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Haro laminaatvloer TRITTY 75

Gebruiksklasse:   23/31 
Anti-statische klasse:   ASF2
Slijtklasse:    AC3
Dikte:     7 mm (met Silent Pro/Silent CT: 9 mm)
Afmetingen:    193 x 1.282 mm

Verklaring icoontjes zie p.10

TRITTY 75
0,247 m²/element  
9 Stuk/pakket = 2,22 m² 
52 Pakket/palet = 115,44 m² 
6,41 kg/m²
14,23 kg/Pak
739,96 kg/Palet

TRITTY 75 Silent Pro
0,247 m²/element  
7 Stuk/pakket = 1,73 m² 
52 Pakket/palet = 89,96 m² 
8,31 kg/m²
14,38 kg/Pak
747,76 kg/Palet

TRITTY 75 Silent CT
0,247 m²/element
7 stuk/pakket = 1,73 m²
24 pakket/palet = 41,52 m²
6,41 kg/m²
11,09 kg/pak
266,16 kg/palet

Eiken Dolomiti geborsteld mat

Breedstrook 4V
Kopse en lengtegroef (4V) 

art. nr.: 530 294 
bijhorende plint: 408 605 

Highland eiken geborsteld mat

Breedstrook

art. nr.: 526 652 
bijhorende plint: 407 815 

Eiken Italica crème

Breedstrook 
Kopse en lengtegroef (4V)  

art. nr.: 530 295 
bijhorende plint: 408 608 

Eiken Verano geborsteld mat

Breedstrook 
Kopse en lengtegroef (4V)  

art. nr.: 533 102 
bijhorende plint: 409 317 

Eiken Corona geborsteld mat

Breedstrook 
Kopse en lengtegroef (4V)  

art. nr.: 535 232 
bijhorende plint: 409 808 

3

Allround-vloer  
voor sfeervolle  
momenten

Collection Tritty 75
Eiken Corona

OP VOORRAAD

OP VOORRAAD

Silent Pro  
op aanvraag 

Silent Pro  
op aanvraag 

Silent Pro  
op aanvraag 

Silent Pro  
op aanvraag 

OP VOORRAAD

Verpakking in karton en folie. Alleen geleverd in volle pakken.



Haro laminaatvloer TRITTY 90

Gebruiksklasse:   23/32 
Anti-statische klasse:   ASF2
Slijtklasse:    AC4
Dikte:     7 mm (met Silent Pro/Silent CT: 9 mm)
Afmetingen:    193 x 1.282 mm

TRITTY 90
0,247 m²/element
9 stuk/pakket = 2,22 m²
52 pakket/palet = 115,44 m²
6,41 kg/m²
14,23 kg/pak
739,96 kg/palet

TRITTY 90 Silent Pro
0,247 m²/element
7 stuk/pakket = 1,73 m²
52 pakket/palet = 89,96 m²
8,31 kg/m²
14,38 kg/pak
747,76 kg/palet

TRITTY 90 Silent CT
0,247 m²/element
7 stuk/pakket = 1,73 m²
24 pakket/palet = 41,52 m²
6,41 kg/m²
11,09 kg/pak
266,16 kg/palet

Rotseiken soft mat

Breedstrook
Kopse en lengtegroef (4V) 

art. nr.: 535 234 
bijhorende plint: 409 316 

Scandinavisch eiken authentic

Breedstrook
Kopse en lengtegroef (4V)  

art. nr.: 535 235 
bijhorende plint: 409 809 

Eiken Terana geborsteld mat

Breedstrook
Kopse en lengtegroef (4V)  

art. nr.: 535 239 
bijhorende plint: 408 618 

Eiken Veneto Mocca authentic mat

Breedstrook 4V
Kopse en lengtegroef (4V)  

art. nr.: 535 240 
bijhorende plint: 409 319 

Collection Tritty 90
Eiken Veneto Mocca

Trendy  
vloerdesign
mooi  
en robust

OP VOORRAAD

soft

soft
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Verklaring icoontjes zie p.10

Silent Pro / CT  
op aanvraag 

Silent Pro / CT  
op aanvraag 

Silent Pro / CT  
op aanvraag 

Silent Pro / CT  
op aanvraag 

Verpakking in karton en folie. Alleen geleverd in volle pakken.



Haro laminaatvloer TRITTY 100

Gebruiksklasse:   23/32 
Anti-statische klasse:   ASF2 
Slijtklasse:    AC4
Dikte:     8 mm (met Silent Pro/Silent CT: 10 mm)
Afmetingen:    193 x 1.282 mm

TRITTY 100
0,247 m²/element
8 stuk/pakket = 1,98 m²
52 pakket/palet = 102,96 m²
7,21 kg/m²
14,28 kg/pak
742,56 kg/palet

TRITTY 100 Silent Pro
0,247 m²/element
7 stuk/pakket = 1,73 m²
52 pakket/palet = 89,96 m²
9,11 kg/m²
15,76 kg/pak
819,52 kg/Palet

TRITTY 100 Silent CT
0,247 m²/element
7 stuk/pakket = 1,73 m²
24 pakket/palet = 41,52 m²
7,21 kg/m²
12,47 kg/pak
299,28 kg/palet

Eiken Portland wit authentic

Breedstrook
Kopse en lengtegroef (4V) 

art. nr.: 533 120 
bijhorende plint: 409 184 

Eiken Girona authentic

Breedstrook

art. nr.: 535 260 
bijhorende plint: 409 815 

Pijnboom Asturia geborsteld mat

Breedstrook
Kopse en lengtegroef (4V)  

art. nr.: 533 124 
bijhorende plint: 409 325 

Eiken Lichtgrijs authentic

Breedstrook

art. nr.: 527 077 
bijhorende plint: 407 827 

Eiken Portland grijs authentic

Breedstrook
Kopse en lengtegroef (4V)  

art. nr.: 533 121 
bijhorende plint: 409 321 

Collection Tritty 100
Pijnboom Asturia

De robuuste  
laminaatvloer  
met een  
enorme keuze

OP VOORRAAD
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Verklaring icoontjes zie p.10

Verpakking in karton en folie. Alleen geleverd in volle pakken.



Eiken Elégance authentic

Breedstrook 

art. nr.: 526 668 
bijhorende plint: 408 617 

Eiken Portland puro authentic

Breedstrook
Kopse en lengtegroef (4V)  

art. nr.: 533 122 
bijhorende plint: 407 800 

Eiken Portland nature authentic

Breedstrook
Kopse en lengtegroef (4V)  

art. nr.: 533 123 
bijhorende plint: 409 322 

Eiken Caramel poriën rustiek

Breedstrook
Kopse en lengtegroef (4V)  

art. nr.: 530 305 
bijhorende plint: 408 598 

Eiken Italica nature authentic

Breedstrook
Kopse en lengtegroef (4V)  

art. nr.: 530 335 
bijhorende plint: 408 609 

Eiken Italica gerookt authentic

Breedstrook
Kopse en lengtegroef (4V)  

art. nr.: 530 327 
bijhorende plint: 408 607 

Eiken Veneto authentic

Breedstrook
Kopse en lengtegroef (4V)  

art. nr.: 535 261 
bijhorende plint: 409 320 

Eiken Kansas poriën rustiek

Breedstrook
Kopse en lengtegroef (4V) 

art. nr.: 530 306 
bijhorende plint: 408 599 

Eiken Oud hout geborsteld mat

Breedstrook
Kopse en lengtegroef (4V)  

art. nr.: 526 678 
bijhorende plint: 407 816 

Afrikaans eiken gerookt authentic

Breedstrook

art. nr.: 526 669 
bijhorende plint: 407 807 

Haro laminaatvloer TRITTY 100
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Italiaanse Notelaar gerookt authentic  

OP VOORRAAD

OP VOORRAAD

OP VOORRAAD

OP VOORRAAD

OP VOORRAAD

OP VOORRAAD
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Verklaring icoontjes zie p.10

Silent Pro / CT  
op aanvraag 

Silent Pro / CT  
op aanvraag 

Silent Pro 
op aanvraag 

Silent CT  
op aanvraag 

Verpakking in karton en folie. Alleen geleverd in volle pakken.

op aanvraag :



Verpakking in karton en folie. Alleen geleverd in volle pakken.
1 Houtimmitatie

HARO laminaatvloer TRITTY 100
GRAN VIA 4V
Gebruiksklasse: 23/32
Slijtklasse: AC4
Dikte: 8 mm
Dikte met Silent Pro: 10 mm
Afmetingen: 243 x 2200 mm

Gran Via 4V
Eiken Contura 1

531 917

Plinthe appropriée
Art.nr. 407 815

Gran Via 4V
Eiken Vienna blank 1

529 054

Plinthe appropriée
Art.nr. 408 228

Gran Via 4V
Eiken Contura 1

sand

531 916

Plinthe appropriée
Art.nr. 409 046

Tous les prix en € /m²

Design/décor (1 imitation bois) Art.nr.

TRITTY 100 Gran Via 4V
0,535 m²/element
5 Stuk/pakket = 2,68 m²
39 Pakket/palet = 104,52 m²
7,21 kg/m²
19,32 kg/Pak
753,48 kg/Palet

Isolatieonderlagen zijn in principe aan te raden voor alle harde ondervloeren. Ze ver-
hogen de elasticiteit, dempen ruimte- en loopgeluid, en egaliseren eventuele onef-
fenheden in de vloer. Dankzij de hoge elasticiteit van de minerale vulmaterialen
ontstaat een aangenaam bosgrondeffect: gewrichten en ruggengraat worden merk-
baar ontlast. Silent Pro is ook geschikt om op vloerverwarming te leggen. - maar het
allerbeste is: bij een vaste laminering met Silent Pro isolatielaag op de achterkant
van de planken bespaart u niet alleen een werkfase, maar bereikt u ook een opti-
maal akoestisch resultaat.

Vooral uw buren zullen blij zijn als niet
elke stap als een donderslag klinkt.

* Maximaal bereikte individuele waarden na EPLF slaghamertest (met betrekking tot refe-
rentievloer)

** Volgens DIN 140-8

Aangenaam voor u, als het geluidsni-
veau in de ruimte merkbaar afneemt.

Vermindering van 
kamergeluid

30 %*

Vermindering van
loopgeluid

18 db**

Silent Pro –  zachter, elastischer, comfortabeler
Verpakking in karton en folie. Alleen geleverd in volle pakken.
1 Houtimmitatie

HARO laminaatvloer TRITTY 100
GRAN VIA 4V
Gebruiksklasse: 23/32
Slijtklasse: AC4
Dikte: 8 mm
Dikte met Silent Pro: 10 mm
Afmetingen: 243 x 2200 mm

Gran Via 4V
Eiken Contura 1

531 917

Plinthe appropriée
Art.nr. 407 815

Gran Via 4V
Eiken Vienna blank 1

529 054

Plinthe appropriée
Art.nr. 408 228

Gran Via 4V
Eiken Contura 1

sand

531 916

Plinthe appropriée
Art.nr. 409 046

Tous les prix en € /m²

Design/décor (1 imitation bois) Art.nr.

TRITTY 100 Gran Via 4V
0,535 m²/element
5 Stuk/pakket = 2,68 m²
39 Pakket/palet = 104,52 m²
7,21 kg/m²
19,32 kg/Pak
753,48 kg/Palet

Isolatieonderlagen zijn in principe aan te raden voor alle harde ondervloeren. Ze ver-
hogen de elasticiteit, dempen ruimte- en loopgeluid, en egaliseren eventuele onef-
fenheden in de vloer. Dankzij de hoge elasticiteit van de minerale vulmaterialen
ontstaat een aangenaam bosgrondeffect: gewrichten en ruggengraat worden merk-
baar ontlast. Silent Pro is ook geschikt om op vloerverwarming te leggen. - maar het
allerbeste is: bij een vaste laminering met Silent Pro isolatielaag op de achterkant
van de planken bespaart u niet alleen een werkfase, maar bereikt u ook een opti-
maal akoestisch resultaat.

Vooral uw buren zullen blij zijn als niet
elke stap als een donderslag klinkt.

* Maximaal bereikte individuele waarden na EPLF slaghamertest (met betrekking tot refe-
rentievloer)

** Volgens DIN 140-8

Aangenaam voor u, als het geluidsni-
veau in de ruimte merkbaar afneemt.

Vermindering van 
kamergeluid

30 %*

Vermindering van
loopgeluid

18 db**

Silent Pro –  zachter, elastischer, comfortabeler
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Oppervlaktes

Onderhoudsproducten

Silent Pro 

Silent CT 

HARO TRITTY Silent CT – de meest stille laminaatvloer
60% stiller dan traditionele laminaatvloeren

G e m ä ß  G a r a n t i e b e s t i m m u n g e n

25
J a h r e

G A R A N T I E
i m  W o h n b e r e i c h

HARO TRITTY 250

(zelfklevende stroken
aan de onderzijde van de
plank)

de mooiste motieven
+ heel eenvoudig leggen
+ de meest stille laminaatvloer

= HARO TRITTY Silent CT

Hoorbaar stiller - dit wordt ook bewezen in onafhankelijk geluidstests.

DE REVOLUTIE
60% stiller dan traditionele 
laminaatvloeren

Traditionele lami-
naatvloeren

7 mm – 2 mm PE

EPLF 
Impuls-hammer

IHD
Walking Lady
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HARO TRITTY 100
2 mm PE

HARO TRITTY 100
Silent Pro

HARO 
TRITTY 100
Silent CT

Testcertificaten voor „EPLF Impuls-hammer“ en „IHD-Walking Lady“*

* Getest en gecertificeerd door het erkende keu-
ringsbureau van het ontwikkelings- en testla-
boratorium Holztechnologie GmbH in Dresden
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60%
stiller
dan traditionele lami-

naatvloeren

Vergeet het lawaaiige heen en weer lopen, zenuwslopend ka-
mergeluid, rammelen en kraken en geniet thuis van ‘s wereld
stilste laminaatvloer. Dit is mogelijk door de HARO Innovation
ComforTec - uw zelflijmende stroken aan de onderkant van de
plank maken een volledige verlijming met de ondervloer moge-
lijk. Het resultaat: een comfortabel loopgevoel met de aange-
name akoestiek van een volledig verlijmde vloer. Deze
innovatieve laminaatvloer klinkt niet alleen goed. HARO TRITTY
Silent CT is robuust en makkelijk te onderhoud, biedt perfecte
houtimitaties van de parketspecialisten en kan dankzij Top
Connect ook nog super eenvoudig worden gelegd.

Deze voordelen leggen wij aan u voor:
■  Reduceert het kamergeluid met een onovertroffen 60% (ten

opzichte van de in de handel verkrijgbare 
laminaatvloeren met isolerende onderlaag)

■  Net zo voordelig, maar hoorbaar stiller dan laminaatvloeren
met een aanvullend gekochte hoogwaardige isolerende on-
derlaag

■  Kan dankzij Top Connect eenvoudig worden gelegd
■  Volledige bevestiging op de ondervloer door zelfklevende

strips aan de onderkant van de plank
■  Geen lijm nodig en belast de woning niet met schadelijke

stoffen
■  Direct bewoonbaar
■  Overtuigt door hoogste weerstandsvermogen met een dikte

van 10 mm en 25 jaar garantie
■  Indien gewenst verkrijgbaar in meer dan 80 motieven in de

series TRITTY 75, TRITTY 90, TRITTY 100 en TRITTY 250
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Meer informatie over HARO TRITTY Silent CT kunt u vinden op
www.haro.com

Uw directe link naar
de HARO-website

tot en met

1110

Silent CT: geniet van ‘s werelds stilste laminaatvloer. Een comfortabel 
loopgevoel met de aangename akoestiek van een volledig verlijmde vloer. 
Dit is mogelijk door de HARO Innovation ComforTec - zelflijmende stroken 
aan de onderkant van de plank maken een volledige verlijming met de 
ondervloer mogelijk.

HARO TRITTY Silent CT is robuust en makkelijk te onderhouden, biedt 
perfecte houtimitaties en kan dankzij Top Connect ook eenvoudig worden 
gelegd.  
 
De voordelen van Silent CT:

- Reduceert het kamergeluid met een onovertroffen 60% 
   (ten opzichte van de in de handel verkrijgbare laminaatvloeren 
   met isolerende onderlaag)
- Net zo voordelig, maar hoorbaar stiller dan laminaatvloeren
   met een aanvullend gekochte hoogwaardige isolerende onderlaag
- Kan dankzij Top Connect eenvoudig worden gelegd
- Volledige bevestiging op de ondervloer door zelfklevende
   strips aan de onderkant van de plank
- Geen lijm nodig en belast de woning niet met schadelijke stoffen
- Direct bewoonbaar
- Overtuigt door hoogste weerstandsvermogen met een dikte van 
  10 mm en 25 jaar garantie
- Indien gewenst verkrijgbaar in meer dan 80 motieven in de
   series TRITTY 75, TRITTY 90, TRITTY 100 en TRITTY 250

Isolatieonderlagen zijn aan te raden voor alle harde ondervloeren. Ze ver-
hogen de elasticiteit, dempen ruimte-en loopgeluid en egaliseren eventu-
ele oneffenheden in de vloer. Dankzij de hoge elasticiteit van de minerale 
vulmaterialen ontstaat een aangenaam bosgrondeffect: gewrichten en 
ruggengraat worden merkbaar ontlast. Silent Pro is ook geschikt om op 
vloerverwarming te leggen.

Clean & Green intensieve reiniger active

Eco-vloerreinigingsconcentraat voor 
het regelmatig schoonmaken van 
laminaatvloeren, designvloer DISANO, 
kunststof/pvc, rubberen vloeren, niet-geglazuurde 
en geglazuurde tegels, basisreiniging van parket  
en overige natuurvloeren.

Authentic
Bijna geen verschil met het echte hout. Structuur en decor komen 
overeen. De glansgraad onderstreept de natuurlijkheid van  het dessin.

Mat
Glad zonder structuur met natuurlijke matte uitstraling

Geborsteld
Voelt aan als de nerven van echt hout

Glad
Glad zonder structuur

Soft
Een voelbaar fluweelzacht oppervlak.
Natuurlijk mat met een licht glanseffect
in de structuur.

Rustiek
Een expressief oppervlak, waarvan de poriestructuur 
ook voelbaar accenten toevoegt. 

Poriën
Met lichte poriën en zijdematte glans

Kopse en lengtegroef
Niet alleen aan de lange zijden, maar ook dwars
worden de kanten afgeschuind - voor een nog 
plastischere impressie. 

Inhoud 500 ml 
Geschikt voor ca. 40 toepassingen
art. nr.: 407 717

soft
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Haro Tritty Silent CT
- de meest stille laminaatvloer
- reduceert het kamergeluid met 60% 
- eenvoudig te leggen



Voor raad en voorraad

In de centrale voorraad van Cras ligt een ruime voorraad van de Haro-producten 
uit deze voorraadbrochure.
Contacteer echter steeds uw Cras Woodshop voor het actuele voorraadpeil. 
U kan er ook terecht voor alle praktijkinfo o.b.v displays en staalmateriaal.

Haro beschikt over volgende kwaliteits- en ecolabels : 

Raad en voorraad in 
onze 14 Woodshops

    waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44

    heule@cras.be - Waterven - tel 056 35 81 43 

    poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08

    brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31

    oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45

    merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81

    relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00 

    herenthout@cras.be - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91   

    halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80

    beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52

    trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05

    dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31

    manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00

    latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00

Alle verdere info en openingsuren op www.cras.be

Een uniek assortiment
bouw- / interieur- / tuinproducten

ADVIES

SERVICE

ASSORTIMENT


