Kedves Partnerünk!
Annak érdekében, hogy Neked minél több vásárlód legyen folyamatosan kommunikálunk ügyfeleink
felé. Hírleveleinket Veled is megosztjuk! Hogyha partneri kapcsolatban állsz szakemberekkel,
lakberendezőkkel kérünk továbbítsd Nekik ezt a hírlevelet. Csak néhány kattintás és ügyfeleket
szerezhetsz! Kellemes olvasgatást kívánunk!

Extrák a HAROtól!
„Mint parketta specialista, igazán jó érzéssel ajánljuk a legszebb és legtermészetesebbnek ható
Laminált Padló kollekciónkat, melyek szinte megkülönböztethetetlenek a valódi fa parkettától. A
megtévesztésig valódinak ható stílusjegyeknek köszönhetően válik igazán vonzóvá Laminált Padló
termékcsaládunk…” Varázsoljon Ön is innovatív burkolatot lábai alá! A HARO Laminált Padlóival
Önnek lehetősége nyílik arra, hogy minőségi életet teremtsen, bármely téren, akár otthonában, akár
munkakörnyezetében!
Mindehhez a HARO számos extrát is kínál, olyan lehetőségeket, melyek adottak, valamint melyek
opcionálisan választhatóak!
Olvasson tovább és ismerje meg ezen lehetőségeket, extrákat!
Silent Comfort Tec technológia – a világ legcsendesebb padlója
A HARO egyedülálló újításának köszönhetően a laminált padló és a halk – fogalmak már nem
összeférhetetlenek. Ugyanis a HARO által kifejlesztett Silent Comfort Tec technológia
eredményeképp elfelejthetjük az idegesítő trappolást, cipősarok kopogást és a hangos dobogó
hangot, melyeket mindmind hallhattunk eddigi lamináltpadlóinkon végig haladva. A páratlan
technológia 60%kal csökkenti a zajszintet más laminált padlókhoz képest, melyek csak
szigetelőréteggel rendelkeznek. Így már nem marad Nekünk semmi más csak a csend és a
békesség csodás érzése a világ legcsendesebb laminált padlóján.
Kellemes hangzású sétát választana egy leragasztott laminált padlón? Ragasztás? Ne aggódjon a
padlók öntapadós hátoldala rendkívül gyors és egyszerű burkolást eredményez! Sőt még egy plusz:
padlófűtés esetén is alkalmazható!

Silent Pro technológia – kényelem minden lépésben
A HARO folyamatosan újít és fejleszt nem áll meg egy extránál, nézzük a következőt, mely szintén
remek „találmány”. A Silent Pro technológiát azoknak ajánljuk, akik szeretnék mindennapjaikat
kényelmesebbé, komfortosabbá varázsolni. A szóban forgó újítás tompítja a szökkenő lépések
hangját, bizonyítottan jó hatással van az ízületekre és a gerincre, valamint csökkenti a léptek zaját
is, melynek talán szomszédjaink fognak leginkább örülni? A Silent Pro technológia padlófűtés
esetén is alkalmazható, a HARO pedig még az időspórolásra is gondolt így ezt a lehetőséget
választva Ön egy lépésben letudhatja a szigetelést és a burkolást!

Top Connect – talán a legegyszerűbb és leggyorsabb burkolási rendszer

Gondolt már arra, hogy a felújítással járó költségeit avval csökkentse, hogy Önmaga végzi el a
burkolást? Akkor a HARO Önre is gondolt, merthogy Top Connect burkolási rendszerét azoknak
ajánlja, akik saját maguk szeretnék laminált padlójukat burkolni, de ezelőtt még nem vették erre a
bátorságot. Talán a világon, a legegyszerűbb és leggyorsabb burkolási rendszerről van szó,
melyhez a parketta specialista HARO igazán jó érzéssel ajánlja a legszebb és legtermészetesebbnek
ható Laminált Padló kollekcióját, melyek szinte megkülönböztethetetlenek a valódi fa parkettától. Ne
feledje, laminált padló burkolás szerszámok nélkül! Csak néhány klikk és pattintás, a burkolat pedig
tökéletesen illeszkedik és azonnal kész arra, hogy „használatba” vegye. Mi több, ha esetleg
költözésre kerül a sor a felszedés is hasonlóképp egyszerű!
Tekintse meg termékkínálatunkat, kattintson! Az extrákról érdeklődjön
országszerte, budapesti Mintatermünkben, vagy hívja infó vonalunkat!
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