
A minőségi HARO parkettákhoz választott fedő/felső rétegek színárnyalata  a lágy színektől egészen az élénk 
színekig választható -hogy biztosan 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 hatásukban hogyan is 
különböznek.

HARO PARQUET Longstrip, Strip Allegro, Strip Trio

Universal

Exquisit

Sauvage

Nyugodt/elegáns Természetes Élénk/Vibráló

Note: With exotic wood, marks that are typical of the type of wood may be formed (mineral effects).
�, �, �, graded in acc. with EN 13489, 4.4; all others graded in acc. with EN 13489, B

Exquisit �
■ Ízléses/finom fedőréteg/

felső réteg egységes/ 
egyenletes mintával

■ Megjelenés: finom, előkelő, 
elegáns

Trend �
■ Erezett fa hatás kisebb 

csomókkal (görcs, göcsök)
■ Megjelenés: természetes, 

klasszikus, időtlen

Tundra �
■ Széleskör  színváltozatok a 

fában/ árnyalatbeli különbségek 
a terméken belül változik a szín

■ Megjelenés: élénk, vibráló
■ Tölggyel: természetes 

mennyiség szíjácsal

Terra
■ Természetes, rusztikus fa 

szerkezetű sok csomóval/
göcsökkel

■ Megjelenés: vibráló, 
rusztikus

Favorit
■ Kiegyensúlyozott kombinációja  

a finom és élénk felső réteg/ 
fedőrétegnek

■ Megjelenés: vonzó/megnyerő 
színváltozatok, élénk hatás

Universal
■ Különböző típusok/fajták 

(gardes) átfogó kombinációja, 
Színfát/Bélfát is tartalmazhat

■ Megjelenés:vibráló

Standard
■ Finom színváltozatok és élénk 

fa textúra egy kevés göccsel és 
(knots and sapwood)

■ Megjelenés: autentikus, élénk

Country
■ Erős színváltozatok sötét 

szinfával (heartwood (Beech, 
Ash) bükk, kőris)

■ Megjelenés: gazdag 
szívnáltozatok 

Family
■ A terra és tundra élénk 

változata, természetes 
mennyiségű... (knots and 
sapwood)

■ Look: Vivid, vibrant, rustic

Sauvage
■ Nagy mennyiségű jellegzetes, 

elkülönülő csomók, tele sötét 
csomókkal/pontokkal

■ Megjelenés: Trendi, rusztikus

Trend

Terra/Tundra

Favorit

Standard

Country

Family
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Grades

Longstrip / Strip Allegro / Strip Trio



HARO PARQUET Plank 1-Strip, Plank 1-Strip Plaza,

Strip Prestige, Strip Plank Scala, Strip Plank Maxim

Exklusiv
■ Ízléses/finom fedőréteg 

egységes mintával és színnel
■ Megjelenés: finom, előkelő, 

elegáns

Markant
■ Erezett fa természetes 

mennyiségű csomóval
■ Megjelenés: természetes, 

klasszikus, időtlen

Sauvage
■ Természetesen vibráló fa 

textúra/szerkezet/struktúra, 
nagy sötét tömött csomókkal.

■ Repedések, betömött lyukak 
előfordulhatnak a mintában.

■ Megjelenés: Trendi, rusztikus

Universal
■ Különböző típusainak 

kombinációja, színfát is 
beleértve.

■ Megjelenés: vibráló

Country

■ Erős színváltozatok, világos 
csomókat is tartalmazhat 
(tölgy,dió) és szíjácsot vagy 
sötét szíjácsot (kőris)

■ Megjelenés: vibráló, kifejező

Alabama
■ Lively wood texture with authentic

amount of knots and a number of
black puttied cracks

■ Look: Individual, rustic, authentic

Exklusiv

Country

Calm/Elegant Natural Vibrant
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Markant

Alabama

Sauvage

Universal
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Grades

Plank 1-Strip / Plank 1-Strip Plaza /

Strip Prestige / Strip Plank Scala / Strip Plank Maxim

Texas

Texas
■ Expressive naturalness and

rusticity with hand-crafted
cracks

■ Look: rustic, natural



Surface Treatment

FOR ALL THOSE

looking for a particularly tough
parquet floor that is also easy
to maintain.

CARE

■ Dry cleaning with broom or 
vacuum cleaner.

■ Damp cleaning with clean &
green natural when required.

■ Renewal with clean & green
Aqua shield, if necessary.
(Changes in the gloss level
may occur.)

FOR ALL THOSE

looking for a very expressive
and natural parquet floor.

CARE

■ Dry cleaning with broom or 
vacuum cleaner.

■ Regular damp wiping with 
naturaLin Soap protects
against dirt, wear and tear.

■ Regular renewal of the sur-
face finish with naturaLin Oil
or Clean & Green Aqua Oil
after heavy wear and tear.
(Changes in the gloss level
may occur.)

FOR ALL THOSE

looking for parquet with an
oiled appearance and low
maintenance.

CARE

■ Dry cleaning with broom or va-
cuum cleaner.

■ Damp cleaning with clean &
green natural when required.

■ Regular renewal of the surface
finish with clean & green aqua
oil after heavy wear and tear.
(Changes in the gloss level
may occur.)

The close-to-nature oil/
wax finish

Breathable natural oil surfaceThe hard-wearing finish

FOR ALL THOSE

who want the look of a natural
oil surface in combination with
the perfect protection and
safety of a pre-finished floor
that is easy to maintain.

CARE

■ Dry cleaning with broom or 
vacuum cleaner.

■ Damp cleaning with clean &
green natural when required.

■ Renewal with clean & green
Aqua shield, if necessary.
(Changes in the gloss level
may occur.)

The natural matt surface 

finish with the best possible

protection
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BRUSHED

■ Exclusive refinement for HARO PARQUET
Longstrip and Plank 1-Strip

■ By treating the surface with special 
brushes, the soft material between the
annual rings is brushed down.

■ Authentic feel and very natural look of the
surface

■ The trendy alternative to smooth surfaces

DEEP BRUSHED

■ Exclusive finish for HARO PARQUET 
Plank 1-Strip

■ Authentic feel and very natural look of the
surface

HEAVY BRUSHED

■ Exclusive finish for HARO PARQUET 
Longstrip

■ Appealing relief-like texture with 
tangible ridges and grooves

■ Very natural appearance through vibrant
grades

■ Top-layer strips look like strip parquet.
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Surfaces



RETRO BRUSHED

■ Exclusive refinement for HARO PARQUET
Longstrip and Plank 1-Strip

■ Very authentic used look
■ Complex processes are used to create the

look of distressed, timeworn wood planks
with emphasised knots.

■ In combination with the matt natural oil 
finish, the floor looks all natural yet very
modern.

RETRO BRUSHED 3D

■ Exclusive finish for HARO PARQUET Longstrip
■ Very authentic used look
■ Complex processes are used to create the look

of distressed, timeworn wood planks with em-
phasised knots.

■ In addition, each top-layer strip is bevelled on
all four sides, giving it the appearance of strip
parquet.

■ In combination with the matt natural oil finish, 
the floor looks all natural yet vibrant 
and modern.

SCRAPED

■ Unique surface textures for Plank 1-Strip
created by traditional woodworking 
techniques

■ Surface refined using a plane
■ Distinctive ridges and grooves
■ Individual look with a vintage effect
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Surfaces
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