet sammenklæbning med 
undergulvet. Resultatet: når du 
går på gulvet, vil du opleve den 
behagelige akustik fra et gulv, 
som er fuldlimet. 

60 % mere stille
Kan takket være TopConnect 

 lægges uden værktøj
Egnet til gulvvarme
Op til 25 års garanti
Fås efter ønske i serierne  
TRITTY 75, TRITTY 90, TRITTY 100 
og TRITTY 250.

Ly
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EPLF  
Impuls-Hammer

IHD 
Walking Lady

* Testet og certificeret af det anerkendte kontrolsted Entwicklungs-  
 und Prüflabor Holztechnologie GmbH i Dresden

Traditionelt lami-
natgulv

7 mm – 2 mm PE

35

30

25

20

15

10

5

0
HARO TRITTY 100

2 mm PE
HARO TRITTY 100

Silent Pro
HARO TRITTY 100

Silent CT

Kontrolcertifikater for "EPLF Impuls-Hammer" og "IHD-Walking Lady"*

60 %
mere stille

end traditionelle 
laminatgulve

Meget mere stille – det beviser også 
uafhængige lydstyrketests:

Det tyske Heimwerker- 

magazin 
Vinder-laminatgulvet 
"Sehr gut" 

HolzLand Award 2010

"Det mest innovative 
produkt til slutkunder" 



HARO | 83

Fodlister

FODLISTER –

MED SYSTEM 
  
Passende til gulvet eller som en 
kontrast til gulvet – vores 
fodliste-sortiment tilbyder den 
passende afslutning for enhver 
smag. Hør mere om de næsten 
uendelige designmuligheder hos 
din HARO forhandler.

OVERGANGSPROFIL –

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 over-
gangsprofiler i forskellige farver. 
Dermed kan du enten sætte 
markante detaljer og skabe 
diskrete overgange. Vores 
overgangsprofiler skaber også 
en flot overgang, når forskellige 
gulvbelægninger varierer en 
smule i højden. 
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Laminatgulv 
på væggen

STILSIKKER VÆGUDFORMNING 
  
Stadig oftere beslutter moderne 
bygherrer at skabe vægge og 
delvise flader med smagfulde 
gulvelementer. Også vores 
laminatgulve kan du montere 
legende let på væggen. Til dette 
formål finder du i vores tilbehørs-
sortiment vægfastgørelsessystemer, 
der gør monteringen helt enkel 
og sørger for homogene vægflader, 
som gør indtryk. 
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Trappeprofil

TRAPPEPROFIL –  
FOR EN STILFULD OPSTIGNING 
 
I tilbehørssortimentet kan du finde 
passende trappekanter til limning, 
der passer til laminatgulvet.  
Dermed kan du på en elegant 
måde forbinde to etager med 
hinanden med dit favoritlaminat-
gulv og skabe en harmonisk 
rumfølelse. 
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Kvalitet
Made in Germany

Hvis du beslutter dig for et laminat- 
gulv fra HARO, træffer du i mange 
henseender et godt valg. Som en 
anerkendt parketproducent kan 
vi fremstille særligt naturlige og 
autentiske mønstre. Når alt 
kommer til alt er ægte træ den 
ekspertise, som vi lægger i 
vægtskålen.  
Dertil kommer, at vores laminatgulve 
består af ca. 90 procent træ,  
det taler for naturligt sunde 
boligforhold.  
Og vores produktionsprocesser  
garanterer mange års boligkvalitet 
på højeste niveau, for når det 
gælder kvalitet overlader vi intet 
til tilfældighederne. Vores erfarne 
medarbejdere kontrollerer 
produktkvaliteten i hvert trin af 
produktionsprocessen. I første 
række er det high-tech-gulvenes 
slidstyrke, der gør det så særligt. 
Udover udseendet og overfladerne, 
der kun meget vanskeligt kan 
skelnes fra ægte træparket, er 
vores laminatgulve kendetegnet 
ved ekstrem holdbarhed og 
robusthed. For dit hjem betyder 
det, at du altid kan have tillid til 
dit gulv. 
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EGENSKABER LAMINATGULV

BESKYTTELSE MOD FUGTIGHED

SPECIALIMPRÆGNERET SLIDLAG 
 
Et kvalitetskendetegn for vores 
laminatgulve er den høje mod-
standsdygtighed over for ultraviolette 
stråler. På grund af specialimpræg-
neringen forbliver farverne stabile 
ved påvirkning af solens stråler og 
mister ikke deres glans. En yderligere 
fordel ved imprægneringen: 
modstandsdygtigheden over for 
ridser og pletter. Slidlagets høje 
slidstyrke forhindrer også på lang 
sigt en beskadigelse af overfladen 
pga. slid (f.eks. når en stol flyttes) 
eller varmepåvirkning (f. eks. 
cigaretglød). HARO kvalitetsretnings-
linjerne er i princippet afpasset 
sådan, at de langt overskrider 
standardangivelserne.

DOBBELT FUGTIGHEDSBESKYTTELSE 
AQUATEC 
 
På grund af den afbalancerede 
opbygning i flere lag med 
aquaTec-systemet forbliver 
HARO laminatgulve altid stabile 
og holder formen.

Glansfuldt udseende

SlidstærktFuld valuta for pengene

Svært antændeligt (Cfl-S1), 

kontrolleret iht. DIN EN 13501-1
Formstabilt og passer nøjagtigt

Tryk- og stødfastEgnet til gulvvarme

CigaretglødbestandigtAntistatisk

Kan leveres med integreret 
trinlydsdæmpningRidsefast over gennemsnittet

UV-lysbestandigt

Let at vedligeholde og smudsafvi-
sende

Dobbelt fugtighedsbeskyttelse med 
aquatec-systemet

Ka
nt

kv
æ

ld
ni

ng

Kantkvældning på laminatgulve 
pga. vand

Standard HARO
Laminatgulv med aquaTec 

1,00

0,75

0,50

0,25

maks.  
tilladt  

kantkvældning

Egenskaber
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Certificeringer

At kvalitet hos os er mere end et løfte, kan du ikke kun se på vores produk-
ter og det perfekt tilpassede tilbehør, men også på de mange certifikater. De 
dokumenterer, at vi både når det gælder produkterne samt med hensyn til 
sunde boligforhold og ved produktionsprocesserne lægger meget stor vægt 
på transparens og omhu.   

ISO 9001

Siden 1995 har vores kvalitetsstyringssystem været certificeret iht. 
DIN EN ISO 9001:2008. 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.

CE

CE-mærkningen bekræfter, at HARO PARKET og HARO laminat-
gulve opfylder alle grundlæggende europæiske sikkerheds- og 
sundhedskrav.

Bæredygtighed

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG  
blev PEFC-certificeret i starten af 2004

Miljømærket Der Blaue Engel

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

HARO garanti

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

Made in Germany

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

EPLF

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG var med til at grundlægge 
organisationen for europæiske laminatgulvproducenter.

ISO 50001

Standarden 50001 gør det muligt for virksomheder at opbygge 
processer og systemer, der er nødvendige for en reduktion af ens 
eget energiforbrug og en forøgelse af energieffektiviteten.

ISO 50001
energy management system

G e m ä ß  G a r a n t i e b e s t i m m u n g e n

25
J a h r e

G A R A N T I E
i m  W o h n b e r e i c h

HARO TRITTY 250

op til
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DEN HURTIGSTE VEJ TIL 

GULVSTUDIO.

www.haro.dk

Gulvstudio

Det er sjovt at udforme, og sikrer at du har truffet det rigtige gulvvalg: Når 
du skal vælge det perfekte laminatgulv, er vores gulvstudio det perfekte 
online-tool. Her kan du med få klik vælge og sammenligne de ønskede 
mønstre og formater fra det samlede sortiment og opleve deres virkning i 
forskellige rum. Det gør beslutningen lettere – og skaber et endnu flottere 
hjem.  



Sortimentsoversigt HARO laminatgulv TRITTY 75

Plankegulv 4V
HISTORIC PINE*

    Art.nr. 533 109

2-stavs
EG ARTICO HVID*

  Art.nr. 533 103

Plankegulv 4V
EG GENNEMRØGET*

    Art.nr. 533 110

2-stavs
VALNØD COMFORT*

   Art.nr. 526 795

2-stavs
EG TAVERNA*

   Art.nr. 535 230

Plankegulv 4V
EG DOLOMITI*

    Art.nr. 530 294

3-stavs
POLAREG*

   Art.nr. 526 786

Plankegulv
HIGHLAND EG*

   Art.nr. 526 652

3-stavs
ROBINIE HVID SLEBET*

 r   Art.nr. 530 287

3-stavs
STENEG*

   Art.nr. 526 785

2-stavs
EG ARTICO SAND*

  Art.nr. 533 105

2-stavs
EG ARTICO GRÅ*

  Art.nr. 533 104

3-stavs
AHORN CLASSIC*

  Art.nr. 526 780

Plankegulv 4V
EG ITALICA CREME* 

   Art.nr. 530 295

Plankegulv 4V
EG CORONA*

    Art.nr. 535 232

Plankegulv
ALABAMA EG*

  Art.nr. 526 787

Plankegulv 4V
EG VERANO*

    Art.nr. 533 102

3-stavs
KERNEBØG*

   Art.nr. 526 782

3-stavs
BØG BEIGE*

  Art.nr. 526 781

2-stavs
PÆRE GYLDEN*

  Art.nr. 526 791

3-stavs
EG PREMIUM NATUR*

  Art.nr. 535 231

Plankegulv 4V
EG PORTLAND NATUR*

   Art.nr. 533 108
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Sortimentsoversigt HARO laminatgulv TRITTY 90

Plankegulv 4V
SHABBY OAK*

    Art.nr. 535 236

Plankegulv 4V
SKANDINAVISK EG*

   Art.nr. 535 235

Plankegulv 4V
KLIPPE-EG*

    Art.nr. 535 234

Plankegulv 4V
EG MELINA PURO*

    Art.nr. 535 238

Plankegulv 4V
EG TERANA*

    Art.nr. 535 239

Plankegulv 4V
DESIGNTRÆ HARMONY*

    Art.nr. 535 237

Plankegulv 4V
EG VENETO MOCCA*

    Art.nr. 535 240

Plankegulv 4V
VALNØD ROMANA*

   Art.nr. 535 241

*Imiteret træ 

75

HARO TRITTY 75
2-stavs   

EG TAVERNA* 

børstet mat 
 



Sortimentsoversigt HARO laminatgulv TRITTY 100 Gran Via 4V

Gran Via 4V
ALPINEG HVID*

    Art.nr. 526 710

Gran Via 4V
KASTANJE BIANCO*

    Art.nr. 530 303

Gran Via 4V
EG VIENNA RØGET*

   Art.nr. 528 671

Gran Via 4V
RØGET AFRIKANSK EG*

   Art.nr. 526 706

Gran Via 4V
ALPINEG NATUR*

    Art.nr. 526 709

Gran Via 4V
EG CONTURA STENGRÅ*

   Art.nr. 531 917

Gran Via 4V
EG DUNA KALKET*

   Art.nr. 530 340

Gran Via 4V
ALPINEG GRÅ*

    Art.nr. 526 711

Gran Via 4V
EG PORTLAND GRÅ*

   Art.nr. 533 139 

Gran Via 4V
EG VIENNA LYS*

   Art.nr. 529 054

Gran Via 4V
EG ANTIKGRÅ*

   Art.nr. 526 704

Gran Via 4V
ZEBRAEG*

    Art.nr. 535 270

Gran Via 4V
EG VENETO SAND*

    Art.nr. 535 271

Gran Via 4V
EG PORTLAND PURO*

   Art.nr. 533 140

Gran Via 4V
EG ITALICA CREME*

   Art.nr. 530 693

Gran Via 4V
EG JUBILÉ NATUR* 

     Art.nr. 534 456

Gran Via 4V
EG ITALICA RØGET*

   Art.nr. 530 333

Gran Via 4V
ITALIENSK VALNØD*

    Art.nr. 526 714

Gran Via 4V
EG VENETO CREMA*

    Art.nr. 535 269

Gran Via 4V
EG PORTLAND NATUR*

   Art.nr. 533 141 

Gran Via 4V
EG CONTURA SORT*

   Art.nr. 533 144

Gran Via 4V
EG NATUR*

    Art.nr. 526 703

Gran Via 4V  
specialudgave
BJERGEG HVID*

    Art.nr. 534 020

Gran Via 4V
EG ITALICA NATUR

   Art.nr. 530 338

Gran Via 4V  
specialudgave
HIGHLAND EG*

    Art.nr. 529 979

Gran Via 4V
EG ALTHOLZ*

    Art.nr. 526 712

Gran Via 4V  
specialudgave
VILDKASTANJE*

    Art.nr. 534 022

Gran Via 4V
AFROMOSIA*

   Art.nr. 526 934

Gran Via 4V
EG PORTLAND RAV*

   Art.nr. 533 142 

Gran Via 4V  
specialudgave
FRANSK EG LYS*

   Art.nr. 534 021

Gran Via 4V  
specialudgave
CONTURA NATUR*

   Art.nr. 535 273
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Sortimentsoversigt HARO laminatgulv TRITTY 100 Campus 4V

Campus 4V
EG DUNA KALKET*

   Art.nr. 532 059

Campus 4V
ALPINEG GRÅ*

    Art.nr. 532 064

Campus 4V
EG MELINA GRÅ*

    Art.nr. 535 266

Campus 4V
EG LUNA*

    Art.nr. 532 784

Campus 4V
EG JUBILÉ PURO*

    Art.nr. 534 455

Campus 4V
EG ITALICA CREME*

   Art.nr. 532 060

Campus 4V
EG DUNA ESPRESSO*

   Art.nr. 532 787

Campus 4V
EG VENETO SAND*

    Art.nr. 535 267

Campus 4V
ALPINEG NATUR*

    Art.nr. 532 063

Campus 4V
VALNØD ROMANO*

   Art.nr. 535 268
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Sortimentsoversigt HARO laminatgulv TRITTY 100 Loft 4V

Loft 4V
EG ÆDELHVID*

   Art.nr. 535 369

Loft 4V
EG HVID KALKET*

   Art.nr. 535 371

Loft 4V
EG VENETO SAND*

    Art.nr. 535 264

Loft 4V
KASTANJE IMPRESSO*

    Art.nr. 535 373

Loft 4V
EG ANTIKGRÅ*

   Art.nr. 535 368

Loft 4V
EG VERANO*

    Art.nr. 535 370

Loft 4V
EG VENETO NATUR*

    Art.nr. 535 265

Loft 4V
ITALIENSK VALNØD*

    Art.nr. 535 372

Loft 4V
AKACIE RØGET*

    Art.nr. 535 375

Loft 4V
RØGET AFRIKANSK EG*

   Art.nr. 535 374

*Imiteret træ 



Sortimentsoversigt HARO laminatgulv TRITTY 100

Plankegulv
EG GIRONA*

  Art.nr. 535 260

Plankegulv 4V
EG PORTLAND HVID*

   Art.nr. 533 120

Plankegulv
EG ÆDELHVID*

  Art.nr. 526 667

2-stavs
EG ARTICO KANEL*

  Art.nr. 533 118

Plankegulv
MINIMAL WHITE*

  Art.nr. 530 349

Plankegulv 4V
PINJE ASTURIA*

    Art.nr. 533 124

Plankegulv
EG LYSEGRÅ*

  Art.nr. 527 077

Plankegulv 4V
EG NEVARA KALKET*

    Art.nr. 526 672

Plankegulv 4V
KASTANJE IMPRESSO*

    Art.nr. 526 680

Plankegulv 4V
EG PORTLAND PURO*

   Art.nr. 533 122

Plankegulv 4V
EG CARAMEL*

  r   Art.nr. 530 305 

Plankegulv
BØG IMPRESSO*

  Art.nr. 525 661

Plankegulv
EURPÆISK AHORN*

  Art.nr. 525 659

Plankegulv
EG ELEGANCE*

  Art.nr. 526 668

Plankegulv 4V
EG PORTLAND NATUR*

   Art.nr. 533 123

3-stavs
EG PREMIUM CREME*

  Art.nr. 526 661

Plankegulv
ALPINEG NATUR*

   Art.nr. 526 676

2-stavs
EG ARTICO COGNAC*

  Art.nr. 533 119

Plankegulv 4V
EG PORTLAND GRÅ*

   Art.nr. 533 121

Plankegulv
EG ANTIKGRÅ*

   Art.nr. 526 671

2-stavs
EG JUBILÉ*

   Art.nr. 534 454

Plankegulv 4V
EG VENETO CREMA*

    Art.nr. 535 261

Plankegulv 4V
EG ALTHOLZ*

    Art.nr. 526 678

Plankegulv
ITALIENSK VALNØD*

   Art.nr. 526 682

Plankegulv 4V
EG VENEZIA*

    Art.nr. 535 262

Plankegulv 4V
EG ITALICA RØGET*

   Art.nr. 530 327

Plankegulv
IROKO*

  Art.nr. 529 052

Plankegulv 4V
EG KANSAS*

  r   Art.nr. 530 306

Plankegulv
RØGET AFRIKANSK EG*

  Art.nr. 526 669

Plankegulv 4V
EG ITALICA NATUR*

   Art.nr. 530 335

Plankegulv 4V
MERBAU MACAO*

   Art.nr. 533 125
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Sortimentsoversigt HARO laminatgulv TRITTY 250

Plankegulv 4V
HIGHLAND EG*

    Art.nr. 535 641

Plankegulv 4V
KASTANJE BIANCO*

    Art.nr. 535 640

Plankegulv 4V
EG ELEGANCE*

   Art.nr. 535 643

Plankegulv 4V
EG PORTLAND PURO*

   Art.nr. 535 642

Plankegulv 4V
EG PORTLAND RAV*

   Art.nr. 535 644

Plankegulv 4V
EG KANSAS*

  r   Art.nr. 535 645

*Imiteret træ 

HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V 

EG VENETO SAND* 
authentic mat 

Gran Via
100



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.dk 
www.haro.dk
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