Na okładce zasłonka 13007 z tkaniny ReTex rekomendowanej przez miesięcznik M jak mieszkanie.
Rozmiar: 170 x 250 cm.
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Inspirują nas Twoje Wnętrza
Katalog sprzedaży wysyłkowej
Oferta ważna od 1 lutego do 31 sierpnia 2016 roku
Recykling nie tylko pomaga chronić środowisko, ale też – tworzyć unikalne produkty. Te właśnie założenia sprawiły, że marka Haft postanowiła zaprojektować tkaninę ReTex stworzoną z przędz poliestrowych pochodzących z… recyklingu! Do wyprodukowania 1 mb tkaniny wykorzystane zostało
ok.11 butelek o pojemności 0,5 l. W naszej ofercie na stronie www.haft.com.pl znajdziecie więcej deseni tkanin wykonanych z przędzy z recyklingu.

INSPIRUJĄ NAS
TWOJE WNĘTRZA

Firma Haft projektuje z myślą o tym, aby każde wnętrze
zachwycało swoim pięknem. Łączymy tradycję kaliskiego
dziewiarstwa i 140-letnie doświadczenie na rynku z najnowszymi trendami. Z myślą o naszych klientach staramy się tworzyć niepowtarzalne wzory, idealnie wpisujące
się w ich gusta. Oddajemy w Państwa ręce nowy Katalog
Sprzedaży Wysyłkowej pełen inspirujących rozwiązań dekoracyjnych i porad.
Z poważaniem zespół Haft.

UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW

NIEZWYKŁA
MIĘKKOŚĆ

NIEZWYKŁA
BIEL

Nasze produkty są niezwykle miękkie, przyjemne w dotyku, dobrze się układają i – co
ważne – mniej gniotą podczas prania.

Nasze firanki odbijają więcej światła widzialnego niż je otrzymały. Dzięki temu są nie tylko bielsze, lecz również jaśniejsze, bardziej
błyszczące i połyskują w przyjemny dla oka
sposób, mieniąc się odcieniami niebieskiego
i fioletu.

ŁATWOŚĆ
PRASOWANIA
Specjalne wykończenie firan sprawia,
że prasuje się je z łatwością, a w przypadku wybranych firan eliminuje całkowicie konieczność wykonywania tej czynności.

POLSKI
PRODUKT
Wszystkie nasze produkty tworzymy w kaliskiej Fabryce Firanek i Koronek HAFT.
Osiągamy najwyższą jakość dzięki nowoczesnym technologiom i wyselekcjonowanym surowcom.

DZIAŁY

ŁATWOŚĆ
UKŁADANIA

ODPORNOŚĆ
NA PLAMY

Tkaniny są niezwykle miękkie, przyjemne
w dotyku, dobrze się układają i - co ważne mniej gniotą podczas prania.

Dzięki plamoodpornemu wykończeniu płyny rozlane na tkaninie nie wnikają w głąb
jej struktury. Zwarte krople z powierzchni
można zebrać za pomocą papierowego
ręcznika.

SALON .................. 6 - 17 SYPIALNIA .......... 18 - 24

POKÓJ DZIECKA .. 25 - 29 KUCHNIA ............ 30 - 37

TRWAŁOŚĆ
KOLORÓW
Odpowiedni dobór surowców zapewnia
uzyskanie pięknych kolorów, intensywnych
nawet po wielu praniach i odpornych na
promienie słoneczne.

UNIWERSALNE
ZASTOSOWANIE
Zasłony, poszewki na poduszki, narzuty,
a nawet pokrowce na meble – odpowiedni
skład i specjalne wykończenie tkanin gwarantują, że możemy stworzyć kompletną
dekorację naszych wnętrz.

ŁAZIENKA ........... 38 - 41 OKAZJONALNE ... 42 - 43

PORADY
NASTRÓJ W KOLORZE
Odpowiednio dobrany kolor do każdego pomieszczenia
w naszym mieszkaniu lub domu pozwoli nam lepiej wypocząć oraz zachęci do działania. Proste dekoracyjne triki

ciszyć się i odpocząć od barw, którymi jesteśmy otoczeni
w ciągu dnia. By poczuć pełne oddziaływanie bieli, najlepiej udekorować nią duże powierzchnie. Przykładem może
być okno balkonowe lub tarasowe ozdobione tiulową lub
ażurową firaną. Taka kompozycja będzie przepuszczać
dużo promieni słonecznych, które złagodzą nasze emocje
i pozwolą się zrelaksować po ciężkim dniu.
W odcieniach niebieskiego
Dodatki w kolorze niebieskim nie tylko wprowadzą do
domu morski klimat, ale również będą działać na nas
uspokajająco. Błękit i jego odcienie świetnie sprawdzą
się w pokoju dziecka oraz w sypialni. Nie tylko powiększą
optycznie wnętrze, ale również pozwolą nam się w pełni
zrelaksować. Niebieskie poszewki na poduszki, narzuta na
łóżko czy zasłony, podkreślą wspaniałą aranżację i pozwolą poczuć działanie koloru. Należy jednak pamiętać, by nie
przesadzać z ilością błękitnych dodatków.

20387

z użyciem barw pomogą odmienić wnętrza i wpłynąć na
nasze samopoczucie. W jaki sposób? Nie potrzeba uciążliwego remontu, by pomieszczenia nabrały innego wyrazu.
Wystarczą tkaniny. Bogata oferta kolorów i wzorów pozwoli na wybranie tych, które najbardziej nam odpowiadają.

04

Klasyczna biel
Biały można uznać za kolor bazowy, który będzie się doskonale komponował z innymi barwami. Pozwoli nam wy-

Różowy w wielu odsłonach
Głęboka, różowa barwa to propozycja dla osób, które nie
boją się mocnych akcentów i są pewne siebie. Dodatki
w tym kolorze wprowadzą do pomieszczenia energetyczny klimat, który zachęci nas do działania. Dekoracyjne
poduszki w salonie będą sprzyjać rozrywce, a w kuchni
pozytywnie wpłyną na nasz apetyt. Tak intensywną barwę można również nieco złagodzić poprzez jej połączenie
z jasnymi, stonowanymi kolorami. Różowy, florystyczny
element na kremowej zasłonie będzie nie tylko stanowić
elegancki dekor, ale także doda wnętrzu nieco energii.
Z kolei pudrowe odcienie pozwolą w pełni oddać się wypoczynkowi. Warto zatem pomyśleć o zasłonach czy
narzutach w tym kolorze i udekorować nimi sypialnię
lub pokój dziecięcy.
Kolory w aranżacji wnętrz są niezwykle ważne. Przy ich
wyborze warto wiedzieć, jak poszczególna barwa będzie

na nas oddziaływać. Pozwoli to zaprojektować miejsce
dopasowane do naszej osobowości oraz stylu życia.
SIEDEM PROSTYCH PORAD, JAK UDEKOROWAĆ STÓŁ
WIELKANOCNY
Wielkanocny stół to wyjątkowe miejsce, wokół niego zbiera się cała rodzina, by wspólnie celebrować ten wyjątkowy czas. Warto zadbać o jego dekorację dla podkreślenia
ciepłej domowej i wiosennej atmosfery tych dni. Prezentujemy Wam kilka wielkanocnych inspiracji.
1. Decydując się na klasyczną dekorację stołu, wybierzcie elegancki biały lub jasno beżowy obrus, który uświetni
niedzielne śniadanie. Całość dopełnią serwety z wielkanocnymi wzorami pisanek, baranków, kaczuszek i bazi.
2. Jeżeli zależy nam na odświeżeniu tradycyjnego wyglądu
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stołu, warto przełamać jego jednorodną połać fantazyjnie
uformowanymi materiałowymi serwetkami i koniecznie
z zielonymi akcentami. Mogą to być np. rzeżucha, owies
lub bazie.
3. Dzięki wesołym wzorom baranków, zajączków, pisanek stworzyliśmy oryginalne obrusy wielkanocne. Pamiętajcie, że rozmiar obrusa powinien być dopasowany
do wielkości i kształtu stołu. Ważne, by z każdej strony
blatu pozostawić zwis tkaniny o długości około 20 cm,
aby swobodnie opadała ona ze stołu i jednocześnie nie
przeszkadzała siedzącym przy nim gościom.
4. Aby uniknąć konieczności zmiany ubrudzonego obrusa zaraz po śniadaniu wielkanocnym, warto nakryć stół
dekoracją plamoodporną. Zastosowanie w jej przypadku
specjalnego wykończenia powoduje, że rozlane płyny nie
wnikają w głąb struktury tkaniny i utrzymują się na jego
powierzchni w postaci zwartych kropel. Dzięki temu można je łatwo zebrać przy użyciu ręcznika papierowego, a
plamy np. po sosie, zetrzeć wilgotną szmatką.
5. Na stole nie może zabraknąć żywych kwiatów, koniecznie w biało, żółto, zielonej kolorystyce, która wpisana jest
w święta wielkanocne.
6. Ozdobne tkaniny tworzą niepowtarzalną dekorację nie
tylko na stole, ale i wokół niego. Ciekawym i bardzo prostym rozwiązaniem jest przewiązanie oparć krzeseł wąskim paskiem tkaniny i upięcie go z tyłu w kokardę lub inny
fantazyjny splot.
7. Niezależnie, jaki styl dekoracji świątecznej wybierzemy,
pamiętajmy, że wszystkie jej elementy powinny ze sobą
współgrać, ponieważ nadmierny przepych lub chaos kolorystyczny mogą zburzyć estetykę nakrycia.
JAK W SZYBKI SPOSÓB ODMIENIĆ POKÓJ DZIECKA?
Dziecięce pokoje powinny być tak samo kolorowe jak wyobraźnia maluchów. Jeśli chcemy wnieść do wnętrza nieco więcej barw, możemy to zrobić bez konieczności dłu-

gotrwałego remontu. W jaki sposób komfortowo i szybko
przeprowadzić małą metamorfozę?
W zaciszu własnych czterech ścian dziecko powinno czuć
się przede wszystkim bezpiecznie. To tam spędza najwięcej czasu: bawi się, odrabia lekcje, zaprasza koleżanki
i kolegów. Wykreujmy zatem taką przestrzeń, która będzie
nie tylko piękna, lecz również pozytywnie nastroi nasze
pociechy.

Magiczne firany
Nie lada gratkę dla dzieci stanowią żakardowe firanki fluorescencyjne. W ciągu dnia ich zabawne wzory cieszą
oko i doskonale oddziaływają na wyobraźnię maluszków.

Firanki jak z bajki
Kolorowe firanki to idealne rozwiązanie do ocieplenia dziecięcego pokoju. Dzięki nim pomieszczenie staje się przytulne, klimatyczne i przede wszystkim urocze.
Bajeczne motywy na dekoracjach okiennych podkreślone
malowaniem, stworzą niepowtarzalną aurę zarówno w pokoju chłopca jak i dziewczynki. To wstęp do dziecięcej wyobraźni, gdzie historia opowiedziana na firance może być
kontynuowana dalej na ulubionym dywanie czy kanapie
z lalką w ręku lub samochodzikiem.
21844

Największe wrażenie robią jednak w nocy. Wówczas, po
zgaszeniu światła, zaczynają świecić, tworząc tym samym niezwykły, pełen magii klimat. - Oferujemy modele
ze zwierzętami, między innymi, ze świecącymi kotkami,
sowami czy inne w wesołe świecące nutki. Uniwersalność
wzorów powoduje, że świetnie komponują się w pokojach
chłopca i dziewczynki.
Firany z kolekcji Fluoseries są nie tylko ładne, lecz także
praktyczne. Zostały wyposażone w taśmę marszczącą,
dzięki czemu po zawieszeniu układają się w piękne, równe
fałdy. Barwnik fluorescencyjny jest na tyle trwały, że bez
problemu możemy wyprać je w pralce.
22406

WIĘCEJ PORAD
I INSPIRACJI NA: www.haft.com.pl
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Salon wymaga odpowiedniej aranżacji dlatego też idealną dekoracją
będą zasłony w odcieniu modnego
fioletu połączone z lśniącą, białą
firanką. Całości dopełnią elementy
wzoru w postaci efektownych kropek.

SALON
W salonie zazwyczaj rozpoczyna się bal! Możesz zapisać
w swoim karneciku, która kreacja
urzekła Cię swoim pięknem. Delikatne doły rumienią się, widząc
bogactwo wzorów pasowych,
fale kołyszą swoimi kształtami...
Każda chce być najpiękniejsza
i zostać królową w Twoim domu.
Trudny wybór – nieprawdaż?
20402 KOMPLET ŻAKARDOWY
SYMBOL

204020/250

ROZMIAR

CENA

fir. 250 x 500 cm 221,00/kpl.
zas. 2x 250 x 145 cm

Komplet gotowy do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
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Produkt najczęściej
kupowany
przez naszych
klientów

20316 KOMPLET ŻAKARDOWY
SYMBOL

203160/250

ROZMIAR

CENA

fir. 250 x 500 cm
270,00/kpl.
zas. 2x 250 x 170 cm
Komplet gotowy do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Geometryczne zdobienie świetnie sprawdza się
zarówno na żakardowej firance, jak i na tkaninie. Delikatny, pasowy wzór na firanie dopełni
aranżację w salonie z niedużymi, zacienionymi
oknami.

20393 KOMPLET ŻAKARDOWY
SYMBOL

ROZMIAR

SALON

www.haft.com.pl

Bestseller

Brak pomysłu na aranżacje okna?
Mamy dla Ciebie gotową propozycję
upięcia. Klasyczny, kwiatowy wzór
połączony z delikatnością ażurowych pasów to idealna kompozycja
do słonecznego salonu. Całości
dopełniają beżowe dzianinowe
zasłony, które nawiązują stylem
do firanki.

CENA

203930/250

fir. 250 x 500 cm
215,00/kpl.
zas. 2x 250 x 145 cm
Komplet gotowy do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
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To się

Z nami ozdobisz każde wnętrze.
Dajemy Ci mnóstwo podpowiedzi,
które pozwolą stworzyć wymarzoną atmosferę w Twoim domu. Zostań kreatorem i baw się aranżacjami.

OPŁACA

Produkty ze str. 8-9

2

10%

1

TANIEJ

A

13004 TKANINA deseń T134
Lp.

SYMBOL

ROZMIAR

CENA

1 13004/PB/170 szer. 170 cm 30,00 27,00/mb.
13004PB/TM 170 x 250 cm 89,00 80,10/szt.
2 13004/PB/55
13004PB/P
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B

szer. 55 cm 12,00 10,80/mb.
55 x 250 cm 40,00 36,00/szt.

3 13004PB/S8 100 x 150 cm 79,00 71,10/szt.
120 x 160 cm 89,00 80,00/szt.
130 x 180 cm 109,00 98,10/szt.
Zasłonka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Panel gotowy do zawieszenia na tunelu. Obrus
z efektownym obszyciem brzegów. Możliwość zamówienia usługi szycia.
Dostępne kolory: A: c. złoty-c. brąz,
B: c. złoty-j. szary, C: oliwka-j. beż.

C

3
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To się

SALON

5

www.haft.com.pl

4

OPŁACA

Produkty ze str. 8-9

10%
TANIEJ

32888, 32890, 32891 FIRANKI
Lp.

SYMBOL

4

328880/160
328880/250

ROZMIAR

CENA

wys. 160 cm 17,00 15,30/mb.
wys. 250 cm 26,00 23,40/mb.

5 328900/250 wys. 250 cm 26,00 23,40/mb.
6 328910/250 wys. 250 cm 26,00 23,40/mb.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
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2

1

Raport 145 cm

Nowość
w ofercie

15%
RABATU

30313 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

303130/160y
wys. 160 cm
12,50/mb.
303130/180y
wys. 180 cm
14,50/mb.
303130/250y
wys. 250 cm
18,50/mb.
Możliwość zamówienia usługi szycia
Małe okna w salonie warto ozdobić firaną z subtelnym wzorem. Elegancka dekoracja doda szyku naszemu wnętrzu.
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03081 FIRANKA ŻAKARDOWA
Lp.

SYMBOL

ROZMIAR

CENA

030810/140y
wys. 140 cm
10,50/mb.
030810/160y
wys. 160 cm
12,50/mb.
030810/180y
wys. 180 cm
14,50/mb.
030810/230y
wys. 230 cm
17,50/mb.
030810/250y
wys. 250 cm
18,50/mb.
2 030811/140y
wys. 140 cm
10,50/mb.
030811/160y
wys. 160 cm
12,50/mb.
030811/180y
wys. 180 cm
14,50/mb.
Firanka metrażowa z efektem fali. Raport krótkiej
firanki wynosi 145 cm. Aby firanka była równo ucięta należy kupić wielokrotność raportu np. 290 cm,
435 cm itd. Możliwość zamówienia usługi szycia.
Każda z firan do kupienia osobno.
1

20306 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

203061/160
203062/250

160 x 300 cm
250 x 200 cm

53,00 45,05/szt
52,00 44,20/szt

Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Każda z firan do kupienia osobno.
Polecamy – idealne rozwiązanie do salonu
z oknem balkonowym.

obrus + nakładka
w super cenie

96,75 zł

A

B

C

D

13004 OBRUS TKANINOWY deseń T130
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

13004PB/S8
120 x 160 cm
89,00/szt.
13004PB/S4
45 x 160 cm
40,00/szt.
KOMPLET
120 x 160 cm
129,00
204620
+ 45 x 160 cm
96,75/szt.
Dostępne kolory: A: beż-c. brąz, B - beż-zieleń,
C: beż-czerwień, D: biały-j. szary.
Elegancki obrus z kontrastującą do niego przekładką to komplet idealny na upominek. Proste
formy i najmodniejsze kolory tworzą zestaw,
który zachwyci każdą obdarowaną osobę. Bądź
kreatorem w swoim domu i skomponuj indywidualny zestaw kolorystyczny.

20329 FIRANKA WOALOWA
SYMBOL

203290/240
203296/240

ROZMIAR

CENA

240 x 300 cm
105,00/szt.
240 x 300 cm
105,00/szt.
lustrzane odbicie
203351/150
150 x 400 cm
197,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Każda z firan do kupienia osobno.

SALON

Hit
Sprzedaży

taniej 25%

www.haft.com.pl

W zestawie

Efektowne podkroje oraz wspaniałe
draperie to cechy charakterystyczne tej dekoracji. Woalowe firany
z lamówką będą stanowić eleganckie zdobienie każdego okna. Dostępne w dwóch rozmiarach pozwolą stworzyć komplet idealny do
salonu.
11

Oryginalny deseń paneli żakardowych będzie stylowym dodatkiem do każdego wnętrza. Panele
są pakowane pojedynczo, dzięki
czemu pozwolą stworzyć indywidualną kompozycję. Ich doskonałym uzupełnieniem będzie firanka
o podobnym designie oraz bieżnik
w modnym odcieniu brązu.

2

2

22110 PANEL ŻAKARDOWY
Lp.

SYMBOL

ROZMIAR

CENA

1

221100/60
221102/60
221101/60
328400/160
328400/250

160 x 60 cm
140 x 60 cm
120 x 60 cm
wys. 160 cm
wys. 250 cm

16,90/szt.
15,90/szt.
14,90/szt.
10,00/mb.
15,50/mb.

2

3
221120/50
50 x 160 cm
12,00/szt.
Panel żakardowy gotowy do zawieszenia na tunelu. Każdy z paneli do kupienia osobno.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
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1

1

22388 FIRANKA ŻAKARDOWA
Lp.

ROZMIAR

CENA

223880/160
160 x 300 cm
67,50/szt.
223881/160
160 x 400 cm
80,00/szt.
2 223880/250
250 x 200 cm
67,50/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Każda z firan do kupienia osobno.
Główną zaletą tych firan są proste, kwiatowe
elementy wzornicze. Zostały one połączone
w pas za sprawą wyrazistych splotów. Dzięki
temu pięknie odcinają się od tła i tworzą bardzo
elegancki podkrój. Delikatna struktura firany odpowiednio nasłonecznia pomieszczenie.
1

3

SYMBOL

SALON

Komplet firanek z wszytą taśmą
marszczącą to rozwiązanie idealne
do salonu. Zestaw składa się z firan z bogatą bordiurą, która układa
się w delikatną falę. Firany świetnie sprawdzą się w oknach na parterze lub pierwszym piętrze.

1

www.haft.com.pl

2

Bestseller

Produkt najczęściej
kupowany
przez naszych
klientów

21226 FIRANKA ŻAKARDOWA
Lp.

SYMBOL

ROZMIAR

CENA

1 212260/160
160 x 300 cm
45,00/szt.
2 212261/250
250 x 200 cm
47,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Każda z firan do kupienia osobno.
Dostępne kolory: biały, krem 013.
Z myślą o tych z Państwa, którzy preferują eleganckie dekoracje, przygotowaliśmy firankę
o delikatnym podkroju i szykownym wykończeniu w formie pasów. Tak udekorowane okno
świetnie uzupełni aranżację w salonie.

22858 FIRANKA ŻAKARDOWA
Lp.

SYMBOL

ROZMIAR

CENA

1 228581/160
160 x 300 cm
52,00/szt.
2 228580/250
250 x 200 cm
52,50/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Każda z firan do kupienia osobno.
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1

Minimalistyczne ozdoby okienne
to obecnie najbardziej popularny
trend w aranżacji wnętrz. Odpowiednie upięcie firany czy fantazyjny wzór na tkaninowym panelu stworzy oryginalną dekorację,
która wprowadzi do mieszkania
element przytulności. Stonowane
barwy produktów świetnie wkomponują się w każdy styl architektoniczny.

A

B

13000 TKANINA deseń T113
Lp.

ROZMIAR

CENA

13000PB/P
55 x 250 cm
36,00/szt.
13000PB/55
szer. 55 cm
12,00/mb.
2 13000PB/TM
165 x 250 cm
84,50/szt.
13000PB/165
szer. 165 cm
27,50/mb.
3 328830/160
wys. 160 cm
12,70/mb.
328830/250
wys. 250 cm
18,80/mb.
Panel gotowy do zawieszenia na tunelu. Zasłonka
gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej.
Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
Dostępne kolory: A: c. złoty-c. brąz,
B: biały-c. brąz.
1

14

SYMBOL

2

3

1

1

2

2

SALON

www.haft.com.pl

Obrus wykonany z gipiury to dekoracja, która świetnie ozdobi stół na
co dzień oraz podczas uroczystości. Wprowadzi do domu elegancki
element. Gipiurowy obrus to także
doskonały pomysł na prezent.

Zestaw

upominkowy

Zestaw

upominkowy
00263 BIEŻNIK GIPIUROWY
Lp.

SYMBOL

ROZMIAR

CENA

002630
140 x 50 cm
100,00/szt.
002631
110 x 50 cm
80,00/szt.
2
002633
50 x 35 cm
30,00/szt.
Dostępne kolory: biały, ecru.
Bieżnik gipiurowy to dekoracja idealna na prezent. Dostępny w szerokiej gamie rozmiarów
świetnie ozdobi każdy stół lub kredens.
1

09325 BIEŻNIK GIPIUROWY
Lp.

SYMBOL

ROZMIAR

CENA

1
093252
110 x 50 cm
100,00/szt.
2
093251
60 x 50 cm
54,00/szt.
Dostępne kolory: biały, ecru.
Elegancki bieżnik gipiurowy to ponadczasowa
dekoracja na komody i stylowe ławy. Podkreśli
kolor mebli i będzie je świetnie zdobić. Gipiurowy bieżnik to także doskonały pomysł na prezent.

02003 OBRUS GIPIUROWY
SYMBOL

ROZMIAR

020030
120 x 160 cm
Dostępne kolory: biały, ecru.

CENA

300,00/szt.
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Plamoodporny obrus to podstawa udanego rodzinnego przyjęcia.
Tym bardziej, że niechciane plamy
usuwa się w bardzo prosty sposób – wystarczy użyć papierowego
ręcznika. Bogata oferta rozmiarów,
a także wersja metrażowa pozwoli
dopasować się do każdego stołu.
Kolorystyka tkanin pozwoli stworzyć ciekawe dekoracje.

1

2

1

2

12998, 13010 OBRUS PLAMOODPORNY deseń T141
Lp.

SYMBOL

ROZMIAR

CENA

1
2
1
2

12998/PB/170
13010/PB/170
12998PB/K
13010PB/K

szer. 170 cm

27,50/mb.

120 x 160 cm
130 x 180 cm
140 x 220 cm
140 x 300 cm
45 x 160 cm
Kolor: 1: naturalny 018, 2: naturalny 018/j. szary.
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34,00/szt.
48,00/szt.
64,00/szt.
80,00/szt.
18,50/szt.

SALON

www.haft.com.pl

1

1

1

2

3

2

4

21185 OBRUS ŻAKARDOWY
Lp.

SYMBOL

ROZMIAR

211850/100y
100 x 150 cm
211850/130y
130 x 180 cm
211850/150y
150 x 300 cm
2 211851/100y
100 x 150 cm
211851/120y
120 x 160 cm
211851/130y
130 x 180 cm
211851/140y
140 x 250 cm
3 211852/120y
120 x 120 cm
4 211853/150y
o/ 150 cm
211853/200y
o/ 200 cm
Kolor: brunat 106/brąz.
1

CENA

22,20/szt.
34,50/szt.
57,30/szt.
22,20/szt.
29,90/szt.
34,50/szt.
47,90/szt.
21,90/szt.
32,20/szt.
50,60/szt.

22229 OBRUS ŻAKARDOWY
Lp.

SYMBOL

ROZMIAR

2
CENA

222290/120y
120 x 160 cm
34,00/szt.
222290/130y
130 x 180 cm
40,50/szt.
2 222291/120y
120 x 160 cm
34,00/szt.
222291/130y
130 x 180 cm
40,50/szt.
222295/120y
120 x 220 cm
49,50/szt.
Kolor: krem 013/c. złoty.
Wyróżnikiem tego obrusu jest złota przędza,
która tworzy szeroką bordiurę z roślinnym motywem. Wzór został umieszczony na brzegu oraz
na środku, dzięki czemu tworzy się oryginalna
kompozycja. Obrus będzie doskonałą dekoracją
na co dzień oraz podczas uroczystości.
1

20426 KOMPLET TIULOWY
Lp.

SYMBOL

ROZMIAR

CENA

1+2 204260/250

250 x 300 cm 149,00/kpl.
+ podwiązki
1
032770/150
wys. 150 cm
6,50/mb.
032770/300
wys. 300 cm
10,90/mb.
2
110840
19 x 69 cm
23,00/szt.
Komplet firanki tiulowej z podwiązkami gipiurowymi gotowy do zawieszenia na taśmie marszczącej.
Wymiary podane przed zmarszczeniem.
W wersji metrażowej możliwość zamówienia usługi szycia.
Dostępne kolory: biały, krem 013.
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We wnętrzach urządzonych w stylu
minimalistycznym najlepszą dekoracją dla okien są panele. Stonowany kolor, a także prosty design
sprawi, że nie tylko ozdobią okno,
ale również wprowadzą element
przytulności.

SYPIALNIA
Nasza najbardziej lubiana domowa przestrzeń. Tu odpoczywamy
i rozmyślamy. Daj się ponieść
emocją, zaskocz siebie wybierając wzory z odrobiną dekadencji,
z delikatną nutką szaleństwa.
Ubierz z charakterem i modnie
swoje okno. Dreszcz emocji niezapomniany…
12996 TKANINA deseń T110
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

12996/PB/165
szer. 165 cm
27,50/mb.
12996/PB/55
szer. 55 cm
11,00/mb.
12996PB/P
55 x 250 cm
36,00/szt.
Panel gotowy do zawieszenia na tunelu.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
Kolor: naturalny 018.
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Rozsądne
zakupy

02581 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

025810/160
wys. 160 cm
15,50/mb.
025810/250
wys. 250 cm
22,00/mb.
025810/270
wys. 270 cm
24,20/mb.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
Dostępne kolory: biały, krem 013.
Delikatna, prosta firanka to idealna dekoracja
do sypialni urządzonej w stylu nowoczesnym.
Dostępna w dwóch kolorach: lśniącej bieli i delikatnego kremu dopełni całość aranżacji.

www.haft.com.pl

SYPIALNIA

w dobrych
cenach

30324 FIRANKA ŻAKARDOWA

23073 PANEL ŻAKARDOWY

303240/120y
wys. 120 cm
5,90/mb.
303240/160y
wys. 160 cm
7,50/mb.
303240/250y
wys. 250 cm
10,90/mb.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
Aranżacja sypialni powinna sprzyjać wypoczynkowi. Dlatego do jej okiennej dekoracji wybierzmy firanę z delikatnym wzorem. Obciążony dół
dodatkowo podkreśli subtelność motywu.

230730/250
145 x 250 cm
44,00/szt.
Panel gotowy do zawieszenia na tunelu.
Dostępne kolory: biały, naturalny 018, krem 013.
Do przestronnej i słonecznej sypialni idealnym
rozwiązaniem są panele. Umieszczone na nich
ornamentowe wzory oraz delikatny ażur tworzą
bardzo szykowną kompozycję. Dekoracja doda
wnętrzu elegancji i będzie się świetnie prezentować w świelte okna.

SYMBOL

ROZMIAR

DOBRA CENA

SYMBOL

ROZMIAR

CENA

23072 PANEL ŻAKARDOWY
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

230720/250
145 x 250 cm
39,00/szt.
Panel gotowy do zawieszenia na tunelu.
Dostępne kolory: biały, naturalny 018, krem 013.
Panel z nieregularnym wzorem to nasza propozycja na udekorowanie okna w sypialni. Umieszczony za pomocą tunelu na kraniszu sprawdzi
się jako kompletna lub częściowa dekoracja.
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1

Pepitka i kratka to ponadczasowe
wzory. Udekorowanie nimi okien
z pewnością ożywi każdą aranżację.

2

pepitka
vs kratka
co wybrać
do aranżacji
sypialni?

12997 TKANINA deseń T097
Lp.

SYMBOL

ROZMIAR

CENA

1 12997/PB/170
szer. 170 cm
27,00/mb.
12997PB/TM
170 x 250 cm
77,90/szt.
2 328600/160
wys. 160 cm
15,00/mb.
328600/250
wys. 250 cm
22,00/mb.
Zasłonka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
Kolor: czerń

20

12992 TKANINA deseń T045
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

12992/PB/170
szer. 170 cm
27,00/mb.
12992PB/TM
170 x 250 cm
77,90/szt.
Zasłonka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
Kolor: czerny-biały

znajdziesz na

haft.com.pl

A

www.haft.com.pl

inspiracji

SYPIALNIA

Więcej

Zasłony z kwiatowym wzorem to
idealna kompozycja dla okna w sypialni. Pozwolą nie tylko stworzyć
intymną strefę sprzyjającą odpoczynkowi, ale przede wszystkim
w elegancki sposób ozdobią pomieszczenie.

B

C

21427 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

214270/160
160 x 300 cm
52,50/szt.
214271/160
160 x 450 cm
69,30/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Twój dom może stać się miejscem pełnym ciepła i elegancji dzięki
firanom marki Haft. Prezentowana firana wyróżnia się niebanalnym podkrojem, a umieszczony na niej wyrazisty wzór będzie się
świetnie prezentować na tle okna.

13000 TKANINA deseń T107
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

13000/PB/165
wys. 165 cm
29,00/mb.
13000PB/TM
165 x 250 cm
84,50/szt.
Zasłona gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
Dostępne kolory: A: biały-czerń,
B: biały-c. brąz C: biały-j. beż.
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Firanka na woalu to delikatna dekoracja idealna do sypialni. Jej
atutem jest haftowany czarną
nitką motyw. Wzór jest złożony
z subtelnych detali, które wyraźnie
odcinają się od tła i tworzą bardzo
elegancką kompozycję w stylu
glamour.

Specjalna
cena
na powitanie
nowego produktu
w ofercie

11261 FIRANKA HAFTOWANA NA WOALU
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

112610/295
szer. 295 cm
50,00 40,00/mb.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
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SYPIALNIA
21462 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

214620/160
160 x 300 cm
42,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Wyraziste, geometryczne wzory na firance wspaniale udekorują
małe sypialnie. Rzuty wyraźnie odcinają się od delikatnej siatki tła
i dopełniają całość kompozycji.

20330 FIRANKA Z LAMÓWKĄ
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

203300/150
150 x 300 cm
119,00/szt.
203301/150
150 x 400 cm
132,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Dostępne kolory: biały, krem.
W dużych, słonecznych pomieszczeniach idealnie prezentują się
tkaniny woalowe. Doskonałym przykładem ich zastosowania są
firanki z wszytą taśmą marszczącą oraz zaprojektowanym upięciem. To dobre rozwiązanie do sypialni.

20419 FIRANKA Z GIPIURĄ
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

204190/160
160 x 400 cm
261,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Fantazyjne podpięcia oraz eleganckie obszycie gipiurą to idealne połączenie na udekorowanie okien w naszych domach. Firana
wykonana z woalu ozdobi każdą sypialnię.
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1

Hit
Sprzedaży

2

3

20445 FIRANKA HAFTOWANA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

204450/140
140 x 300 cm
125,00/szt.
204451/140
140 x 400 cm
160,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Kolor: naturalny.
Haftowana firanka z delikatnie ozdobionym dołem to subtelna dekoracja idealna do sypialni.
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22418 OBRUS ŻAKARDOWY
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

224180/100y
100 x 150 cm
23,00/szt.
Kolor: krem 013/c. złoty.
Obrus w odcieniu zgaszonego beżu ozdobi każdy stół. Taka dekoracja dopełni aranżację i nie
będzie przeważać nad pozostałymi elementami
wystroju.

22440 OBRUS ŻAKARDOWY
Lp.

SYMBOL

ROZMIAR

CENA

224400/100y
100 x 150 cm
25,00/szt.
224400/130y
130 x 180 cm
39,00/szt.
224400/120y
120 x 240 cm
45,00/szt.
2 224401/100y
100 x 150 cm
25,00/szt.
224401/130y
130 x 180 cm
39,00/szt.
224401/150y
150 x 300 cm
65,00/szt.
3 224403/140y
o/ 140 cm
33,00/szt.
Prezentowany obrus wyróżnia się oryginalnym
wzorem. Efektowny motyw został wykonany
z połyskujących bielą przędz. Z powodzeniem
wkomponuje się w każdą aranżację wnętrza.
1

Połączenie motywu zwierzęcego
i folklorystycznego to idealny sposób na ożywienie aranżacji pokoju. Umieszczony na żakardowym
panelu wzór mocuje się na karniszu za pomocą tunelu. Dzięki temu
w prosty sposób możemy odmienić każde wnętrze. Całość dekoracji dopełni wzorzysta tkanina
w formie zasłonek.

A

Ulubiony miś zawsze pod ręką.
Autka gotowe w każdej chwili do
wyścigu. Lalki jak zwykle strojące się na bal, a w oknie firanka
śmiejąca się kolorami i opowiadająca swoją własną bajkową
historię. Za górami za lasami …
A dla naszej młodzieży zaskakujące formą dekoracje by nie było
nudno.

B

C

13004 TKANINA deseń T128

POKÓJ
DZIECKA

SYMBOL

ROZMIAR

CENA

13004/PB/170
13004PB/TM

szer. 170 cm
170 x 250 cm

29,50/mb.
89,00/szt.

Zasłonki gotowe do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
Dostępne kolory: A: beż-czerwień,
B: beż-c. brąz, C: biały-jeans.
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Idealna

stylizacja
pokoju
młodzieżowego

FLUOSERIES

22852 PANEL ŻAKARDOWY
Lp.

SYMBOL

ROZMIAR

CENA

1 228520/250
150 x 250 cm
45,00/szt.
2 228520/250n
150 x 250 cm
55,00/szt.
3 228520/250g
150 x 250 cm
65,00/szt.
Panel gotowy do zawieszenia na tunelu. Wymiary
podane przed zmarszczeniem.
Dostępne kolory: 1 - biały, 2 - malowany,
3 - malowany z efektem fluorescencyjnym.

FLUOSERIES
26

Panel pokryty jest warstwą luminescencyjną, która „świeci”
tylko po wyłączeniu światła, przez około 5-10 minut. Aby
możliwe było ponowne „świecenie” konieczne jest powtórne naświetlenie jej światłem naturalnym lub sztucznym.
Efekt widoczny jest w warunkach intensywnego zaciemnienia pomieszczenia.

22853 PANEL ŻAKARDOWY
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

228530/250
150 x 250 cm
49,00/szt.
Panel gotowy do zawieszenia na tunelu. Wymiary
podane przed zmarszczeniem.

22851 PANEL ŻAKARDOWY
Lp.

SYMBOL

ROZMIAR

CENA

1 228510/250
150 x 250 cm
49,00/szt.
2 228510/250n
150 x 250 cm
59,00/szt.
3 228510/250g
150 x 250 cm
68,00/szt.
Panel gotowy do zawieszenia na tunelu. Wymiary
podane przed zmarszczeniem.
Dostępne kolory: 1 - biały, 2 - malowany,
3 - malowany z efektem fluorescencyjnym.

Panel pokryty jest warstwą luminescencyjną, która „świeci”
tylko po wyłączeniu światła, przez około 5-10 minut. Aby
możliwe było ponowne „świecenie” konieczne jest powtórne naświetlenie jej światłem naturalnym lub sztucznym.
Efekt widoczny jest w warunkach intensywnego zaciemnienia pomieszczenia.

DZIECKA

www.haft.com.pl

POK.

05458 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

054580/160m
160 x 300 cm
62,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Firana z motywem piłkarskiego boiska przypadnie do gustu
wszystkim młodym adeptom futbolu. Będzie się świetnie komponować z wystrojem dziecięcego pokoju.

31164 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

311640/100m
wys. 100 cm
311640/145m
wys. 145 cm
311640/160m
wys. 160 cm
Możliwość zamówienia usługi szycia.

CENA

10,50/mb.
13,50/mb.
15,50/mb.

Bal lalki Zuzi to motyw, który przypadnie do gustu wszystkim małym
księżniczkom. Umieszczona na firanie kompozycja doda wnętrzu
przytulności i stanie się elementem scenografii podczas zabaw.
27

Zazdrostka z motywem sów będzie
świetnym dopełnieniem każdej
aranżacji pokoju dziecka.

32940 LAMBREKIN ŻAKARDOWY
SYMBOL

ROZMIAR

329400/40y
wys. 40 cm
329400/60y
wys. 60 cm
329400/80y
wys. 80 cm
Możliwość zamówienia usługi szycia.
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CENA

3,50/mb.
5,50/mb.
7,50/mb.

30958 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

309580/130m
wys. 130 cm
12,50/mb.
309580/160m
wys. 160 cm
15,50/mb.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
Żakardowa firana z motywem w auta to propozycja dla wszystkich małych miłośników motoryzacji.

DZIEŃ

33020 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

330200/160
wys. 160 cm
15,50/mb.
330200/250
wys. 250 cm
22,00/mb.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
Żakardowa firana w geometryczne wzory to doskonała alternatywa dla tradycyjnych, białych firan. Z powodzeniem udekoruje
każdy młodzieżowy pokój.

21397 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

213970/120m
120 x 300 cm
52,70/szt.
213970/160m
160 x 300 cm
58,80/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Pokoje dziecięce ożywi malowana dekoracja z motywem ptaszków. Bajkowy wzór podkreśli charakter aranżacji i będzie się
świetnie prezentować na tle okna.

NOC

22620 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

POK.

www.haft.com.pl

DZIECKA

FLUOSERIES

ROZMIAR

CENA

226200/160f
160 x 300 cm
72,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Firanki fluorescencyjne to ciekawa ozdoba do pokoju malucha.
Delikatnie rozświetlą wnętrze po zmierzchu, czyniąc je niezwykle przytulnym. Oryginalne połączenie subtelnego wzoru w nuty
z frędzlami dobrze wkomponuje się w pokój małego muzyka.

Firanka pokryta jest warstwą luminescencyjną, która „świeci” tylko po wyłączeniu
światła, przez około 5-10 minut. Aby możliwe było ponowne „świecenie” konieczne jest powtórne naświetlenie jej światłem naturalnym lub sztucznym. Efekt widoczny jest w warunkach intensywnego zaciemnienia pomieszczenia.
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Czas
na grila

atmosferę
biesiadownia podgrzeje
obrus plamoodporny
od marki
Haft

KUCHNIA

Plamoodporny obrus tkaninowy to
gwarancja udanego biesiadowania. Nie tylko udekoruje stół, ale
również wyelimunuje problem rozlanego napoju czy sosu. Powstałe plamy można w szybki sposób
usunać z pomocą papierowego
ręcznika. Dzięki temu będzie można skupić się na kosztowaniu potraw i rozmowach, a nie na zmianie
dekoracji stołu.
A

Kopciuszek miał swoją dobrą
wróżkę, a my mamy kuszące kolorami i wzorami lambrekiny kuchenne, firanki oraz obrusy. Jak
za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki zmienią Twoją kuchnię,
dodadzą jej szyku i wytworności.
Zapraszam na kawę ! Mam nowy
katalog z firankami sąsiadko…

B

C

13001 TKANINA deseń T115
SYMBOL

13001/PB/170
13001PB/K

ROZMIAR

szer. 170 cm
100 x 150 cm
120 x 160 cm
130 x 180 cm
Dostępne kolory: A: czerwień-j.beż,
B: j.beż-c.brąz, C: zieleń-seledyn.
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CENA

27,50/mb.
32,00/szt.
34,00/szt.
45,00/szt.

FLUOSERIES

DZIEŃ

www.haft.com.pl

KUCHNIA

NOC

21338 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

213380/160
160 x 300 cm
48,00/szt.
213380/170
170 x 300 cm
52,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Głównym motywem tej firany są duże bukiety roślinne. Dodatkowo, umieszczone rzuty w tle dopełniają całość kompozycji. Firanka posiada wyraźne, fantazyjne zakończenie podkroju.

22214 KOMPLET ŻAKARDOWY
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

222140
90 x 300 + 45 x 300 cm
58,00/kpl.
222141
115 x 300 + 45 x 300 cm
64,00/kpl.
222142
145 x 300 + 45 x 300 cm
71,00/kpl.
Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Dostępne kolory: biały, krem 013.
Wybierając lambrekin o delikatnej strukturze siatki i wzorze imitującym haft krzyżykowy, możemy być pewni odpowiedniego nasłonecznienia pomieszczenia. Co więcej, stanie się on wyjątkową
ozdobą okna, dzięki nieszablonowej formie i dodatkowej zazdrostce.

21926 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

219260/160f
160 x 300 cm
72,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Fluorescencyjna firana z kwiatowym motywem to doskonała
alternatywa dla tradycyjnych ozdób kuchennego okna. Wzór
z malowanymi elementami roślinnymi świetnie skomponuje się
z klasycznym wystrojem wnętrza. Firanka charakteryzuje się ciekawym podkojem.

Firanka pokryta jest warstwą luminescencyjną, która „świeci” tylko po wyłączeniu
światła, przez około 5-10 minut. Aby możliwe było ponowne „świecenie” konieczne jest powtórne naświetlenie jej światłem naturalnym lub sztucznym. Efekt widoczny jest w warunkach intensywnego zaciemnienia pomieszczenia.
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Plamoodporne obrusy tkaninowe
z motywem poprzecieranej kratki
to propozycja na udekorowanie
kuchennego stołu. Żywe kolory
wprowadzą do wnętrza element
wiosennego klimatu i dodadzą
mu świeżości. A gdy zapragniemy
słońca obrus idealnie sprawdzi się
w roli piknikowej dekoracji.

Piknik
na trawie
Ruszamy
na wycieczkę
rowerową?

12995 OBRUS PLAMOODPORNY deseń T092
SYMBOL

12995/PB/170
12995PB/K

ROZMIAR

CENA

szer. 170 cm
27,50/mb.
100 x 150 cm
32,00/szt.
120 x 160 cm
34,00/szt.
130 x 180 cm
45,00/szt.
140 x 140 cm
35,00/szt.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
Dostępne kolory: A: chaber, B: czerwień,
C: pomarańcz, D: zieleń.
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A

B

C

D

rewolucje
Kuchenne

15%

www.haft.com.pl

KUCHNIA

TANIEJ

20108 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

201080/160
160 x 300 cm
50,00 42,50/szt.
201081/160
160 x 400 cm
60,00 51,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Mocny podkrój to wyróżnik tej firany. Dzięki niemu parapet pozostanie odsłonięty i będziemy mogli go udekorować wedle własnych upodobań. Delikatny, kwiatowy motyw na firanie wkomponuje się w aranżacje urządzone w stylu klasycznym. Produkt jest
gotowy do zawiesznia.

21916 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

219160/160m
160 x 300 cm
62,50/szt.
219160/175m
175 x 300 cm
66,50/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Szukasz inspiracji na ożywienie kuchni? Szeroka gama kolorów
i form naszych firanek sprawi, że każdy znajdzie rozwiązanie idealne dla siebie. Firany z wszytą taśmą marszczącą to gotowy
produkt. Wystarczy go tylko zawiesić i cieszyć się odmnienionym
wnętrzem.

20285 FIRANKA ŻAKARDOWY
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

202850/90
90 x 300 cm
35,00/szt.
202850/120
120 x 300 cm
39,00/szt.
202850/160
160 x 300 cm
49,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Krótki lambrekin z ażurowymi bukietami u dołu to rozwiązanie
zaprojektowane z myślą o kuchennych wnętrzach. Dzięki kwiatowemu motywowi każde okno będzie pięknie udekorowane.
W tym zestawie rozmiarów mamy do dyspozycji również wymiar
w długiej wersji - firanowej.
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Top10

NAJLEPIEJ
SPRZEDAJĄCY SIĘ
PRODUKT W KATEGORII
LAMBREKIN
DO KUCHNI

32637 LAMBREKIN ŻAKARDOWY
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

326370/50y
wys. 50 cm
4,50/mb.
326370/80y
wys. 80 cm
6,50/mb.
326370/110y
wys. 110 cm
8,50/mb.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
Kwiatowe elementy wzoru połączone ażurowymi splotami zostały umieszczone na krótkim lambrekinie. Motyw idealnie sprawdzi
się jako kuchenna dekoracja okienna i ożywi całą aranżację pomieszczenia.
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02790 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

027900/50m
wys. 50 cm
8,00/mb.
027900/70m
wys. 70 cm
9,00/mb.
027900/110m
wys. 110 cm
10,80/mb.
027900/160m
wys. 160 cm
14,00/mb.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
Kuchenne okno wymaga specjalnej dekoracji. Nasza propozycja
to firana z motywem malowanych filiżanek w delikatnych kolorach beżowo-brązowych. Ozdobi okno i wprowadzi do kuchni
przytulny element.

03074 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

030740/145m
wys. 145 cm
13,00/mb.
030740/160m
wys. 160 cm
15,00/mb.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
Firanka z motywem porcelanowych, kolorowych talerzy i półmisków to delikatna ozdoba dla kuchennego okna. Dekoracja uzupełni klasyczną aranżację wnętrza i wprowadzi do niego element
przytulności.

www.haft.com.pl

KUCHNIA

Żakardowy lambrekin z kwiatowym motywem wprowadzi do
kuchni element stylu prowansalskiego. Tak ozdobione okno będzie dopełnieniem klasycznych
aranżacji utrzymanych w białej kolorystyce.

32996 LAMBREKIN ŻAKARDOWY
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

329960/45y
wys. 45 cm
5,00/mb.
329960/60y
wys. 60 cm
6,50/mb.
329960/80y
wys. 80 cm
10,00/mb.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
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Stylowy lambrekin z motywem
owoców świetnie wkomponuje
się w aranżację kuchenną. Dzięki
temu wprowadzi do pomieszczenia element świeżości.

1

2

A

32992 LAMBREKIN ŻAKARDOWY
SYMBOL

ROZMIAR

329920/30y
wys. 30 cm
329920/60y
wys. 60 cm
329920/80y
wys. 80 cm
Możliwość zamówienia usługi szycia.
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CENA

3,00/szt.
5,00/szt.
9,00/szt.

B

32859 LAMBREKIN ŻAKARDOWY
Lp.

SYMBOL

ROZMIAR

CENA

328590/40y
wys. 40 cm
3,50/mb.
328590/60y
wys. 60 cm
4,50/mb.
328590/80y
wys. 80 cm
7,50/mb.
1B
328590/40m
wys. 40 cm
6,50/mb.
328590/60m
wys. 60 cm
7,50/mb.
328590/80m
wys. 80 cm
8,50/mb.
2A
227770/100y
100 x 150 cm
24,00/szt.
2B
227770/100m
100 x 150 cm
27,00/szt.
Kolory: A: biały, B: malowany
W tej aranżacji okno kuchenne zostało ozdobione żakardowym
lambrekinem. Jego geometryczny, wyrazisty wzór uzupełni aranżację każdego kuchennego wnętrza. Do kompletu można dokupić
obrus.
1A

www.haft.com.pl

KUCHNIA

Obrus w ozdobną kratę to rozwiązanie idealne do kuchni. Podkreśli
aranżację i będzie świetną ozdobą
stołu podczas codziennych posiłków oraz spotkań ze znajomymi.

12992 OBRUS PLAMOODPORNY deseń T045
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

12992PB/K

100 x 150 cm
120 x 160 cm
130 x 180 cm
140 x 140 cm

35,00/szt.
37,00/szt.
49,00/szt.
38,00/szt.

22862 OBRUS ŻAKARDOWY
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

228620/100

100 x 150 cm

21,00/szt.

Kolor: czarny-biały
Ponadczasowa krata to nieodzowny element dekoracyjny kuchennego stołu. Przy nim nie tylko spożywamy posiłki ale też
dyskutujemy, rozmawiamy o sprawach dnia codziennego, śmiejemy się. Ważna jest wtedy atmosfera.
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ŁAZIENKA
W pomieszczeniu, gdzie codziennie dbamy o naszą higienę mamy
również okna. Dlatego je też trzeba
odpowiednio udekorować by stworzyć atmosferę intymności.

32939 LAMBREKIN ŻAKARDOWY
SYMBOL

ROZMIAR

329390/45y
wys. 45 cm
329390/65y
wys. 65 cm
Możliwość zamówienia usługi szycia.

CENA

6,50/mb.
8,00/mb.

Łazienki z małymi oknami warto ozdobić klasyczną dekoracją w formie zazdrostek. Wprowadzą do pomieszczenia ciekawy detal, który
wkomponuje się w każdą aranżację.

38

ROZMIAR

CENA

330040/30y
wys. 30 cm
4,50/mb.
330040/60y
wys. 60 cm
7,50/mb.
330040/90y
wys. 90 cm
12,50/mb.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
Delikatny, subtelny lambrekin to idealna dekoracja dla okien łazienkowych.

20018 ROLETKA WOALOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

200183/120
120 x 60 cm
35,00/szt.
Roletka gotowa do zawieszenia na tunelu.
Dostępne kolory: biały, krem.
Rolety to idealne rozwiązanie dla wąskich okien. Możemy je wieszać pojedynczo lub parami, w zależności od tego jaką mamy
przestrzeń do zaaranżowania. To propozycja minimalistycznej,
prostej dekoracji, gdzie jedyną ozdobą jest przewiązana kokarda. Produkt jest dostępny w bieli i odcieniu delikatnego kremu.
Świetnie sprawdzi się np. w łazience.

04624 PANEL ŻAKARDOWY
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

046240/120n
120 x 60 cm
20,00/szt.
046240/155n
155 x 60 cm
24,00/szt.
Panel gotowy do zawieszenia.
Dostępne kolory: biały, krem 013.
Malowane panele to propozycja dla tych, którzy lubią nietuzinkowe dekoracje. Delikatna struktura i oryginalne wykończenie idealnie skomponuje się z nowoczesną aranżacją łazienki.

www.haft.com.pl

SYMBOL

ŁAZIENKA

33004 LAMBREKIN ŻAKARDOWY
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Umieszczony na delikatnym tle
wzór liści to kompozycja, która
sprawdzi się w każdej łazience.

Na

Dzieńdobry

25%
TANIEJ

20969 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

209690/160
160 x 300 cm 52,00 39,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.

40

Więcej

inspiracji
znajdziesz na

SYMBOL

203240

ROZMIAR

CENA

lambrekin 70 x 400
167,00/kpl.
zazdroski 2x 50 x 150
Dekoracja wykonana z woalu obszyta lamówką to elegancka ozodoba dla okna w łazience. Składa się z ozdobnego lambrekinu i
prostych zazdrostek, które świetnie podkreślą klasyczną aranżację pomieszczenia.

01389 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

013890/160
160 x 300 cm
50,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Ta żakardowa firanka sprawdzi się w łazience o małym nasłonecznieniu. Jej ażurowy wzór i delikatna siatka nie będą zatrzymywać
promieni słonecznych, dzięki czemu nasze wnętrze będzie jasne
i przytulne.

20957 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

209570/160
160 x 300 cm
48,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Panelowy układ firany to ciekawa propozycja na ozdobienia okna
w łazience. Dzięki niej pomieszczenie zyska delikatny i elegancki
element dekoracyjny.

www.haft.com.pl

20324 KOMPLET Z WOALU

ŁAZIENKA

haft.com.pl
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Obrus z oryginalnym wzorem
w pisanki z powodzeniem ozdobi
wielkanocny stół. Dostępny w kolorach żółci oraz seledynu ożywi
każdą świąteczną aranżację.

OKAZJONALNE

A

B

W naszym domu lubimy przyjmować gości, cieszymy się
z udanych rodzinnych przyjęć,
imienin czy uroczystych świątecznych spotkań. Dlatego liczy
się dla nas każdy detal, zwłaszcza dekoracja stołu.

C

23103 OBRUS ŻAKARDOWY WIELKANOCNY
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

231031/100y
100 x 150 cm
20,00/szt.
Dostępne kolory: A: biały, B: seledyn 454,
C: żółty103.
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Świąteczne dekoracje doskonale
uzupełni tradycyjny biały obrus.
Dzięki niemu nasze potrawy zyskają odpowiednią oprawę.

ROZMIAR

CENA

230993/20y
o/ 20 cm
1,50/szt.
230991/30y
30 x 50 cm
3,50/szt.
230991/60y
60 x 120 cm
7,00/szt.
Tradycyjne wielkanocne serwety i serwetki to nieodzowny element świątecznego wystroju. Nasza wielkanocna kolekcja sprawdzi się zarówno jako dekoracja koszyczka, jak i ozdoba komody
czy kredensu.

11234 OBRUS TKANINOWY deseń T123
SYMBOL

ROZMIAR

CENA

11234PB/K

125 x 160 cm
130 x 180 cm
140 x 220 cm
140 x 300 cm
szer. 165 cm

36,00/szt.
48,00/szt.
57,00/szt.
70,00/szt.
25,00/mb.

11234/PB/165

www.haft.com.pl

SYMBOL

OKAZJONALNE

23099 SERWETKA ŻAKARDOWA ŚWIĄTECZNA
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imię/nazwisko
kod/miejscowość
województwo
ul./nr domu

Fabryka Firanek
i Koronek HAFT S.A.
Dział sprzedaży wysyłkowej
62-800 Kalisz, ul. Złota 40

nr telefonu
e-mail
symbol

rozmiar

kolor

ilość

OPŁATA
PRZERZUCONA
NA ADRESATA
Umowa z Pocztą
Polską S.A.
nr ID 308509/P
z dnia 03.08.2015 r.

razem

Tel.: (62) 76 86 869

*

Koszt wysyłki
przy zamówieniu w kwocie i powyżej 250 zł - gratis!!!

16,50

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fabrykę Firanek i Koronek „Haft” z siedzibą w Kaliszu (KRS: 0000049446)
dla celów marketingu produktów i usług w/w spółki. Dane zostały podane przeze
mnie dobrowolnie i świadom/a jestem, iż mam prawo dostępu do nich, w tym
wprowadzania zmian, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
*pole niewymagane

Suma do zapłaty

data ............................................ podpis ............................................

NIE NAKLEJAJ
ZNACZKA

Kupon zamówienia kod: INSPIRUJĄ NAS TWOJE WNĘTRZA
imię/nazwisko
kod/miejscowość
województwo
ul./nr domu

Fabryka Firanek
i Koronek HAFT S.A.
Dział sprzedaży wysyłkowej
62-800 Kalisz, ul. Złota 40

nr telefonu
e-mail
symbol

rozmiar

kolor

ilość

OPŁATA
PRZERZUCONA
NA ADRESATA
Umowa z Pocztą
Polską S.A.
nr ID 308509/P
z dnia 03.08.2015 r.

razem

Tel.: (62) 76 86 869

*

Koszt wysyłki
przy zamówieniu w kwocie i powyżej 250 zł - gratis!!!
Suma do zapłaty

16,50

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fabrykę Firanek i Koronek „Haft” z siedzibą w Kaliszu (KRS: 0000049446)
dla celów marketingu produktów i usług w/w spółki. Dane zostały podane przeze
mnie dobrowolnie i świadom/a jestem, iż mam prawo dostępu do nich, w tym
wprowadzania zmian, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
*pole niewymagane

data ............................................ podpis ............................................

KONTAKT I ZAMÓWIENIA

#

NIE NAKLEJAJ
ZNACZKA

Kupon zamówienia kod: INSPIRUJĄ NAS TWOJE WNĘTRZA

ZADZWOŃ
(62) 76 86 869
(62) 76 86 867

ODWIEDŹ e-SKLEP
www.haft.com.pl

NAPISZ
sklep@haft.com.pl

PREŚLIJ POCZTĄ
FFiK Haft S.A.

PRZEFAKSUJ
(62) 76 86 801

POLUB NAS
facebook.com/
Haft1878

od pon. do pt.
w godz. 7:00 – 15:30

Dział sprzedaży wysyłkowej

62-800 Kalisz
ul. Złota 40

z dopiskiem
sprzedaż wysyłkowa

UWAGA! Podając przy zamówieniu produktów kod kuponu: INSPIRUJĄ NAS
TWOJE WNĘTRZA serwetkę żakardową otrzymasz gratis!

ZASADY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ DLA KONSUMENTA:

1. W celu złożenia zamówienia możecie Państwo skorzystać z zamieszczonego w katalogu kuponu zamówienia , który należy czytelnie wypełnić i przesłać na adres: Fabryka Firanek i Koronek
HAFT S.A., ul. Złota 40, 62-800 Kalisz.
Ponadto istnieje możliwość złożenia zamówienia, na prezentowane w katalogu produkty poprzez:
- zamówienie telefoniczne pod nr telefonu (+48) 62 76 86 869 lub
(+48) 62 76 86 867,
- za pomocą strony internetowej www.haft.com.pl,
- przesyłając swoje zamówienie faksem pod nr (+48) 62 76 86 801,
- e-mail składając zamówienie na adres poczty elektronicznej
sklep@haft.com.pl.
2. Ceny towarów ujętych w katalogu są cenami brutto i obowiązują
w okresie od dnia 1.2.2016 do 31.8.2016 roku, przy czym objęte
mogą być również akcjami promocyjnymi ogłaszanymi na stronie
internetowej działającej w domenie www.haft.com.pl.
3. Zamówione towary dostarczane są przez firmę kurierską
lub Pocztę Polską, której koszt dostawy wynosi 16,50 zł. Przy
zamówieniach w kwocie lub powyżej 250 zł koszt dostarczenia
towaru jest bezpłatny – przesyłka gratis.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w formie przesłanej na podany przez Państwa adres e-mail bądź w formie sms,
w braku adresu elektronicznego, na podany numer telefonu.
5. Informacje o prawie odstąpienia od umowy, w tym możliwości
skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, a także
o warunkach związanych z procesem reklamacyjnym znajdziecie Państwo w dostępnych regulaminach na stronie internetowej
www.haft.com.pl.

