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Parketta képzőművészete

A HARO parkettamanufaktúra a fa képzőművészetét képviseli. Nem csak válogatott értékes fáról van szó, de csodás felüle-
tek és vonzó formák teszik ezt a szegmensünket olyan különlegessé, az egyéniséget kiemelve. Parketta szakértőink hagyo-
mányos fafeldolgozási technikákkal finomítják a padlókat, a kemény kefélt hatáson át a féreg rágta lyukig.

ÚJ: A HARO új Chevron Parketta ötvözi a kreatív modernitást  a hagyományos eleganciával. Ez a minta kivételes hatást ad 
otthonának.

• HARO márka prémium szegmense
• Németország vezető parketta gyártójának legexkluzívabb parkettái
• Tartós és egyedi értékeket képvisel, úgy mint szabadság, tágasság, tartósság, hosszú élettartam, időtlenség, 

hagyomány és hitelesség, valamint az egyediség és a kivitelezés
• Egyéni ízlésre szabható a különböző famegmunkálási technikákkal

A HARO örömmel mutatja be premium padlóinak exkluzivitását:

Plank 1-Strip XL
• Tág belsőépítészeti lehetőség
• Elérhető: 3030x245 mm 

(opcionálisan 1800 mm, 2000 mm és 2200 mm hosz-
szúságban is) és 4030x305 mm méretben

• Felső nemes fa vastagság: kb. 5 mm

Plank 1-Strip és Plank 1-Strip Plaza
• Lenyűgöző természetesség és tág megjelenés
• 2200x180 mm és a 2200x240 mm Plank 1-Strip Plaza 

méretéig
• Felső nemesfa vastagság: kb. 3,5 mm
• Oak Nubia, Vintage Oak és az összes színes felületke-

zelt elérhető 2200x173 mm formában
• Könnyű lerakás Top Connect klikk rendszerrel
• padló fűtő és hűtő rendszerrel kompatibilis

Carré
• Természetes megjelenés 2200x180 mm méretben
• Felső nemesfa vastagság: kb. 4,2 mm

Strip Prestige

• Kétrétegű parketta
• Klasszikus halszálkában lerakható
• Mérete: 120x1000 mm
• Felső nemesfa vastagság: 3,5 mm

Strip Chevron 4V
• Chevron mintában lerakható
• Mérete: 140x740 mm
• Felső nemesfa vastagság: 3,6 mm

Parquet Tile
• A legexkluzívabb parketta
• Tradicionális design modern jellemzőkkel, úgy mint 

lekerekített élek és aleovera természetes olaj 
felületkezelés

• 4 különböző design akár 6 különböző fafajtában

Parketta manufaktúra a HARO gyártótól

ÚJ 

ÚJ 



IBD MAGYARORSZÁG KFT. 
1142 BUDAPEST, ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 125.

MINTATEREM@IBD.HU
WWW.IBDESIGN.HU

Parketta táblás kiszerelésben, mint egy csempe

• Kézműves parketta lapok a legértékesebb fákból
• 4 különböző egyedi elem látványos felülettel, 5 vagy 6 fa típusból
• Értékes oleovera természetes olaj felületkezeléssel
• Mind a 4 oldalon csaphornyos kialakítással, melyet ragasztani kell flexibilis ragasztóval

• Felső nemesfa vastagság kb. 3,5 mm
• Teljes vastagság kb. 18 mm
• Felületkezelés oleorvera

3 rétegű ragasztásos panel.:

1. Kb. 3,5 mm vastag felső nemesfa rész választható fából
2. Nyírfa középső réteg
3. Tölgy hátlap

Design-ok:

Parketta manufaktúra a HARO gyártótól

Basket St. Andrew Loop Central


