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!

Otthon, a természet közelségével
Ön is szeretne természet közeli élményt kölcsönözni nappalijába? A HARO-val megteremtheti
mindezt. Nem véletlen, hogy mindannyian ragaszkodunk, ahhoz, hogy egy kis természetességet
csempésszünk otthonunkba, mindjárt meg is tudja, hogy miért!
Mitől függ a természetes hatás? A bútorok és kiegészítők mindegyike természetes anyagból készül,
akárcsak a HARO melegburkolatok – valódi faparketták, laminált padlók és különböző design
padlók… Jó okkal, ugyanis a pszichológusok jól tudják: a globalizált, modern világban egyre inkább a
technológia uralkodik, így napról napra több ember vágyakozik a természetesre, az eredetire. A
természet egyet jelent az igazival, a tisztával és a valódival, vagyis vigyük haza a természetet!

Azok, akik természetes anyagokkal veszik körül magukat otthon, azoknak beszerzési figyelmük is
teljesen másra irányul – az igen csak gyakorlatias ok: az egészséges életmód szemlélete.
Amennyiben a természetes anyagokat nem kezelik, úgy semmiféle szennyező anyagot nem
bocsátanak ki magukból a levegőbe, ellentétben más, mesterséges high-tech anyagokkal
szemben. Mindemellett a természetes, festetlen fa létrehoz egy kellemes, meleg, szobai légkört, ami
vibráló és teljesen kifogásolhatatlan, ezenkívül a masszív fa tárgyak stabilak és tartósak. Nem csoda,
hogy számos belsőépítész (újra) felfedezi ezeket a bútorokat és padló anyagokat a régi
hagyományokra visszatérve.

A fa az egyik leginkább környezetbarát anyag, mivel esszenciálisan működik, ahogyan a CO2-t
tárolja.
Ön tudta? Egy fa növekedése közben mintegy 2 tonna CO2-t von ki a környező levegőből!
Sőt a fa környezetbarát tulajdonsága akkor is megmutatkozik mikor egy bútordarabot vagy egy fa
hajópadlót újrahasznosítanak, meghosszabbítva ez által az életciklusát.

Egy tipp, hogy hogyan ismerjük fel leginkább, az ökológiai fából készült termékeket!
Figyeljük meg a jóváhagyás pecsétjét, a különböző termékminősítéseket. Például, azonosítsuk a fa
bútort a felelős erdőgazdálkodást igazoló minősítés, a PEFC alapján.
HARO melegburkolataink rendelkeznek PEFC minősítéssel, így Ön bátran választhatja termékeinket.
Kövesse Ön is az egészséges életmód szemléletét, fordítson figyelmet a környezettudatos
fenntartható hosszú élet megteremtésére és vigyen otthonába némi természetességet – vigye haza a
természetet!
Viszonteladóinkat keresse országszerte!

Üdvözlettel:

Látogass el weboldalainkra!
Teljes termékkínálat, tippek, ötletek és számos hasznos információ tervezéshez...
www.dreamfloor.hu
www.marmorin.hu
Kereskedelmi információk, árlisták...
www.ibdnagyker.hu

