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1866
sticht een landbouwbedrijf evenals een servicultuur, een zagerij
en een productie van
lucifers.
1936
opening van een
moderne zagerij
1950
begin van de parketproductie
1955
begin van de sportvloerproductie
1959
eerste brevet op een
HARO sportvloer
1972
introductie van de
modulaire technologie
1985
brevet voor een
demonteerbare vloer

Echte wereldklasse : HARO sports
Het is sinds 1866 en met succes dat de firma Hamberger de concurrentie weerstaat. Deze lange traditie heeft tot nu toe een uniek voordeel :

1992
samenwerking met de
universiteit van toegepaste wetenschappen

een kennis van hout geaccumuleerd over generaties. Met een moderne
uitrusting produceren wij sinds 50 jaar het belangrijkste onderdeel
van de sporthal : de sportvloer.

1994
HARO is de eerste partner
van het studiecentrum
van de FIBA in de
categorie van de
sportvloeren.

De sportvloeren van HARO zijn spitstechnologische producten. Hiervan
profiteren de gebruikers van de sportvloeren, de atleten en de investeerders. De atleten zijn enthousiast over de excellente kwaliteiten,
de investeerders en de eigenaars genieten van matige kosten. Het

1997
introductie van de
permadur vitrificatie

polyvalente gebruik van de vloeren is een zeer groot voordeel.
Met een sportvloer van HARO-sports is iedereen een winnaar! De sport-

2000
opening van het nieuwe
logistiek en servicecenter

vloeren van HARO zijn de basis voor prestaties op hoog niveau voor
gebruikers in meer dan 7500 sportzalen, polyvalente hallen, scholen

2010
meer dan 7500 sportvloeren van HARO geïnstalleerd in meer dan
60 landen

en sportarena’s. HARO is uw competente partner van A tot Z – en dit
wereldwijd.

Tijdens de europacup basketball
in 2003 geven Zweden en
Frankrijk mekaar partij op een
mobiele parketvloer van HARO
sports type ROME 25
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Het “Amerikaans sportcentrum” te Anaheim Californie.
In één van de grootste sportzalen ter wereld is een HARO
sportvloer type Helsinki 10
in eik geplaatst met een oppervlakte van bijna 8000 m2.
En dat zonder enige dilatatie.

12-21 mm

ca. 22 mm
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HARO sportparket

Eigenschap

Wie zijn krachten kent, kan in de clinch gaan
met om het even welke tegenstander

parket. In tegenstelling tot een
conventionele vernislaag is de

Om constant een hoog kwaliteitsniveau te kunnen garanderen, heeft HARO, als eerste Duitse fabrikant een

gepatenteerde PERMADUR® top-

modulaire technologie ontwikkeld voor sportvloeren. HARO levert geen componenten maar uitsluitend

laag fabrieksmatig aangebracht en

fabrieksmatig geprefabriceerde modules. Deze componenten zijn gefabriceerd volgens de ISO 9001 norm.

uitgehard d.m.v. UV stralen in een

De productie is precisiearbeid: in de statische constructie van de Harovloeren is elke afstand en elke verbin-

stofvrije omgeving. PERMADUR®

ding van bijzonder belang.

verzekert een buitengewone le-

Het maakt niet uit of de sportvloer geplaatst wordt in de Verenigde Staten, Japan of Duitsland- dankzij de
fabricatieprocédés en het modulaire systeem zal de performantie van de vloer steeds overeenkomen met de

HARO sportparket

Massieve sportpaket

Dilatatie

Dankzij hun meerlagige opbouw zijn de
Harosportparketten 7 x meer stabiel dan
massieve sportparket. D.w.z. 7 x minder
dilatatie van het hout. De parket wordt
geplaatst zonder joints onafhankelijk
van het oppervlak. Dankzij het kuisen en
onderhoud is dit een stuk economischer.
Een nieuwe vernisbeurt is alleen maar
noodzakelijk na lange jaren van intens
gebruik.

Heeft 7 x meer dilatatie nodig dan HAROsportparket. Daarom moet massieve parket
met dilataties geplaatst worden. De dilatatie tegen de muur bedraagt +/- 50mm. Door
de opbouw kan de vernislaag afbrokkelen
wat tot kwetsuren kan leiden. Een forse uitzetting van de vloer beschadigt zowel het
hout als de vernislaag. Gevolg ; veelvuldig
opschuren van de vloer.

Toplaag

Het belangrijkste bij een sportparket is de
vernislaag. Een Haroparketsportvloer heeft
dezelfde nuttige toplaag als een massieve
parket. Onder de massieve toplaag gebruikt
Haro een multiplex die de parket dimensioneel stabieler en flexibel maakt. Meer nog
65 % minder loofhout wordt verbruikt!

Het merendeel van de sportvloeren zijn
geplaatst met nagels op een onderstructuur. De massieve toplaag komt dus op
geen enkele manier overeen met een
(alhoewel zo voorgestelde) massieve
bruikbare toplaag.

Vernislaag

De permadur vernislaag, UV gehard biedt
een optimale frictie voor alle bal -en raketsporten zoals basket of badminton.
PERMADUR® heeft een veel hogere weerstand dan een toplaag ter plaatse aangebracht, een herschuurbeurt is slechts
na 10-15 jaar nodig!

Meestal wordt de vernislaag ter plaatse
aangebracht, waardoor de toplaag een
stuk minder schuur- en krasvast is. Dit
resulteert in snellere slijtage en dus meervoudige schuurbeurten.

Prestaties

Alle HARO sportvloeren voldoen probleemloos aan de Duitse DIN 18032.2
norm. En bieden de atleten optimale
prestaties en bescherming tegen blessures; Omdat de elasticiteit van de sportparket daar al begint waar hij moet
beginnen n.l. in de parket.

De elasticiteit van de massieve parket
komt in het algemeen uit de caoutchouc
blokjes. Massieve parket op zich is veel
minder elastisch dan een sportparket
van HARO.

Gemiddelde kostprijs
per levenscyclus

Het herschuren van een HARO sportvloer
is bij een correct gebruik en onderhoud
Slechts noodzakelijk na 10 à 15 jaar
intens gebruik. Als men de totale kostprijs over de totale levensduur van de
vloer bekijkt zal men constateren dat er
significante verschillen zijn met de massieve parket dit door minder dagelijkse
kosten èn vaste kosten.

Massieve parketten moeten regelmatig
geschuurd en hervernist worden. Dit is
zeer kostelijk en bepaalt voor een groot
stuk de kostprijs van de levenscyclus van
de vloer en relativeren een gunstige aankoopprijs.

Haro biedt een heel gamma van accessoires zoals onderhoudsproducten voor
de PERMADUR® toplaag zodat de vloer
perfect beschermd blijft en zijn nieuwe
uitzicht kan behouden.

Onderhoud en poetsen moeilijk door de
‘spleten’ tussen de lamellen.

De PERMADUR® Vernislaag
Is de echte gebruikstoplaag van de

vensduur en kan zo zijn nieuwe uitzicht behouden.

Massief parket

aankoop + totaliteit aan
onderhoudskosten/
gemiddeld
aantal gebruiksjaren

Verzorging
en onderhoud

kwaliteitsstandaarden van HARO.
4
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Alle sportvloeren zijn conform
de DINV 18032.2 van april
2001. De jaarlijkse kwaliteitscontrole RAL zorgt ervoor dat
dit in de toekomst het geval
zal zijn.
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DIN

Wij spelen op het allerhoogste niveau
Een sportvloer moet voldoen aan verschillende vereisten. De Dinnorm 18032.2, wereldwijd gekend
als de “DIN-standaard” ondersteunt de investeerders in hun beslissingen betreffende de levensduur, de prestaties en de capaciteiten van bescherming van een sportvloer.
De excellente amortiserende eigenschappen van onze sportvloeren minimaliseren de stress
tijdens het sporten. Dit vermijdt eventuele blessures evenals fenomenen zoals snelle vermoeidheid.
Een excellente balreflectie bevordert de snelheid in het spel.
Wij willen ons niet uitspreken over de manier waarop andere producenten rekening houden met de
internationale normen. Wat we wel weten is dat de sportvloeren van Haro niet alleen maar aan de
Din 18032.2-2001 norm voldoen maar deze ruimschoots overschrijden. De jaarlijkse certificering
‘Ral Gütesicherung’ verzekert een hoog en constant kwaliteitsniveau van de Harosportvloeren
gecertificeerd volgens de Dinnorm.

Krachtabsorptie (KA)
Onder krachtabsorptie
verstaat men de vermindering van de
terugslagkracht van een
sportvloerconstructie
vergeleken met een
nietmeegevende vloer.
Maximaal 47% van de
stootkracht mag op de
sporter inwerken.
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1500
N
≥ 2,3 mm

Standaardvervorming
(StVv)

Vervormingskom
(W500)

Definieert de loodrechte
vervorming van de
sportvloer onder belasting. Deze dient minstens 2,3 mm te bedragen.

De grootte van de vervormingskom wordt
gemeten na een loodrechte krachtinwerking
door een valgewicht
van 20 kg over een
hoogte van 500 mm.
Maximaal vervormingsverschil: 15%.

Beton

Sportvloer

Balreflectie (BR)

Glijgedrag (GV)

Geeft de opstuithoogte
weer van een basketbal
t.o.v. een niet-meegevende vloer. De balreflectie moet minimaal
90% zijn.

Karakteriseert de
eigenschap van een
sportvloeroppervlak
om draaibewegingen
van een sporter mogelijk te maken en tegelijkertijd ongecontroleerd
uitglijden te voorkomen. Vereiste glijafstand: 0,4-0,6 m.

Gedrag bij rollende
last (VRL)
Het weerstandsvermogen van een vlakelastische sportvloer tegen
belastingen die door
rollen of wielen worden
uitgeoefend. Minimaal
vereiste: aslast 1500 N
zonder schade.
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Los van de typische eigenschappen
van een sportvloer per fabrikant
kan men 2 types van sportvloeren
onderscheiden: vlakelastische
sportvloeren en puntelastische
sportvloeren. Naast deze 2 types
kan men nog 2 types onderscheiden: combi-elastische vloeren en
mix-elastische vloeren.
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Het verschil zit hem vooral in de
eigenschappen van de vervorming
en de gevolgen die hieruit resulteren voor eigenschappen in functie
van de gewenste toepassing.

Polyvalent gebruik
Vlakelastische
vloer

Combi-elastische
vloer

Gemengd elastische
vloer

Puntelastische
vloer

Beurzen, concerten,
exposities, evenementen

lll



l



Toeschouwers
met stoelen

lll



l



Mobiele tribunes

lll



l



Rolstoelen

lll



l



Gemengd elastische
vloer

Puntelastische
vloer

De tactiek van de echte kampioen :
In het offensief zonder compromis
Dat men altijd een goede keuze maakt met de sportvloeren van
HARO is niet alleen erkend door de verschillende internationale sport
federaties. Ook de eigenaars van sporthallen kiezen voor sportvloeren
van HARO omdat we voor quasi elk type van toepassing de ideale
oplossing hebben.

Sportief gebruik
Vlakelastische
vloer

De keuze van een sportvloer om aan uw verwachtingen te voldoen
hangt onder andere af van de beoefende sporten in uw zaal en de

Handbal

lll

ll

ll



condities in de sporthal. Het maakt weinig uit of u zich in de fase van

Basketbal

lll

ll

ll



de eerste rondvraag bevindt of reeds in de uitvoeringsfase, met HARO

Volleybal

ll

lll

ll

l

hebt u de matchwinnaar in huis. Praat met onze productexperts en laat

Mini-voetbal

lll

ll

ll



u begeleiden.

Hockey

lll

ll

ll



Ping-pong

lll

ll

ll

l

Gymnastiek

ll

lll

ll

ll

Fietsbal

lll



l



Acrobatisch fietsen

lll



l



lll
ll
l
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Combi-elastische
vloer

zeer geschikt
geschikt
matig geschikt
ongeschikt

De evaluatie van de sportvloeren is gebeurd met de condities
van competitiesport als referentie

De 4 types van sportvloeren vergeleken :
Vlakelastische sportvloer

Gecombineerd-elastische sportvloer

Verende, buigvaste vloer met vervormingskom met groot
oppervlak.

Vlakelastische vloer met puntelastische bovenlaag. Vervormingskom in het bereik van de lastverdelingslaag groot van oppervlak,
in het bereik van de bovenlaag dicht aan het belastingsoppervlak aangepast

Mengelastische sportvloer

Puntelastische sportvloer

Meegevende, buigzachte vloer met een oppervlakverstijvende
component. De vervormingskom is klein van oppervlak, gaat
echter het belastingsoppervlak duidelijk te boven.

Meegevende, buigzachte vloer met een dicht aan het belastingsoppervlak aangepaste belastingskom.

9
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Op het einde is er één winnaar,
slechts één!
Welke keuze van HARO sportvloer u ook neemt, u bent winnaar vanaf het begin. Of het nu sportparket is of een sportvloer met een multifunctionele toplaag, mobiel of niet, HARO maakt het spel.
eik

Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie of sanering.
Sportparket : de sportparket van HARO is leverbaar in 4 verschillende houtvariëteiten: Canadese

Opbouw

Sandwichvloer

Balkenvloer

Mobiele vloer

esdoorn, beuk, es en eik. Wat betreft kleur en textuur, het fabrieksassortiment toont de natuurlijke diversiteit van het hout met een aantrekkelijk aspect. Belangrijk : de sportparket is geschikt
canadese esdoorn

Constructie

voor competitie van het allerhoogste niveau (“first level competition”) en is reeds gebruikt tijdens
olympische en wereldkampioenschappen.

Sportparket

Helsinki

worden met een onderconstructie van HARO. Dankzij hun technische eigenschappen kan een
multifunctionele sport toplaag een echt alternatief vormen voor een sportparket en dat in quasi

Dubbele
swingdragers

Stockholm

Berlin

Rom

Melbourne

Multifunctionele toplagen : Principieel elke toplaag, bv. linoleum, PVC of rubber, kan gebruikt
es

Enkele
swingdragers

Sporttoplaag

Athen

London

Munchen

ongelimiteerde kleurenvariaties.
beuk

Mobiele vloer : HARO is de enige constructeur op wereldvlak die met het model Rom 25 een
mobiele parket heeft met een gebrevetteerd verbindingssysteem gecertificeerd volgens de
DIN 18032.2 -2001 en goedgekeurd door de Fiba. Ideaal voor een gebruik in polyvalente arena’s en
voor professionals.

Logan Metro Indoor
Sports Centre, Logan,
Australië – HELSINKI 10

HELSINKI
Dit ‘multitalent’ is thuis in de meest prestigieuze

HARO sportparket
toplaag 3.6 mm,
5.6 mm, 8 mm

Lastverdelingsplaat

sportarena’s ter wereld zoals bijvoorbeeld in het
Amerikaans sportcentrum te Anaheim.
Deze vlakelastische vloer overtuigt met zijn excellente prestaties. De speciale elastische laag is samengesteld uit een polyurethaan mousse en biedt constante elastische karakteristieken over de hele
levenscyclus van de vloer. De lastenverdeelstroken
worden geplaatst op een elastische onderlaag. De
parketdelen zijn genageld of geschroefd op deze
stroken. In het geval dat de opbouwhoogte eerder

geschikt voor
vloerverwarming

Speciale
elastische laag
PE film

beperkt is, biedt de Helsinki sportparket de ideale
oplossing!
Gemiddelde waarden volgens DIN 18032.2 :
Schokabsorptie :

10

62%

Standaardvervorming :

3,2 mm

Vervormingskom :

1%

Rijdende last :

√

Balreflectie :

98%

Glijgedrag :

0,46
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De aanvang van een
aangrijpende ontmoeting

BERLIN

6
HARO sportparket
3.6 mm, 5.6 mm, 8 mm

Blindmodules

De ultieme ervaring : deze klassieker is geïnstalleerd
in meer dan 1000 sportzalen wereldwijd. Voor ploegen uit de ULEB cup, de Euroleague van de Fiba, in
universiteiten, in polyvalente zalen en in scholen.
Dankzij de voorgeassembleerde veerdragers is de
Berlin een topvloer met uitstekende fysiologische
eigenschappen. De vloer kan geplaatst worden direct
vanaf de beton. Het uitnivelleren gebeurt met
egaliseerblokjes.

PE film

Gemiddelde waarden volgens DIN 18032.2 :
Schokabsorptie :

64 %

Standaardvervorming, StVv :

2,6 mm

Vervormingskom, W500 I-IV :

12 %

Gedrag bij rollende last (VLR) :

1.500 N

Balreflectie :

98 %

geschikt voor
vloerverwarming

dubbele
swingdragers

Regupolpads

Zamet Centre, Rijeka, Kroatië – BERLIN 21

STOCKHOLM

Blindmodules
HARO sportparket
3.6 mm, 5.6 mm, 8 mm

STOCKHOLM, de economische variante met een
dubbele balkenstruktuur. Het systeem is opgebouwd
uit

voorgeassembleerde

elastische

dragers,

een blindmodule en HARO sportparket. De sportvloer kan direct vanaf de beton geplaatst worden. De
uitnivellering gebeurt met houten egaliseerblokjes.
Dit heeft als voordeel kosten te besparen omdat
men niet vanaf een gladde chape moet beginnen.
Gemiddelde waarden volgens DIN 18032.2 :
Schokabsorptie, KA 55 :

63 %

Standaardvervorming, StVv :

3,4 mm

Vervormingskom, W500 I-IV :

5%

Gedrag bij rollende last (VLR) :

1.500 N

Balreflectie :

98 %

PE film
geschikt voor
vloerverwarming

elastische
veerdragers

Regupolpads

Houthalen sporthal, Lakerveld, België – STOCKHOLM 10

12

13

Wat ons onderscheidt
van de anderen
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ROM
Mobiliteit die de markt animeert; ROM 20 is de enige
mobiele sportvloer, gecertificeerd door de Fiba die

HARO mobiele elementen
2.14 m x 1.07 m

overeenstemt met de Din V 18032.2 versie 2001. De
elementen van de mobiele vloer wegen minder dan
35 kg en garanderen een eenvoudige manipulatie.
De elementen zijn verbonden met een gebreveteerd
verankeringssysteem. De veer verankert het ene element met het andere om op die manier een sportvloer bijna zonder voegen te bekomen. Testen met
Schelde International en de Universiteit van Toegepaste Wetenschappen te Rosenheim getuigen voor
de lange levensduur van de sportvloer.
In tegenstelling tot een massieve mobiele vloer
neemt deze slechts 1/3 van de stockage plaats voor
zijn rekening.
Gemiddelde waarden volgens DIN 18032.2 :
Bermuda Squash Open 2004

MELBOURNE
Blindmodules

Schokabsorptie, KA 55 :

68 %

Standaardvervorming, StVv :

3,3 mm

Vervormingskom, W500 I-IV :

15 %

Gedrag bij rollende last (VLR) :

1.500 N

Balreflectie, BR :

97 %

Speciale
elastische mat

Gebreveteerde
verankering

Wereldleider: de sportvloer voor squash of badminton. De sportparket van Haro krijgt een schuurbeurt

HARO sportparket
elastische
veerdragers

en een afwerkingslaag speciaal ontwikkeld voor
squashvloeren. Deze afwerkingslaag biedt aan de
gebruikers een perfecte hechting en vermijdt te glijden zelfs als de vloeren bezweet zijn. De Melbourne
squashvloer is geaccrediteerd door de wereldfedera-

De Volkswagenhalle te Braunsweig…

Tevens gebruikt voor concerten…

Wordt in minder dan 3 uur getransformeerd...

in een sporthal van 1080 m² klaar
voor de match.

Lichte elementen…

zijn verankerd met een gebreveteerd
systeem.

Het Resultaat is een sportvloer van een
superieure kwaliteit…

die zowel de plaatser als de atleten
enthousiast maakt.

tie van squash en wordt gebruikt voor verscheidene
internationale squashkampioenschappen en wereldbekertoernooien.

PE film

Regupolpads
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Wij zien u graag
in de rol van favoriet.
Zoekt u een alternatief voor parket? Kies dan voor een HARO sportvloer met een sporttoplaag. In functie van de vereisten kunnen verschillende types van toplagen gebruikt worden- normaliter linoleum,
ofwel PVC of rubber- die verlijmd worden op de HARO onderconstructie.
Maar zoals zo dikwijls zijn het de intrinsieke waarden die tellen. Dus is het vooral de waarde van de

sporttopplaag
lastenverdeelplaat

Blindmodule

onderconstructie van de HARO sportvloer die van belang is. Het is immers de modulaire onderbouw
van de Hamberger sportvloer ofwel met balkenlagen ofwel met een sandwichsysteem, die van de

MUNCHEN
Een winnaar: het model MUNCHEN scheert reeds

vloer een hoogtechnologisch product maakt met overtuigende prestaties, zowel voor de atleet als

jaren internationaal hoge toppen. Voorbestemd voor

voor de eigenaar van de sporthal.

een polyvalent gebruik is deze vloer al meer dan 1000
keer geplaatst tot nog toe. De MUNCHEN vloer is
samengesteld uit voorgemonteerde dubbele swingdragers, een lastenverdeelplaat in OSB 4 of multiplex. Op deze lastenverdeelplaat is een synthetische
sporttoplaag gekleefd.
geschikt voor
vloerverwarming

Linoleum

PVC

PE film

Dubbele
balkenlaag

PU

Gemiddelde waarden volgens DIN 18032.2 :
Schokabsorptie, KA 55 :

61 %

Standaardvervorming, StVv :

3,3 mm

Vervormingskom, W500 I-IV :

12 %

Gedrag bij rollende last (VLR) :

1.500 N

Balreflectie, BR :

97 %

sporttopplaag
Lastenverdeelplaat

Blindmodule

LONDON
Gewoon verstandig : de goedkopere variante voor de
dubbele swingdragers. Voorgemonteerde veerdragers met verende pads onder de dragers. Een blindmodule en een lastenverdeelplaat verzekeren de
vlakelastische eigenschappen van dit systeem.
De sporttoplaag is gelijmd op de lastenverdeelplaat
in OSB-4 of speciale vochtwerende spaanplaat.

PE film
geschikt voor
vloerverwarming
Regupolpads

Gemiddelde waarden volgens DIN 18032.2 :
elastische
veerdragers

Schokabsorptie, KA 55 :

67 %

Standaardvervorming, StVv :

3,0 mm

Vervormingskom, W500 I-IV :

13 %

Gedrag bij rollende last (VLR) :

1.500 N

Balreflectie, BR :

97 %

Maaseik, Lotto Dôme, België – MUNCHEN 35
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Het enige wat echt telt
is de overwinning
AT H E N

sporttopplaag

De gouden medaillewinnaar, de ATHEN met een

lastenverdeelplaat

Taraflex Sport M van Gerflor, is geplaatst en wordt
met succes gebruikt in de competition hall “FaliroHouse of Handball”.
De elastische onderlaag bestaat uit een amalgaam
van poly-urethaan wat een lange levensduur garandeert. Hierop worden 2 platen op elkaar vernageld en
verlijmd. Op deze platen in berkenmultiplex of OSB-4
wordt dan de sporttoplaag gekleefd.
Gemiddelde waarden volgens DIN 18032.2 :
Schokabsorptie, KA 55 :

65 %

Standaardvervorming, StVv :

3,9 mm

Vervormingskom, W500 I-IV :

9%

Gedrag bij rollende last (VLR) :

1.500 N

Balreflectie, BR :

97 %

geschikt voor
vloerverwarming
speciale elastische
onderlaag

Tongeren, Eburodrome, België – ATHEN 15

MONTREAL
Indien vooral de plaatsingstijd van belang is, is de

Modulaire drukverdelingsplaten van
1250 mm op 2500 mm

Montreal de ideale oplossing. Dankzij de voorge-

sporttopplaag

PE film

monteerde modules kan de vloer snel en probleemloos geplaatst worden. Het volstaat de modules op
elkaar te schroeven en klaar is kees.
Het grootste deel van de kosten zit in de montage
van de elementen. De MONTREAL vlakelastische
sportvloer bestaat uit een elastische onderlaag uit
poly-urethaan en lastenverdeelplaten uit Osb4 of
berkenmultiplex. Op deze platen wordt de sporttoplaag gekleefd. Dankzij zijn geringe constructiehoogte
is de Montreal vloer zeer geschikt voor renovaties.
Gemiddelde waarden volgens DIN 18032.2 :
Schokabsorptie, KA 55 :

18

59 %

Standaardvervorming, StVv :

2,6 mm

Vervormingskom, W500 I-IV :

11 %

Gedrag bij rollende last (VLR) :

1.500 N

Balreflectie, BR :

97 %

speciale elastische
onderlaag
Harde onderlaag tegen
de muur
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Betrouwbaar in gebruik, perfecte details en lange

Exclusief bij HARO :
De belijning wordt aangebracht
met behulp van een 2-componentenverf. Deze kleur vormt een
perfecte chemische verbinding
met de permadurvernislaag.

levensduur zijn de kenmerken van elke HARO sportvloer. Zo is er bijvoorbeeld de modulaire technologie
ontwikkeld door HARO sports, het veiligheidspakket
en het onderhoudsprogramma.

Veiligheidsplint
Erg praktisch en aantrekkelijk: de veiligheidsplint
is geprefabriceerd in de fabriek met een
verluchtingssleuf en laat daardoor de
noodzakelijke ruimte voor dilatatie
en maakt de constructie
waterdicht voor poetswater.

10

Perfecte service : van de eerste
minuut tot aan de finale
Met HARO wordt automatisch topkwaliteit en een automatische service geassoDubbelprofiel
Dit profiel verbindt de
sportvloer met de aanpalende bouwelementen zoals bijvoorbeeld
deuren en nabijgelegen
zalen.

cieerd. Wij verkopen niet alleen een sportvloer maar bekommeren ons van de
initiële fase tot de realisatie van het geheel en nog verder. In elk continent van
de wereld zijn er specialisten ter uwer beschikking. We zijn uw betrouwbare partner vanaf het ogenblik dat uw huidige vloer moet geëvalueerd worden tot het
optimaliseren van de plannen en een professionele plaatsing, en tot slot,
vanzelfsprekend alle aspecten van het dagelijks onderhoud.

Veiligheidsdeksel
Deksels met een veiligheidsring perfect
sluitend die de vloer beschermen tegen
vocht. Geen enkel risico dus op vochtpenetratie of blessures.

Zuiger
Met een speciale zuiger laten de
deksels zich makkelijk openen en
weer sluiten.

Sportvloeren van HARO
•

constructie en fabricatie in onze eigen fabriek

•

raadgeving bij modernisering en bouw van nieuwe projecten

•

optimalisatie van de plannen en technische concepten

•

plaatsing door eigen specialisten

•

uitvoering van renovaties èn saneringen

•

onderhoudsvoorschriften

•

onderhouds- en reinigingsproducten

Poets- en onderhoudsproducten
Opdat de vloer zijn functionele kwaliteiten zoals op de
eerste dag zou behouden
is het aan te bevelen de vloeren met aangepaste producten te onderhouden. Wij hebben na veelvuldige tests een
heel gamma producten
samengesteld, perfect aangepast aan onze vloeren.
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Sinds 1971 leidt Peter Hamberger met
succes de onderneming.
Dhr. Peter M. Hamberger heeft de firma
overgenomen als zaakvoerder in 2002.
De 4e en 5e generatie leiden nu het
bedrijf gezamenlijk.

Als nummer 1 kennen wij
geen compromis
Als echte kampioenen bieden wij aanzienlijk meer dan de gulden middenweg. Daarom laten
wij niets aan het toeval over m.b.t. de kwaliteit. Van een rigoureuse selectie van de producten tot een permanente controle van de productie, de levering en de assemblage is alles in
de handen van ervaren professionals. Maar bij ons gaat de kwaliteit verder dan de productie. Ons controlesysteem volgens ISO 9001 houdt rekening met alle domeinen om u een
kwaliteit zonder compromis te kunnen bieden.
Wij hebben als merkenfabrikant een gewetensvolle ingesteldheid voor het milieu. Dit maakt
dan ook integraal deel uit van het beeld dat wij van onszelf hebben. Per slot van rekening
werken wij met de natuur. En wie met de natuur werkt, behandelt haar met groot respect.
Het is niet de exploitatie van wouden die onze acties bepaalt maar het duurzaam beheren
ervan. Om reden van ons meervoudig engagement voor de natuurlijke bronnen zijn wij
ISO 14001 gecertificeerd vanaf 1998. In 2003 is ons het PEFC label toegekend : het bewijs
dat onze productieketen zonder lacunes is geselecteerd uit gecertificeerde wouden,
onderworpen aan een duurzaam bosbouwbeleid.

Ook ons productieproces heeft een milieuvriendelijke ingesteldheid. Wij werken niet alleen
economisch maar ook ecologisch! In onze thermische centrale worden de resten van het
hout gebruikt om warmte en ecologische stroom te produceren. De geproduceerde
capaciteit komt overeen met het jaarlijkse verbruik van 60.000 huishoudens.
Het beheren en het conserveren van het milieu zal ons blijven aanspreken om in de
toekomst zonder verwijl te blijven investeren in ecologische spitstechnologie. In tijden van
SGS-COC-2202

schaarste van grondstoffen nemen wij onze verantwoordelijkheid.
Hier slaat het hart van HARO:
een zicht op de productieentiteit van
de onderneming van 250.000 m2 in
het voorgebergte van Beieren.
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