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HARO parketta Németország vezető parketta gyártó cégétől. Minden ízlésnek és stílusnak megfelelő, kiváló minőségű 
parkettákat kínál. A klasszikus megjelenésűtől a legmodernebb trendekig.

Minden faparkettánk több mint 150 éves tapasztalattal és szakvéleményünkkel rendelkezik a fa világában.
Láthatod és érezheted: 1950 óta, HARO PARQUET garantálja termékeinek prémium minőségét. 
Ezen kívül a környezeti felelősségvállalást és fenntarthatóságot, valamint az innovatív feldolgozást is jelenti, amely tökéle-
tesen hangsúlyozza a fa természetes szépségét, melyet sok évig megőriz.

• Márka minőség - Made in Germany
• Németország vezető parketta gyártó cége
• Több mint 150 év tapasztalat a fa gyártásban
• Fenntartható erdőgazdálkodás - PEFC tanusítvány
• Különféle vonzó termékcsalád választék
• Tökéletes padló minden ízlésnek és stílusnak megfelelően
• Strapabíró, könnyen kezelhető felület permaDur, naturaDur és naturaLin Plus felületkezeléssel
• Könnyű telepítés a Top Connect rendszerrel
• Padlófűtés- hűtés esetén is letehető
• Csiszolható több alkalommal
• Akár 30 év garancia

 Gyártási szakembereink tapasztalt szeme nem helyettesíthető egyetlen géppel sem. Ezért választják ki munkatársaink a 
különböző osztályoknak megfelelően kézzel. Ez az egyetlen módja annak, hogy mindig megfeleljünk magas színvonalú 
követelményeinknek.

HARO Faparketta 
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Három rétegű HARO parketta szerkezet az úsztatott és a ragasztásos lerakásért.

3 rétegű felépítés az úsztatott lerakásért, teljes felületű ragasztásért vagy a saját zajcsökkentő Silent CT (ComforTec) rend-
szerrel.

Technikai szerkezet

1. Körülbelül 3,5 mm vastag valódi fa felső réteg (HARO 3000 és 3500 parketták esetében 2,5mm).
2. Tömör fenyő középső réteg (HDF-E1 középső réteg a 3000 és 3500 széria esetében).
3. Puhafa hátsó furnér réteg.

HARO Faparketta - technikai szerkezet 
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HARO Faparketta - méretek

Három különböző szál méret szinte korlátlan tervezési lehetőséget biztosít.

Longstrip
Tiszta éles megjelenés, melyről három párhuzamos csík kezeskedik.
Mérete: 180x2200mm

Plank 1 Strip
Modern parketta klasszikus, tágas megjelenést kölcsönöz a helyiségnek.
Mérete: 180x2200mm illetve 173x2200mm

Plank 1 Strip Plaza
Az extra panel szélesség tágas teret és eleganciát nyújt otthonának.
Mérete: 240x2200mm illetve 220x2200mm
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Kétrétegű HARO parketta szerkezet a professzionális ragasztásos módszerrel.

Kétrétegű felépítés ragasztva

Technikai szerkezet

1. Körülbelül 3,5mm vastag valódi fa réteg.
2. Tömör fenyő réteg vagy HDF-E1, mint alapréteg a Plank 1 Strip Maxim 4000 széria esetében

HARO Faparketta - technikai szerkezet 
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HARO Faparketta - méretek

Klasszikus vagy kortárs, időtlen vagy trendi - három különböző szálméret az összes ízlésnek eleget téve.

Strip Plank Maxim
Nagyon trendi, eredeti egy osztásos formátum.
Mérete: 180x2200mm illetve 173x2200mm

Strip Prestige
Parketta kialakítás kompakt deszka formátumban - tökéletes kis helyiségek tér érzékelésének növelésére.
Mérete: 120x1000mm

Strip Allegro 
Időtlen, klasszikus dizájn sokféle telepítési formátumhoz.
Mérete: 70x490mm
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Longstrip/ Strip Allegro

A minőségi HARO parketták felső rétegének megjelenése a finom hatástól egészen a vibrálóig megtalálható - hogy bizto-
san megtalálja az Önnek legmegfelelőbbet. 

Mint minden jó dolgot az életben, a legjobb ha magunk döntjük el mi számunkra a legjobb. A kategóriák/típusok leírása 
csak egy általános képet ad azok vizuális hatásáról. HARO kereskedőink örömmel mutatják be hogy az egyes minták hatá-
sukban hogyan is különböznek.

Exquisit:
Felső réteg egyenletes textúrájú és színű.
Megjelenés: nyugodt, reprezentatív, kifinomult, elegáns.

Favorit:
Kiegyensúlyozott kombinációja a finom és vibráló felső rétegnek.
Megjelenés: vonzó színkülönbségek, élénk hatás, változatos.

Terra:
Természetes, rusztikusabb fa hatás több kisebb csomóval.
Megjelenés: élénk, vibráló, rusztikus.

Trend: 
Erezett fa hatás néhány kisebb csomókkal/göcsökkel.
Megjelenés: természetes, klasszikus, időtlen.

HARO Faparketta - kategória
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Plank 1 Strip/ Plank 1 Strip Plaza/ Strip Prestige/ Strip Plank Maxim

Universal:
Különböző típusok kombinációja, színfát is beleértve.
Megjelenés: vibráló, élénk.

Alabama:
Élénk fa textúra autentikus mennyiségű csomóval és számos feke-
te kitömött, cementált repedéssel.
Megjelenés: egyedi, rusztikus, autentikus, hiteles.

Sauvage: 
Természetes vibráló fa textúra nagy sötét csomókkal.
Repedések, kitöltött csomók és féreglyukak előfordulhatnak
Megjelenés: Trendi, rusztikus.

Markant: 
Erezett fa természetes mennyiségű csomókkal.
Megjelenés: Természetes, klasszikus, időtlen.

Exklusiv:
Felső réteg egyenletes textúrájú és színű.
Megjelenés: nyugodt, reprezentatív, kifinomult, elegáns.

HARO Faparketta - kategória
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HARO Faparketta - felületkezelés

-ERŐS ELLENÁLLÁS-
Tartós/ strapabíró felület

A permaDur magas minőségű lakkozott felület-
kezelés, elegáns, selymesen matt csillogással.
Felülete kivételesen tartós és könnyen kezelhető. 

Kinek:
Kifejezetten erős, de könnyen kezelhető parket-
tát keresnek.

Előnyök:
• különösen kopásálló a védőrétegnek 

köszönhetően
• könnyen karbantartható
• legalacsonyabb szennyeződés érzékenység
• bársonyosan matt felület
• kereskedelmi célú felhasználásra is
• minden permaDur felületű parketta Kék 

Angyal minősítést kapott

Jellegzetesség:
• selymes-matt fény
• lakkozott felület megjelenés
• nemesfa felületen lévő védőréteg
• haptikusan érzékelhető felületkezelés
• magas ellenálló képesség
• rendkívül könnyen karbantartható
• kereskedelmi alkalmazásra is

Ápolás:
• Száraz tisztítás seprűvel vagy porszívóval
• Szükség esetén nedves tisztítás Clean & 

Green naturallal
• Ha kell/ szükség esetén Clean & Green 

Aqua Shielddel megújítás, kezelés
• Színbeli változás a fényességében megje-

lenhet

- MATT FELÜLETKEZELÉS-
A természetes matt felületkezelés a lehető 

legjobb védelemmel

A forradalmian új prémium naturaDur felület-
kezelés lenyűgöz szépségével és a természetes 
kellemes olajos felületével. Ugyanakkor a felület 
egy speciális tartós lakk réteg, mely védi a par-
kettát a kopás jeleitől és még könnyebbé teszi a 
karbantartását és tisztítását. 

Kinek:
Természetes olajos hatású kinézetre vágynak a 
tökéletes védelemmel és előre elkészült bizton-
sággal kombinálva, mely könnyen gondozható.

Előnyök:
• natúr matt megjelenés
• kellemes lágy érzete az olajos felületnek
• könnyen karbantartható
• magas ellenálló képesség a kopással és 

karcolással szemben
• kereskedelmi célú felhasználásra is
• 100%-ban oldószermentes
• minden naturaDur felületű parketta Kék 

Angyal minősítést kapott

Jellegzetesség:
• természetes matt hatás
• olajos felület megjelenés
• kezeletlen fa megjelenését aktívan kiemeli
• természetes érzet
• magas ellenállóképesség
• rendkívül könnyen karbantartható
• kereskedelmi alkalmazásra is

Ápolás:
• Száraz tisztítás seprűvel vagy porszívóval
• Szükség esetén nedves tisztítás a Clean & 

Green naturallal
• Ha kell/ szükség esetén Clean & Green 

Aqua Shielddel megújítás, kezelés
• Színbeli változás a fényességében megje-

lenhet

-TERMÉSZETES OLAJ KEZELÉS-
Lélegző természetes olajos felület

A lélegző természetes olaj, a naturaLin Plus 
felület meghatározza a parketta természetes 
jellegét. Az olaj behatol a fába ezzel védve azt 
és egyedi matt megjelenést, illetve természetes 
érzetet kölcsönöz neki.
További előnye, hogy könnyű takarítani.

Kinek:
Nagyon kifejező és természetes parkettára 
vágynak.

Előnyök:
• a legtermészetesebb hatás
• lélegzik
• valódi fa természetes érzése
• könnyen karbantartható és további védel-

met adhatunk neki az aqua oil anyaggal
• legalacsonyabb szennyeződés képesség
• minden naturaLin Plus felületű parketta 

Kék Angyal minősítést kapott

Jellegzetesség:
• különösen matt felület
• autentikus és természetes megjelenés
• hangsúlyozza a természetes fa finomságát
• előre olajozott használatra készen és 

további védelmet adhatunk neki az aqua oil 
anyaggal

• könnyen karbantartható
• Az aqua Oil kezelést követően ugyano-

lyan könnyen tisztíthatóak, mint a lakkos 
felületűek.

Ápolás:
• Száraz tisztítás seprűvel vagy porszívóval
• Rendszeres nedves áttörlés. A naturaLin 

Soap védelmet nyújt a kosz, sár, nagy 
igénybevétel, kopás és repedés ellen

• Rendszeres felület megújítás a naturaLin 
olajjal vagy Clean & Green Aqua olajjal 
nagyobb igénybevétel után 

• Színbeli változás a fényességében megje-
lenhet
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Smooth 

• Érzékelhetően természetes textúra. 
• Bársonyos matt felület
• Időtlen szépség

Brushed
 

• Autentikus érzet és a felület nagyon természetes hatása
• Trendi
• A felület speciális kefékkel történő kezelésével az évgyűrűk közötti 

részt lecsiszolják.

Alpine brushed
 

• Autentikus érzet és a felület nagyon természetes hatása
• Rusztikus, jellegzetes textúra
• Kizárólag a Plank 1 Strip Plaza termékek esetében

Retro brushed / retro brushed 3D
 

• Autentikus textúra amely tükrözi a fa természetes növekedését és 
hangsúlyozza a csomókat

• Kombinálva a természetes olajos kezeléssel a padló eredeti, mégis 
nagyon modern megjelenésű

• A Retro Brushed 3D Longstrip esetében kapható. Minden kis szál négy 
oldalát fózolják és úgy csatlakoztatják egybe, így megkapva a hosszú 
panelt.

HARO Faparketta - felületi struktúra


