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| HARO PODLAHA Z PŘÍRODNÍHO LINOLEA |

Podlahy z přírodního linolea zažívají renesanci, neboť jako opravdový klasik designu je dnes
linoleum poptáváno více, než dříve. Není divu, neboť linoleum je atraktivní podlahová krytina
s rozmanitými možnostmi využití. HARO podlahy z přírodního linolea nabízejí kvalitu, design
a široké barevné spektrum– a to nemluvíme o jeho významu jako ekologicky rozumné alterna-
tivě. Ať pro bydlení, práci, kuchyň nebo pro děti – HARO podlahy z přírodního linolea je aktu-
álním základem pro Váš domácí život. 

HARO Podlaha z přírodního linolea –
moderní a kreativní

HARO LINETT

CREME/CARAMEL



Linoleová podlaha

APRICOT VANILLE CREME

CARAMEL NATUR CURRY

PEARL ROSSO ANTHRAZIT

OPAL

 vyrobeno z přírodních
materiálů
 velká barevná rozmanitost
 dlouhá životnost a robustnost
 snadná pokládka
(Top Connect®)

 rozmanitost použití i
pokládky
 antibakteriální a antistatická
podlaha

 vhodná pro podlahové
vytápění
 odolnost vůči chemikáliím*
 odolnost vůči minerálním
olejůma tukům*
 vhodná pro židle na
kolečkách
 integrované tlumení kročejo-
vého hluku

Přednosti 
HARO LINETT

* *krátkodobě (až 2 hodiny) odolná proti
zředěným kyselinám

Objevte praktické podlahy z přírodního linolea HARO LINETT (rozměry přibližně 10 x 268 x 1200 mm) ve 10
volně kombinovatelných přírodních barvách. Nezapomeňte: vhodné soklové lišty pro mnoho vzorů.

Linoleová po

ku



Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
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Pro pravidelné čištění a
ošetření podlah z přírodního
linolea

  Eko-kvalita pro zákazníky,
kteří dbají o životní prostředí 

  100 % biologicky
    odbouratelné

  osvědčeno evropskou
    ekoznačkou květiny

HARO LINETT je vhodný pro
obytné prostory s vysokým
stupněm využívání i pro
komerční a veřejné prostory se
středním stupněm využívání. 
Užitná třída 23/32
podle EN 548

Top Connect® je pravděpodobně
tím nejsnadnějším systémem po-
kládky na světě. Lamelu nejprve
podélně nakloníme a pak z čelní
strany lehkým tlakem zacva-
kneme.
Při stěhování je zrovna tak jedno-
duché podlahu rozebrat.

Snadněji to už snad ani nejde 
 žádné nářadí
 neuvěřitelně rychlé
 precizní a profesionální
 snadno se sestaví a snadno
se rozebere
 jistější spojení na předních a
podélných hranách
 vhodné i pro celoplošné 
lepení

Údržba a
ošetření pomocí 
clean & green®

natural

Pokládka bez lepení

Pravidelné napojení

Pravidelné napojení (diag.)

Nepravidelné napojení

HARO LINETT nabízí řadu
možností individuálního
barevného složení a rozmanité
způsoby pokládky.
Nechte se inspirovat našimi
nápady a položte si Váš HARO
LINETT tak, jak nejlépe to
odpovídá Vašemu vkusu a
nejlépe se hodí k Vašemu
domovu: od decentních vzorků
ve stejném tónu, až po veselou
rozjařenou hru barev.

Možnosti pokládky a tvoření
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     Celková síla 10 mm
1.  Krycí vrstva linolea
2.  Speciálně upravená nosná deska

HDF-E1- aquaResist® (6,6 mm)
3.  Tlumení kročejového hluku korkem

(1,2 mm)

Konstrukce HARO
podlahy z
přírodního linolea

Oblast použití Nádech zralosti

Barevné rozdíly

Tzv. nádech zralosti je lehké
žlutavé zabarvení linolea,
které vzniká kvůli přírodním
surovinám použitým při
jeho výrobě. Po položení
se za několik dnů nebo týdnů
nádech zralosti pod vlivem
světla ztratí a podlaha získá
svůj svítivý a živý barevný tón.
Kvůli těmto přirozeným vlast-
nostem linolea je nutné, aby
prostory se vzorovými kolek-
cemi a prodejní plochy byly
dostatečně prosvětlené, a tak
se zabránilo nedorozumění.
Názorně to zobrazuje obrázek
na této stránce.

Lehké rozdíly v barvě a struk-
tuře jsou při výrobě linolea
charakteristické, protože jsou
použity převážně přírodní
materiály. Takové rozdíly lze
považovat za jakési
„osvědčení pravosti“. Balíky
linolea HARO LINETT jsou
proto označeny číslem šarže.

Opal s nádechem
zralosti

Opal
zralý

Novinka


