
n  Elnyeli az ütésenergia több mint 50%-át
n  Hatékony védelmet nyújt a gerincnek és az ízületeknek 
n Csökkenti a sérülés kockázatát
n  Rendkívül hatékonyan nyeli el a hangot
n  Magas csúszásgátlósággal rendelkezik a zárt felületeken 
n  Egyszerű lehelyezni
n  A 4000-res sorozatszámú parkettákból előállítható
n Kapható a permaDur és naturaLin plus felületfajtákkal 
n  Ideális közintézmények, fitnesz stúdiók, sportklubok, és privát
   fitnesztermek számára 
AAn Egyszerű utókezelést igényel 

HARO ProNamic Parketta  –
Intelligens  parketta az aktív egyének számára

Magas ütésenergia-elnyelés

Kemény és kopásálló 

7x magasabb a dimenzionális stabilitása, 
mint a tömör fának. Lehelyezésekor 
egyáltalán nincsenek hézagok.

Lélegző és természetes 

Surcharge

For selected items 

of the 4000 series

Fa típusok permaDur 
felszínnel:
HARO hosszúlapú parketta

Fa típusok naturaLin plus felszínnel: 

Oak

Merbau

Beech

African oak

HARO hosszúlapú parketta

Oak Smoked Oak WengeBeech African oak American 
Walnut

HARO Parquet Plank 1-strip

Oak Smoked Oak LarchBeech African oak American 
Walnut

Thermo ash



HARO ProNamic: 
Technikai információ

Rugalmas réteg: pántok, polisztirol 
szalagok a falhoz szerelve. 

A ragasztót három egyenes és 
párhuzamos vonalban húzza. 

Fektesse le a parketta lapokat. 

A HARO ProNamic parkettát egységes szinttel rendelkező padlón kell elhelyezni, 
a DIN 18202: 1997-04 szerint, a 3. táblázat mutatja a maximális toleranciát. 

Felépítés: :

Az  EN 14904 tulajdonságai:

Lehelyezés: 

Ütésenergia elnyelés: 55.00 %

Standard torzulás: 2.3 mm

Labda visszapattanás: 99 %

Gördülés: 1,500 N

A teljes lehelyezett magasság: 30.5 mm

A parketta méretei: 2.20 m x 0.18 m x 22.5 mm

A speciális rugalmas réteg méretei: 2000 x 1000 x 8 mm

A speciális rugalmas réteg súlya: 0.8 kg/m2

A parketta modul súlya: 11.44 kg/m2

Szavatosság évben kifejezve: 2

Antibakteriális: yes

Tűz védelem: Cfl-S1

Ragassza a falhoz a lapokat platelet-
tel - távolság a faltól 15 mm

A parkettákat 55 mm-el lehet 
eltolni a lehelyezési  utasítások 
szerint.

Illessze egymáshoz a parkettalapokat. 
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Germany, tel +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-600, e-mail info@haro.com

www.haro.com

HARO biztonsági keretek 

(szintes esztrich) aljazat 

ARO ProNamic parketta
(méretei: 22,5x180x2200mm)

HARO speciális rugalmas réteg 
(méretei: 8x1000x2000mm) 

Suitable for use  
with underfloor heating 




