
Odkryj swój wyjątkowy styl
Katalog sprzedaży wysyłkowej

2016/2017



DZIAŁY

SALON .......................................... 3 - 16

POKÓJ DZIECKA ............................ 23 - 24

ŁAZIENKA ................................... 35 - 36

NASZA MISJA
Pragniemy udekorować każde okno i być 
pierwszym wyborem dla osób, które poszu-
kują tekstyliów dekoracyjnych najwyższej ja-
kości.

Chcemy wspólnie wyznaczać trendy, ofe-
rując rozwiązania dla każdego. Dajemy 
możliwość wykreowania niepowtarzalnej 
atmosfery we wnętrzach. Mamy nadzieję, 
że kolejny Katalog Sprzedaży Wysyłkowej  
z nową kolekcją spotka się z uznaniem i za-
dowoli najbardziej wymagającego z Państwa. 
Miło nam będzie gościć u Was w domach  
w formie dekoracji na okno czy stół, jak rów-
nież w postaci papierowego katalogu leżące-
go blisko ulubionej książki.

Zainspiruj się i odkryj swój styl.

www.haft.com.pl
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Usługi szycia, które można zamówić w ramach kupna firan  
i tkanin metrażowych.

RODZAJ USŁUGI CENA

Wszywanie taśmy marszczącej 3,75/mb.
Obszywanie boków firanki 3,75/mb.
Taśma marszcząca 1:2 (szer. 4cm) 1,75/mb.



SALON

SYMBOL ROZMIAR CENA

204010/250 fir. 250 x 500 cm
zas. 2x 250 x 145 cm

lam. 40 x 500 cm

259,00/kpl.

Komplet gotowy do zawieszenia na taśmie marsz-
czącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Komplet żakardowy w modnych odcieniach brą-
zu to ponadczasowa dekoracja naszego salonu. 
Ozdobny lambrekin idealnie dopełni dekorację 
na oknie łącząc się z żakardowymi zasłonkami 
i firanką. 

20401 KOMPLET ŻAKARDOWY
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Nowość
 w ofercie



SYMBOL ROZMIAR CENA

203940/250 fir. 250 x 500 cm
zas. 2x 250 x 145 cm

222,00/kpl.

Komplet gotowy do zawieszenia na taśmie marsz-
czącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Delikatne odcienie beżu będą podkreślać cie-
pło salonowego pomieszczenia. Wzór bukietów 
kwiatów w bordiurze oraz rzuty po całości na 
firance tworzą wyraźny wzór widoczny w oknie.

SYMBOL ROZMIAR CENA

204030/250 fir. 250 x 500 cm
zas. 2x 250 x 145 cm

205,00/kpl.

Komplet gotowy do zawieszenia na taśmie marsz-
czącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Klasyczny, elegancki komplet na okna salonowe 
to idealna dekoracja. Wzór firanki z ażurowym 
pasem na dole i wyraźnym kolorem zasłonek 
będzie nadawał naszemu wnętrzu wyszukanego
smaku i szyku.

20394 KOMPLET ŻAKARDOWY 20403 KOMPLET ŻAKARDOWY

4

Nowość
 w ofercie

Nowość
 w ofercie



SA
LO

N
w

w
w.

ha
ft.

co
m

.p
l

5

SYMBOL ROZMIAR CENA

204020/250 fir. 250 x 500 cm
zas. 2x 250 x 145 cm

221,00/kpl.

Komplet gotowy do zawieszenia na taśmie marsz-
czącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Salon wymaga odpowiedniej aranżacji dlatego 
też idealną dekoracją będą zasłony w odcieniu 
modnego fioletu połączone z lśniącą, białą fi-
ranką. Całości dopełnią elementy wzoru w po-
staci efektownych kropek. 

SYMBOL ROZMIAR CENA

203930/250 fir. 250 x 500 cm
zas. 2x 250 x 145 cm

215,00/kpl.

Komplet gotowy do zawieszenia na taśmie marsz-
czącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Brak pomysłu na aranżacje okna? Mamy dla 
Ciebie gotową propozycję upięcia. Klasycz-
ny, kwiatowy wzór połączony z delikatnością 
ażurowych pasów to idealna kompozycja  
do słonecznego salonu. Całości dopełniają beżo-
we dzianinowe zasłony, które nawiązują stylem  
do firanki.

SYMBOL ROZMIAR CENA

203160/250 fir. 250 x 500 cm
zas. 2x 250 x 170 cm

270,00/kpl.

Komplet gotowy do zawieszenia na taśmie marsz-
czącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Geometryczne zdobienie świetnie sprawdza się 
zarówno na żakardowej firance, jak i na tkani-
nie. Delikatny, pasowy wzór na firanie dopełni 
aranżację w salonie z niedużymi, zacienionymi 
oknami.

20402 KOMPLET ŻAKARDOWY 20393 KOMPLET ŻAKARDOWY20316 KOMPLET ŻAKARDOWY

Bestseller
Produkt najczęściej

kupowany
przez naszych

klientów 



Z nami ozdobisz każde wnętrze. 
Dajemy Ci mnóstwo podpowiedzi, 
które pozwolą stworzyć wymarzo-
ną atmosferę w Twoim domu. Zo-
stań kreatorem i baw się aranża-
cjami.

6

Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 13004/PB/170
13004PB/TM

szer. 170 cm
170 x 250 cm

27,00/mb.
80,10/szt.

2 13004/PB/55
13004PB/P

szer. 55 cm
55 x 250 cm

10,80/mb.
36,00/szt.

3 13004PB/S8 100 x 150 cm
120 x 160 cm
130 x 180 cm

71,10/szt.
80,00/szt.
98,10/szt.

Zasłonka gotowa do zawieszenia na taśmie marsz-
czącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem. 
Panel gotowy do zawieszenia na tunelu. Obrus  
z efektownym obszyciem brzegów. Możliwość za-
mówienia usługi szycia.
Dostępne kolory: A: c. złoty-c. brąz, 
B: c. złoty-j. szary, C: oliwka-j. beż.

13004 TKANINA deseń T134

1

3

2

A

B

C
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OPŁACA

10%
TANIEJ

Produkty ze str. 7

To się

SYMBOL ROZMIAR CENA

328880/160
328880/250

wys. 160 cm
wys. 250 cm

17,00 15,30/mb.
26,00 23,40/mb.

Możliwość zamówienia usługi szycia
Firanka z pięknym, efektownym pasem ażurowym dopełni deko-
racji pomieszczenia salonowego. Idealna na duże okna.

SYMBOL ROZMIAR CENA

328900/250 wys. 250 cm 26,00 23,40/mb.
Możliwość zamówienia usługi szycia
Firanka dla osób lubiących przejrzystość w oknie. Firanka posia-
da wzór przeplatających się ażurowych siatek na mlecznym tle. 
Idealna dekoracja do zacienionych salonów.

SYMBOL ROZMIAR CENA

328910/250 wys. 250 cm 26,00 23,40/mb.
Możliwość zamówienia usługi szycia
Wzór wijących się elementów na tle firanki będzie dobrze widocz-
ny w oknie. Ta dekoracja doda szyku i elegancji każdemu salono-
wi. Dobry wybór dla słonecznych okien. 

32888 FIRANKA ŻAKARDOWA 32890 FIRANKA ŻAKARDOWA 32891 FIRANKA ŻAKARDOWA

Więcejinspiracji
znajdziesz na
haft.com.pl
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Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 234020/175 zas. lewa 60 x 175 cm 80,00/szt.
2 234021/175 zas. prawa 60 x 175 cm 80,00/szt.
3 234010/160 fir. 160 x 300 cm 75,00/szt.
4 234062 40 x 40 cm 33,00/szt.

Dla zasłonek wymiary podane po umarszczeniu. Dla firanki wymiary 
podane przed zmarszczeniem.
Każda z firan do kupienia osobno.
Dostępne kolory: A: c. złoty-c. brąz, B: c. złoty-j. szary, C: oliwka-j. beż.

23402 FIRANKA WOALOWA

A

B

C

Nowość
 w ofercie 1 23

4

Salon wymaga idealnego udekoro-
wania. W tym katalogu mamy dla 
Państwa bardzo różnorodne formy 
jego aranżacji. Zaczynając od firanek 
żakardowych poprzez dopasowane 
wzornictwo tkaniny po gotowe aran-
żacje. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Wszystkie poduszki w naszej 
ofercie posiadają wygodne za-
pinanie na zamek błyskawiczny.
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13000 TKANINA deseń T113

21 3

A

B

Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 13000PB/P
13000/PB/55

55 x 250 cm
szer. 55 cm

36,00/szt.
12,00/mb.

2 13000PB/TM
13000/PB/165

165 x 250 cm
szer. 165 cm

84,50/szt.
27,50/mb.

3 328830/160y
328830/250y

wys. 160 cm
wys. 250 cm

12,70/mb.
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.

Minimalistyczne ozdoby okienne to 
obecnie najbardziej popularny trend 
w aranżacji wnętrz. Odpowiednie 
upięcie firany czy fantazyjny wzór 
na tkaninowym panelu stworzy ory-
ginalną dekorację, która wprowadzi 
do mieszkania element przytulności. 
Stonowane barwy produktów świet-
nie wkomponują się w każdy styl ar-
chitektoniczny. 



2

1

10

Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 12991PB/TM 170 x 250 cm 77,90/szt.
2 234065 40 x 40 cm 30,00/szt.

Zasłonka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary 
podane przed zmarszczeniem. Możliwość zamówienia usługi szycia.
Poduszki posiadają wygodne zapinanie na zamek błyskawiczny.
Dostępne kolory: brąz-oliwka

12991 ZASŁONKA deseń T045

Nowość
 w ofercie

Zasłonka to dekoracja, któ-
ra nie tylko pasuje do lo-
ftowych pomieszczeń, ale 
również wprowadzi trochę 
świeżości do tradycyjnych 
salonów. Cieple kolory za-
łagodzą ostrość ścian czy 
mebli, a poduchy rzucone na 
kanapę będą ciekawym do-
datkiem.
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20961 FIRANKA ŻAKARDOWA 20306 FIRANKA ŻAKARDOWA 22638 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL ROZMIAR CENA

209610/160 160 x 300 cm 39,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem.
Dla osób mieszkających na parterze ta dekoracja będzie idealnie
chroniła nasze pokoje przed ciekawskimi spojrzeniami. Dzięki 
bogatej bordiurze i prostemu brzegowi stworzymy perfekcyjny  
i elegancki żakardowy  parawan.

SYMBOL ROZMIAR CENA

203061/160
203062/250

160 x 300 cm
250 x 200 cm

45,05/szt.
44,20/szt.

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

SYMBOL ROZMIAR CENA

226380/160
226380/250

160 x 300 cm
250 x 300 cm

52,50/szt.
71,50/szt.

Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem. Każda z firan do kupienia osobno.
W salonie chcemy stworzyć atmosferę szyku i elegancji. Wzór 
roślinny zamknięty w szerokim pasie będzie godny polecenia  
dla pomieszczeń z oknem balkonowym.

Dobra   cena

Tani  zakup Nowość
 w ofercie
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Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 030810/140y
030810/160y
030810/180y
030810/230y
030810/250y

wys. 140 cm
wys. 160 cm
wys. 180 cm
wys. 230 cm
wys. 250 cm

10,50/mb.
12,50/mb.
14,50/mb.
17,50/mb.
18,50/mb.

2 030811/140y
030811/160y
030811/180y

wys. 140 cm
wys. 160 cm
wys. 180 cm

10,50/mb.
12,50/mb.
14,50/mb.

Firanka metrażowa z efektem fali. Raport krótkiej 
firanki wynosi 145 cm. Aby firanka była równo ucię-
ta należy kupić wielokrotność raportu np. 290 cm,  
435 cm itd. Możliwość zamówienia usługi szycia. 
Każda z firan do kupienia osobno.

03081 FIRANKA ŻAKARDOWA

2 1

Raport 145 cm

21226 FIRANKA ŻAKARDOWA

2 1

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 marsz-
czącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem. 
Każda z firan do kupienia osobno.
Dostępne kolory: biały, krem 013.
Z myślą o tych z Państwa, którzy preferują ele-
ganckie dekoracje, przygotowaliśmy firankę  
o delikatnym podkroju i szykownym wykoń-
czeniu w formie pasów. Tak udekorowane okno 
świetnie uzupełni aranżację w salonie.

Bestseller
Produkt najczęściej

kupowany
przez naszych

klientów 

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 marsz-
czącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem. 
Każda z firan do kupienia osobno.
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.

Więcejinspiracji
znajdziesz na
haft.com.pl
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2 2

1

1

20474 FIRANKA WOALOWA Z GIPIURĄ 23404 FIRANKA WOALOWA Z GIPIURĄ
Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 204740/160
204741/160

160 x 300 cm
160 x 450 cm

100,00/szt.
140,00/szt.

2 234030/130 130 x 180 cm 160,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marsz-
czącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Dostępne kolory: biały, ecru.
Dekoracja ze zwiewnego woalu obszytego deli-
katną koronką gipiurową zawsze budzi zachwyt. 
Subtelność i delikatność tej dekoracji sprawi,  
że nasz salon nabierze blasku. Dodatkowo  
w komplecie do firanki mamy dla Państwa obrus 
w rozmiarze pasującym na rozłożony stół.

Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 234040/160 160 x 400 cm 110/szt.
2 234050/130 130 x 180 cm 140/szt.

Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marsz-
czącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Dostępne kolory: biały, ecru.
Nie tylko rolę ozdobną w tej dekoracji będzie 
spełniała koronka gipiurowa doszyta do woalu, 
ale również fantazyjne podcięcie tej dekoracji  
w formie fali. Dopełnieniem dekoracji salonu 
może być również obrus plamoodporny w tym 
samy stylu wzorniczym.

Nowość
 w ofercie

Nowość
 w ofercie



00263 BIEŻNIK GIPIUROWY 00252 BIEŻNIK GIPIUROWY09325 BIEŻNIK GIPIUROWY 08964 BIEŻNIK GIPIUROWY

2 22 2

1 11 1

Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 002630
002631

140 x 50 cm
110 x 50 cm

100,00/szt.
80,00/szt.

2 002633 50 x 35 cm 30,00/szt.
Dostępne kolory: biały, ecru.
Bieżnik gipiurowy to dekoracja idealna na pre-
zent. Dostępny w szerokiej gamie rozmiarów 
świetnie ozdobi każdy stół lub kredens.

Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 002523
002522

50 x 30 cm
70 x 30 cm

30,00/szt.
42,00/szt.

2 002520 o/ 30 cm 15,00/szt.
Dostępne kolory: biały, ecru.
Gipiurowa dekoracja na stół czy ławę to zawsze 
modna i szykowna ozdoba naszego wnętrza. 
Idealna na prezent imieninowy.

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. Gipiuro-
wy bieżnik to także doskonały pomysł na pre-
zent. 

Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 089645 60 x 30 cm 32,00/szt.
2 089643 o/ 25 cm 13,00/szt.

Dostępne kolory: biały, ecru.
Serweta i serwetka gipiurowa może być nie tyl-
ko stylową ozdobą ciężkich mebli ale również 
idealnym prezentem.

Zestaw
upominkowy

Zestaw
upominkowy
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02930 BIEŻNIK GIPIUROWY

2

1

Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 029301 73 x 29 cm 42,00/szt.
2 029300 o/ 26 cm 15,00/szt.

Dostępne kolory: biały, ecru.
Gipiury w formie bieżnika i serwetki 
to misterne, ażurowe dzieła sztuki.
Idealna dekoracja do salonu czy sypialni. 
Oryginalny pomysł również na prezent.

Zestaw
upominkowy
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02003 OBRUS GIPIUROWY
SYMBOL ROZMIAR CENA

020030 120 x 160 cm 300,00/szt.
Dostępne kolory: biały, ecru.
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.

SYMBOL ROZMIAR CENA

13004PB/S8
13004PB/S4

120 x 160 cm
45 x 160 cm

89,00/szt.
40,00/szt.

KOMPLET
204620

120 x 160 cm
+ 45 x 160 cm

129,00 
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 prze-
kładką to komplet idealny na upominek. Proste 
formy i najmodniejsze kolory tworzą zestaw, 
który zachwyci każdą obdarowaną osobę. Bądź 
kreatorem w swoim domu i skomponuj indywi-
dualny zestaw kolorystyczny.

13004 OBRUS TKANINOWY deseń T130

A

C

B

D

W zestawie
taniej25%

obrus + nakładka
w super cenie

96,75 zł

12998, 13010 OBRUS TKANINOWY deseń T141
Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1
2

12998/PB/170
13010/PB/170

szer. 170 cm 27,50/mb.

1
2

12998PB/K
13010PB/K

120 x 160 cm
130 x 180 cm
140 x 220 cm
140 x 300 cm
45 x 160 cm

34,00/szt.
48,00/szt.
64,00/szt.
80,00/szt.
18,50/szt.

Kolor: 1: naturalny 018, 2: naturalny 018/j. szary.
Plamoodporny obrus to podstawa udanego ro-
dzinnego przyjęcia. Tym bardziej, że niechciane 
plamy usuwa się w bardzo prosty sposób – wy-
starczy użyć papierowego ręcznika.

1 2

ODPORNOŚĆ
NA PLAMY

Nowość
 w ofercie



Rozsądne 
zakupy

w dobrych
cenach

1 1

2 2

20379 OBRUS ŻAKARDOWY20911 OBRUS ŻAKARDOWY
Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 203790/100y
203790/130y
203790/140y

100 x 150 cm
130 x 180 cm
140 x 250 cm

27,00/szt.
40,00/szt.
48,00/szt.

2 203791/100y
203791/130y
203791/150y

100 x 150 cm
130 x 180 cm
150 x 300 cm

27,00/szt.
40,00/szt.
58,00/szt.

Kolor: krem 013/c. złoty.
Obrus w klasycznym kolorze złota będzie idealną dekoracją sa-
lonu. Stylizowane kwiaty na obrusie dodadzą elegancji każdemu 
wnętrzu.

Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 209110/ 100y
209110/130y

100 x 150 cm
130 x 180 cm

26,00/szt.
39,00/szt.

2 209111/100y
209111/130y

100 x 150 cm
130 x 180 cm

26,00/szt.
39,00/szt.

Kolor: brunat 106/brąz.
Żakardowy obrus w modnych kolorach brązów to idealna dekora-
cja stołu w salonie. Gruby ażurowy splot otuli go i doda mu szyku 
i elegancji.

16

32172 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL ROZMIAR CENA

321720/160y
321720/250y

wys. 160 cm
wys. 250 cm

7,50/mb.
10,90/mb.

Możliwość zamówienia usługi szycia.
Firanka o delikatnej strukturze siatki z wyrazistym elementem 
wzoru będzie dobrze prezentować się w salonach o małym na-
słonecznieniu.

Nowość
 w ofercie

Nowość
 w ofercie



2A

2B

2C

3A

3B

3C

1

23410 KOMPLET WOALOWY
Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 234100/250 250 x 300 cm 180,00/kpl.

2A
2B
2C

13000 deseń T108
234110
234111
234112

10 x 100 cm
15 x 150 cm
10 x 80 cm

taśma 6 x 80 cm

20,00/szt.
21,00/szt.
36,00/szt.

3A
3B
3C

13004 deseń T134
234130
234131
234132

10 x 100 cm
15 x 150 cm
10 x 80 cm

taśma 6 x 80 cm

20,00/szt.
21,00/szt.
36,00/szt.

Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem.
Dostępne kolory firanki: biały, krem.
Dostępne kolory podwiązek: 
13000 T108 A: biały-c. brąz, B: biały-bordo, C: biały-zieleń, 
D: biały-j. beż, E: c. złoty-chaber.
13004 T134 F: c. złoty-c. brąz, G: c. złoty-j. szary, H: oliwka-j. beż. 

SYPIALNIA
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W tej kompozycji bardzo ważną 
rolę odgrywają szczegóły. Zwłasz-
cza element dekoracyjny w postaci 
podwiązki. Możemy za jej pomocą 
zmieniać charakter i wygląd naszej 
firanki stosując różnego rodzaju 
fantazyjne zawiązywania i różne 
kolory. 
W komplecie z firanką mamy tra-
dycyjne podwiązki, ale przez za-
stosowanie innych rozwiązań mo-
żemy za każdym razem cieszyć się 
nową kompozycją na oknie.    
Wybierz swój styl. 

Więcejinspiracji
znajdziesz na
haft.com.pl

E

H

D

G

C

F

BA



 Nie przegap 
okazji

tanie firany

30324 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL ROZMIAR CENA

303240/120y                   
303240/160y                                  
303240/250y

wys. 120 cm
wys. 160 cm
wys. 250 cm

5,90/mb.
7,50/mb.
10,90/mb.

Możliwość zamówienia usługi szycia.
Aranżacja sypialni powinna sprzyjać wypoczynkowi. Dlatego do 
jej okiennej dekoracji wybierzmy firanę z delikatnym wzorem. Ob-
ciążony dół dodatkowo podkreśli subtelność motywu.

18

1

2

Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1+2 204260/250 250 x 300 cm 
+ podwiązki

149,00/kpl.

1 032770/150
032770/300

wys. 150 cm
wys. 300 cm

6,50/mb.
10,90/mb.

2 110840 19 x 69 cm 23,00/szt.
Komplet  firanki tiulowej z podwiązkami gipiurowymi gotowy do za-
wieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary podane przed zmarszcze-
niem.
W wersji metrażowej możliwość zamówienia usługi szycia.
Dostępne kolory: biały, krem 013.

20426 KOMPLET TIULOWY
SYMBOL ROZMIAR CENA

206960/160 160 x 300 cm 49,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem.
Gotowa firanka żakardowa z wszyta taśmą marszcząca to naj-
prostszy sposób dekoracji okna. Wyraźny pas wzoru oraz rzuty 
po całości sprawdzą się przy dekoracji małego okna w sypialni.

20696 FIRANKA ŻAKARDOWA

Bestseller



23073 PANEL ŻAKARDOWY 23072 PANEL ŻAKARDOWY 22998 PANEL ŻAKARDOWY
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SYMBOL ROZMIAR CENA

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 deli-
katny ażur tworzą bardzo szykowną kompozycję. Dekoracja doda 
wnętrzu elegancji i będzie się świetnie prezentować w świelte 
okna.

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 udekoro-
wanie okna w sypialni. Umieszczony za pomocą tunelu na krani-
szu sprawdzi się jako kompletna lub częściowa dekoracja. 

SYMBOL ROZMIAR CENA

229980/250 145 x 250 cm 44,00/szt.
Panel gotowy do zawieszenia na tunelu.
Dostępne kolory: biały.
Panel do zawieszana na tunelu to prosta dekoracja okna w sypial-
ni. Sprawdzi się przy dużych tarasowych oknach.

19

Nowość
 w ofercie



A B C

Więcejinspiracji
znajdziesz na
haft.com.pl

SYMBOL ROZMIAR CENA

13000/PB/165
13000PB/TM

wys. 165 cm
165 x 250 cm

29,00/mb.
84,50/szt.

Zasłona gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
Dostępne kolory: A: biały-czerń, B: biały-c. brąz C: biały-j. beż.
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 ozdo-
bią pomieszczenie.     

SYMBOL ROZMIAR CENA

228920/190 190 x 60 cm 25,00/szt.
Roletka gotowa do zawieszenia na tunelu.
Kolor: biały.
Żakardowe roletki z zapinkami to propozycja dla tych, którzy lu-
bią częste zmiany w aranżacji wnętrz. Wystarczy tylko zmienić 
układ zakładek na roletce i pomieszczenie nabierze zupełnie in-
nego wyrazu.

13000 TKANINA deseń T10722892 ROLETKA ŻAKARDOWA

20

SYMBOL ROZMIAR CENA

228230 /250 250 x 50 cm 29,00/szt.
Panel gotowy do zawieszenia na tunelu.
Kolor: biały.

22823 PANEL ŻAKARDOWY

Nowość
 w ofercie

Nowość
 w ofercie

Dla tych co nie lubią tradycyj-
nych dekoracji na oknie mamy 
do zaoferowania inny sposób 
ubrania okna. Może to być 
forma roletki żakardowej przy 
małych wąskich oknach lub 
proste panele. Wybór należy 
do Was.
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SYMBOL ROZMIAR CENA

12996/PB/165
12996/PB/55
12996PB/P

szer. 165 cm
szer. 55 cm
55 x 250 cm

27,50/mb.
11,00/mb.
36,00/szt.

Panel gotowy do zawieszenia na tunelu.
Możliwość zamówienia usługi szycia.
Kolor: naturalny 018.
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.

12996 TKANINA deseń T110
SYMBOL ROZMIAR CENA

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

21462 FIRANKA ŻAKARDOWA 32165 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL ROZMIAR CENA

321650/160y
321650/250y

wys. 160 cm
wys. 250 cm

7,50/mb.
10,90/mb.

Możliwość zamówienia usługi szycia.
Firanka żakardowa z wzorem kwiatowym na całości tła, będzie 
dobrze prezentować się w sypialni z oknem wychodzącym na po-
łudnie.
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Rozsądne 
zakupy

w dobrych
cenach

Dobra   cena



20460 ROLETKA WOALOWA Z GIPIURĄ 20211 FIRANKA Z OZDOBNEJ SIATKI 20472 FIRANKA WOALOWA Z GIPIURĄ
SYMBOL ROZMIAR CENA

204600/120
204600/140
204600/160

160 x 120 cm
160 x 140 cm
160 x 160 cm

105,00/szt.
107,00/szt.
109,00/szt.

Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem.
Dostępne kolory: biały, ecru.
Zawsze sypialnia wyrażała nasz indywidualizm. W jej przestrzeni 
cenimy sobie naszą intymność i swobodę bycia sobą.

SYMBOL ROZMIAR CENA

202110/150 150 x 300 cm 65,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem.
Dostępne kolory: biały, krem 013.
Dekoracja na okno  uszyta z ozdobnej siatki sprawdzi się  przy 
małych, zacienionych oknach.

SYMBOL ROZMIAR CENA

204720/160 160 x 300 cm 125,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem.
Kolor: biały.
Biała firanka uszyta z woalu  z ozdobnym ogonem będzie nada-
wać sypialni figlarnego charakteru. To dekoracja dla ludzi z fan-
tazją.
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 w ofercie



POKÓJ
DZIECKA
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PRZYGODY ZUZI I FAFIKA
Mała dziewczynka o imieniu Zuzia miała talent do ryso-

wania i szycia. Często podpatrywała swoją mamę przy 
pracy, która projektowała firanki. Nie mogła się nadziwić, 
że z prostego szkicu jej mama wyczaruje kreacje na okno. 
Pewnego dnia i ona postanawia, że stworzy coś niesa-
mowitego. Zuzia postanowiła uszyć dla mamy maskotkę. 
Wzięła więc przybory krawieckie i przez całe popołudnie 
ciężko pracowała. Tego słodziaka, którego własnoręcznie 
stworzyła nazwała Fafikiem. 

Bardzo go polubiła, przypominał jej o mamie, więc za-
wsze go ze sobą wszędzie zabierała. 

Pewnego deszczowego dnia Zuzia wzięła Fafika w po-
dróż do swojej wyobraźni. Razem wyruszyli pociągiem do 
Krainy Firanek. Tam spotkali dziewczynkę i chłopca, któ-
rzy koniecznie chcieli dostać się na przyjęcie urodzinowe 
do Świecącego Kota. Zuzi przypomniało się, że jej mama 
właśnie skończyła projekt firanki o przygodach Świecą-
cego Kota i postanowiła pomóc dzieciom dostać się na 
to przyjęcie. Na całe szczęście szybko nadjechał pociąg, 
którym dzieci przedostały się do Krainy Zabawy.

To miejsce lubi każde dziecko. Znajdują się tam drzewa z 
cukierkami, liany z lukrecji ,domki z piernika i bardzo dużo 
placów zabaw, karuzele, baseny i wszystko co dusza za-
pragnie. Dzieci i Fafik  bawili się tam, aż do zachodu słoń-
ca. Najbardziej podobały im się domki z piernika i zabawa 
z balonami . Najedli się tak mocno, że mieli pełne brzuchy 
i ciężko było im chodzić.

Zuzia pomyślała, że fajnie by było polecieć. I nagle im 
oczom ukazał się samolot. 00 Haft był to samolot pasażer-
ski wysokiej klasy, który zabrał całą ekipę na przyjęcie do 
Świecącego Kota. Nasz Świecący Kot mieszkał w Krainie 
Kreatywności i jak to Kot chodził własnymi drogami. Zuzia, 
dziewczynka, chłopiec i Fafik wraz z Kocurem stworzyli 
własną fabrykę firanek, gdzie produkowali dekorację tylko 
i wyłącznie z czekolady. Bawili się przy tym bardzo dobrze, 
ale trzeba było wracać do domku. 

Przylecieli kolorowymi balonami do Polski. Podróż była 
dość długa więc Zuzia tuląc Fafika szybko zasnęła. Potem 
mama tylko zgasiła lampkę przy biurku córki.   

Autor: Julita  lat 13.

Nowość
 w ofercie

23298 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL ROZMIAR CENA

232980/160m 160 x 300 cm 62,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marsz-
czącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
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SYMBOL ROZMIAR CENA

329400/40y
329400/60y
329400/80y

wys. 40 cm
wys. 60 cm
wys. 80 cm

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

Możliwość zamówienia usługi szycia.
Zazdrostka z motywem sów będzie świetnym 
dopełnieniem każdej aranżacji pokoju dziecka.

SYMBOL ROZMIAR CENA

233150/160m 160 x 300 cm 62,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marsz-
czącej. Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Magiczna kraina jednorożców już jest w naszej 
ofercie. Wesołe przygody jednorożców opowia-
dane naszym maluszkom ukołyszą ich do snu. 
Chwile spędzone z naszymi dziećmi są bezcenne.

32940 LAMBREKIN ŻAKARDOWY23315 FIRANKA ŻAKARDOWA



KUCHNIA
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Nowość
 w ofercie

20482 ROLETKA TKANINOWA
Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 204820/80
204820/100

160 x 80 cm
160 x 100 cm

88,00/szt.
90,00/szt.

2 13004PB/S2 45 x 160 cm 37,60/szt.
Dostępne kolory: A: beż-czerwień, B: c. złoty-j. szary, 
C: oliwka-c. brąz.

A B C

ODPORNOŚĆ
NA PLAMY

1

2



Nowość
 w ofercie

23407 ROLETKA WOALOWA
Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 234070/100
234070/130
234070/150

160 x 100 cm
160 x 130 cm
160 x 150 cm

63,00/szt.
65,00/szt.
68,00/szt.

2 234080/175 zas. lewa 60 x 175 cm 80,00/szt.
3 234081/175 zas. prawa 60 x 175 cm 80,00/szt.
4 234090 40 x 40 cm + wiązania 36,00/szt.
5 13001PB/K 100 x 150 cm

120 x 160 cm
130 x 180 cm

o/ 140 cm

32,00/szt.
34,00/szt.
45,00/szt.
35,00/szt.

Wymiary podane na gotowo. Oferujemy również do kompletu obrus 
oraz poduszki na krzesła.
Każdy z produktów do kupienia osobno.
Dostępne kolory: A: zieleń-seledyn, B: czerwień-j. beż, 
C: j. beż-c. brąz.

26

ODPORNOŚĆ
NA PLAMY

A

B

C

2 31

4

5
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10209 LAMBREKIN GIPIUROWY 09301 LAMBREKIN GIPIUROWY 08657 LAMBREKIN GIPIUROWY
SYMBOL ROZMIAR CENA

102090/40
102090/60

szer. 40 cm
szer. 60 cm

29,65/mb.
44,25/mb.

Dostępne kolory: biały, ecru.
Lambrekin gipiurowy to bardzo szykowana ozdoba okna w kuch-
ni. Sprawdzi się idealnie w aneksach kuchennych.

SYMBOL ROZMIAR CENA

093011/40m
093011/80m

szer. 40 cm
szer. 80 cm

39,85/mb.
78,35/mb.

Dostępne kolory: biały, ecru.
Lambrekin gipiurowy w malowane jabłuszka odświeży wnętrze 
kuchenne i nada mu szyku i elegancji. 

SYMBOL ROZMIAR CENA

086570/40
086570/80
086570/130

szer. 40 cm
szer. 80 cm
szer. 130 cm

34,85/mb.
60,95/mb.
84,00/mb.

Dostępne kolory: biały, ecru.
Koronkowy misterny wzór w postaci gipiurowego lambrekinu bę-
dzie gustownie ozdabiał okno w kuchni.

Nowość
 w ofercie

Nowość
 w ofercie
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 w ofercie



20965 FIRANKA ŻAKARDOWA 23091 FIRANKA ŻAKARDOWA 20282 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL ROZMIAR CENA

209650/160 160 x 300 cm 39,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem.
Firanka z delikatnym podkrojem i rzutami doda naszej kuchni we-
sołości i figlarnego wyglądu. Delikatna siatka nie zaciemni nam 
pomieszczenia. To idealna dekoracja na małe okno.

SYMBOL ROZMIAR CENA

230910/160 160 x 300 cm 52,70/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem.
W kuchni gdzie spędzamy większość czasu przygotowując po-
siłki dla domowników chcemy czuć się komfortowo i otaczać się 
piękną dekoracją. Idealnie w kuchni sprawdzi się firanka z moty-
wem oliwki.

SYMBOL ROZMIAR CENA

202820/90m
202820/110m

90 x 300 cm
110 x 300 cm

39,70/szt.
43,90/szt.

Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem.
Kolorowy lambrekin żakardowy rozweseli i doda osobliwego uro-
ku pomieszczeniu kuchennemu.
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Dobra   cena
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21338 FIRANKA ŻAKARDOWA 22214 KOMPLET ŻAKARDOWY 21926 FIRANKA ŻAKARDOWA
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SYMBOL ROZMIAR CENA

213380/160
213380/170

160 x 300 cm
170 x 300 cm

48,00/szt.
52,00/szt.

Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem.
Głównym motywem tej firany są duże bukiety roślinne. Dodatko-
wo, umieszczone rzuty w tle dopełniają całość kompozycji. Firan-
ka posiada wyraźne, fantazyjne zakończenie podkroju.

SYMBOL ROZMIAR CENA

222140
222141
222142

90 x 300 + 45 x 300 cm
115 x 300 + 45 x 300 cm
145 x 300 + 45 x 300 cm

58,00/kpl.
64,00/kpl.
71,00/kpl.

Wymiary podane przed zmarszczeniem.
Dostępne kolory: biały, krem 013.
Wybierając lambrekin o delikatnej strukturze siatki i wzorze imi-
tującym haft krzyżykowy, możemy być pewni odpowiedniego na-
słonecznienia pomieszczenia. Co więcej, stanie się on wyjątkową 
ozdobą okna, dzięki nieszablonowej formie i dodatkowej zazdro-
stce. 

SYMBOL ROZMIAR CENA

219260/160f 160 x 300 cm 72,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane 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 cie-
kawym podkojem.
Firanka pokryta jest warstwą luminescencyjną, która „świeci” tylko po wyłączeniu 
światła, przez około 5-10 minut. Aby możliwe było ponowne „świecenie” koniecz-
ne jest powtórne naświetlenie jej światłem naturalnym lub sztucznym. Efekt wi-
doczny jest w warunkach intensywnego zaciemnienia pomieszczenia.
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Więcejinspiracji
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21916 FIRANKA ŻAKARDOWA20709 FIRANKA ŻAKARDOWA 20285 FIRANKA ŻAKARDOWY
SYMBOL ROZMIAR CENA

219160/160m
219160/175m

160 x 300 cm
175 x 300 cm

62,50/szt.
66,50/szt.

Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem.
Szukasz inspiracji na ożywienie kuchni? Szeroka gama kolorów 
i form naszych firanek sprawi, że każdy znajdzie rozwiązanie ide-
alne dla siebie.  Firany z wszytą taśmą marszczącą to gotowy 
produkt. Wystarczy go tylko zawiesić i cieszyć się odmnienionym 
wnętrzem.

SYMBOL ROZMIAR CENA

207090/160 160 x 300 cm 50,70/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem.
Idealna firanka do słonecznej kuchni. Duże bukiety kwiatów roz-
weselą pomieszczenie, a dodatek makaronów urozmaici jej de-
sign.

SYMBOL ROZMIAR CENA

202850/90
202850/120
202850/160

90 x 300 cm
120 x 300 cm
160 x 300 cm

35,00/szt.
39,00/szt.
49,00/szt.

Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem.
Krótki lambrekin z ażurowymi bukietami u dołu to rozwiązanie 
zaprojektowane z myślą o kuchennych wnętrzach. Dzięki kwia-
towemu motywowi każde okno będzie pięknie udekorowane.  
W tym zestawie rozmiarów mamy do dyspozycji również wymiar 
w długiej wersji - firanowej.

Nowość
 w ofercie



20481 KOMPLET HAFTOWANY
SYMBOL ROZMIAR CENA

204810/170 2 szt. 170 x 150 cm 120,00/kpl.
Komplet gotowy do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem.
Komplet haftowanych zasłonek na elanobawełnie to idealna 
dekoracja w stylu rustykalnym. Nasza kuchnia będzie ubrana  
w stylowy, ekologiczny materiał przypominający nam wiejski dom 
pachnący chlebem.

Nowość
 w ofercie

32996 LAMBREKIN ŻAKARDOWY
SYMBOL ROZMIAR CENA

329960/45y
329960/60y
329960/80y
329960/120y

wys. 45 cm
wys. 60 cm
wys. 80 cm
wys. 120 cm

5,00/mb.
6,50/mb.
10,00/mb.
14,00/mb.

Możliwość zamówienia usługi szycia.
Żakardowy lambrekin z kwiatowym motywem 
wprowadzi do kuchni element stylu prowan-
salskiego. Tak ozdobione okno będzie dopeł-
nieniem klasycznych aranżacji utrzymanych  
w białej kolorystyce.
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SYMBOL ROZMIAR CENA

228620/100 100 x 150 cm 21,00/szt.
Obrus w ozdobną kratę to rozwiązanie idealne 
do kuchni. Podkreśli aranżację i będzie świetną 
ozdobą stołu podczas codziennych posiłków 
oraz spotkań ze znajomymi.

22862 OBRUS ŻAKARDOWY

32

ODPORNOŚĆ
NA PLAMY

Obrus w ozdobną kratę to rozwią-
zanie idealne do kuchni. Podkreśli 
aranżację i będzie świetną ozdobą 
stołu podczas codziennych posił-
ków oraz spotkań ze znajomymi.

A B

12994 OBRUS TKANINOWY deseń T078
SYMBOL ROZMIAR CENA

12994PB/K 100 x 150 cm
120 x 160 cm
130 x 180 cm

32,00/szt.
34,00/szt.
45,00/szt.

Dostępne kolory: A: naturalny018/oliwka, B: naturalny018/beż.
Obrus tkaninowy z efektem plamoodporności to bardzo dobry 
wybór przy dekoracji stołu w kuchni.  Kolory beżów wprowadzą  
nutkę ciepła do pomieszczenia, a wzór geometryczny wpisze się 
w każdą aranżację.

Nowość
 w ofercieHit

 sprzedaży
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SYMBOL ROZMIAR CENA

11234PB/K 100 x 150 cm
120 x 160 cm
130 x 180 cm

32,00/szt.
34,00/szt.
45,00/szt.

Dostępne kolory: biały 1, ecru 019.
Plamoodporny obrus tkaninowy to podstawa 
udanego rodzinnego przyjęcia. Tym bardziej, 
że niechciane plamy usuwa się w bardzo prosty 
sposób - wystarczy użyć papierowego ręcznika.
Biały czy kremowy satynowy obrus to wyjątko-
wa propozycja na szczególną okazję.

11234 OBRUS TKANINOWY deseń spl 4.1

ODPORNOŚĆ
NA PLAMY

12991 OBRUS PLAMOODPORNY deseń T045
SYMBOL ROZMIAR CENA

12991PB/K 100 x 150 cm
120 x 160 cm
130 x 180 cm

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

Kolor: brąz-oliwka
Ponadczasowa krata to nieodzowny element dekoracyjny ku-
chennego stołu. Przy nim nie tylko spożywamy posiłki ale też 
rozmawiamy o sprawach dnia codziennego, śmiejemy się. Ważna 
jest wtedy atmosfera.

33

ODPORNOŚĆ
NA PLAMY

Nowość
 w ofercie

Uwaga
do kompletu
zasłonka i poduszki

str. 10
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SYMBOL ROZMIAR CENA

333000/40y
333000/60y

wys. 40 cm
wys. 60 cm

3,65/mb.
4,85/mb.

Możliwość zamówienia usługi szycia.
Dostępne kolory: biały, krem 013.
Gruby mięsisty lambrekin żakardowy przypo-
minający robótki ręczne babuni to dekoracja 
idealna do góralskich klimatów we wnętrzach 
kuchennych.

33300 LAMBREKIN ŻAKARDOWY 21077 OBRUS ŻAKARDOWY 22230 OBRUS ŻAKARDOWY
Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 210770/100y
210770/130y

100 x 150 cm
130 x 180 cm

23,50/szt.
38,50/szt.

2 210771/100y
210771/130y

100 x 150 cm
130 x 180 cm

23,50/szt.
38,50/szt.

Wyrazista ażurowa krata umieszczona na środ-
ku obrusu pozwoli podkreślić kształt stołu. Mo-
tyw uzupełnia bogaty roślinny wzór, który wraz  
z ażurem tworzy oryginalną kompozycję.

Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 222300/100y
222300/120y
222300/130y
222300/140y
222300/150y

100 x 150 cm
120 x 160 cm
130 x 180 cm
140 x 240 cm
150 x 300 cm

25,00/szt.
33,00/szt.
39,00/szt.
52,00/szt.
65,00/szt.

2 222301/100y
222301/130y
222301/120y

100 x 150 cm
130 x 180 cm
120 x 220 cm

25,00/szt.
39,00/szt.
42,00/szt.

3 222303/140y o/ 140 cm 34,00/szt.
Motywem ozdobnym tego obrusu jest efek-
towny, kwiatowy wzór, który został zamknięty  
w szerokim pasie. Obrus jest dostępny w szero-
kiej gamie rozmiarów.



ŁAZIENKA
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SYMBOL ROZMIAR CENA

200780 lambrekin 90 x 300 cm
zazdrostka 45 x 300 cm

59,00/kpl.

20078 KOMPLET ŻAKARDOWY

Okno w łazience również wymaga 
naszej uwagi. Jest to najbardziej 
intymne pomieszczenie w naszym 
mieszkaniu. Dekoracja z zazdrost-
ką odpowiednio zasłoni przestrzeń 
okienną tworząc poczucie komfortu.
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20018 ROLETKA WOALOWA32939 LAMBREKIN ŻAKARDOWY
SYMBOL ROZMIAR CENA

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

SYMBOL ROZMIAR CENA

329390/45y
329390/65y

wys. 45 cm
wys. 65 cm

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

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

20969 FIRANKA ŻAKARDOWA
SYMBOL ROZMIAR CENA

209690/160 160 x 300 cm 39,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem.
Umieszczony na delikatnym tle wzór liści to kompozycja, która 
sprawdzi się w każdej łazience.

Więcejinspiracji
znajdziesz na
haft.com.pl

Bestseller
cenowy



OKAZJONALNE
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Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

1 085330/150m 150 x 300 cm 59,00/szt.
Firanka gotowa do zawieszenia na taśmie marszczącej. Wymiary po-
dane przed zmarszczeniem.
Stwórz klimat świąteczny z marką Haft. Kolorowa firanka z mo-
tywem zimowym to idealna ozdoba na okno. Mikołaj ucieszy się  
z takiej dekoracji.

Lp. SYMBOL ROZMIAR CENA

2 111320 o/ 5 cm 1,85/szt.
Dostępne kolory: biały, żółty, szary, czerwony, 
złoty.

08533 FIRANKA ŻAKARDOWA

11132 OZDOBY GIPIUROWE

Gipiurowe ozdoby na choinkę to 
efektowny i oryginalny sposób na 
udekorowanie bożonarodzeniowe-
go drzewka. Gipiurowe bombki są 
dostępne w kolorze: białym, żół-
tym, szarym, czerwonym i złotym.
Dowolnie łącz kolory – ozdoby mo-
żesz kupić na sztuki.

1

2



SYMBOL ROZMIAR CENA

13010PB/K
12998PB/K

120 x 160 cm
130 x 180 cm
140 x 220 cm

34,00/szt.
48,00/szt.
64,00/szt.

Dostępne kolory: 
1: 13010PB/K A: naturalny 018/jasno szary,
2: 12998PB/K B: naturalny 018, C: naturalny 018/beż.

deseń T145 OBRUS PLAMOODPORNY deseń T143

38

W okresie Świąt Bożego Narodze-
nia szczególnie staramy się ustro-
ić nasz dom.  Różnorodne gadżety, 
bibeloty tworzą aurę świąteczną.  
Praktycznym rozwiązaniem de-
koracji np. stołu na Święta jest 
plamoodporny obrus z motywem 
aniołków w kolorach złota, srebra 
i tak cenionej złamanej bieli.

Święta Bożonarodzeniowe to czas 
gdzie cenimy sobie spotkania  
w gronie rodziny i znajomych. Cie-
szymy się, iż możemy złapać od-
dech od codzienności, doceniamy 
atmosferę domu. Dbamy o do-
bre samopoczucie. Obrus pla-
moodporny z motywem choinki  
i gwiazdki na pewno wprowadzi 
nas w świąteczny nastrój.

ODPORNOŚĆ
NA PLAMY

ODPORNOŚĆ
NA PLAMY
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SYMBOL ROZMIAR CENA

234120/160
234121/160
234122/160
234120/230
234120/250
234121/230
234121/250

160 x 300 cm
160 x 400 cm
160 x 600 cm
230 x 200 cm
250 x 200 cm
230 x 300 cm
250 x 300 cm

65,00/szt.
84,00/szt.
110,00/szt.
73,00/szt.
75,00/szt.
85,00/szt.
87,00/szt.

Dostępne kolory: biały, ecru.

23412 FIRANKA WOALOWA Z LAMÓWKĄ

KAŻDY MA JAKIEŚ MIEJSCE W KTÓRYM ODDYCHA MU SIĘ NAJLEPIEJ
Prostota zawsze jest docenia-
na. Firanka z woalu, ozdobiona 
delikatnie białą lamówką będzie 
zawsze wpisywać się w wystrój 
każdego pomieszczenia. To uni-
wersalna dekoracja, która wyciszy 
nasze wnętrze, odświeży i doda 
uroku.
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Hit
 katalogu

Więcej inspiracji oraz
aktualne promocje
na: www.haft.com.pl

PRZY ZAMÓWIENIU Z KATALOGU 
POWYŻEJ

GRATIS!

500 ZŁ
OBRUS

ŻAKARDOWY
ROZMIAR: 100x150

1000 ZŁ
FIRANKA
ŻAKARDOWA
ROZMIAR: 160x300



#
KONTAKT I ZAMÓWIENIA

ODWIEDŹ e-SKLEP
www.haft.com.pl

PREŚLIJ POCZTĄ
FFiK Haft S.A.

Dział sprzedaży wysyłkowej

62-800 Kalisz
ul. Złota 40

NAPISZ
sklep@haft.com.pl

ZADZWOŃ
(62) 76 86 869
(62) 76 86 867

od pon. do pt. 
w godz. 7:00 – 15:30

PRZEFAKSUJ
(62) 76 86 801

z dopiskiem 
sprzedaż wysyłkowa

POLUB NAS
facebook.com/

Haft1878

ZASADY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ DLA KONSUMENTA:
1. W celu złożenia zamówienia możecie Państwo skorzystać z za-

mieszczonego w katalogu kuponu zamówienia , który należy czy-
telnie wypełnić i przesłać na adres: Fabryka Firanek i Koronek 
HAFT S.A., ul. Złota 40, 62-800 Kalisz.

 Ponadto istnieje możliwość złożenia zamówienia, na  prezento-
wane 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, obowiązują 

do data na okładce katalogu, przy czym objęte mogą być rów-
nież akcjami promocyjnymi ogłaszanymi na stronie internetowej 
działającej w domenie www.haft.com.pl.

3. Zamówione towary dostarczane są przez firmę kurierską 
lub Pocztę Polską, przy wpłacie na konto koszt wysyłki wynosi 
14,50 zł, za pobranie koszt wysyłki 16,00 zł. Przy zamówieniach 
w kwocie lub powyżej 250 zł koszt dostarczenia towaru jest 
bezpłatny – PRZESYŁKA GRATIS.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w formie przesła-
nej 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 znajdzie-
cie Państwo w dostępnych regulaminach na stronie internetowej 
www.haft.com.pl.

Fabryka Firanek 
i Koronek HAFT S.A.

Dział sprzedaży wysyłkowej
62-800 Kalisz, ul. Złota 40

Tel.: (62) 76 86 869

Fabryka Firanek 
i Koronek HAFT S.A.

Dział sprzedaży wysyłkowej
62-800 Kalisz, ul. Złota 40

Tel.: (62) 76 86 869

NIE NAKLEJAJ
ZNACZKA

NIE NAKLEJAJ
ZNACZKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fa-
brykę 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 każ-
dym czasie.
*pole niewymagane

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

*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fa-
brykę 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 każ-
dym czasie.
*pole niewymagane

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

*

OPŁATA  
PRZERZUCONA 
NA ADRESATA 
Umowa z Pocztą 

Polską S.A. 
nr ID 308509/P 

z dnia 03.08.2015 r.

OPŁATA  
PRZERZUCONA 
NA ADRESATA 
Umowa z Pocztą 

Polską S.A. 
nr ID 308509/P 

z dnia 03.08.2015 r.

Kupon zamówienia kod:  ODKRYJ SWÓJ WYJĄTKOWY STYL

imię/nazwisko
kod/miejscowość

województwo
ul./nr domu
nr telefonu

e-mail
symbol rozmiar kolor ilość razem 

Koszt wysyłki: przedpłata/pobranie
przy zamówieniu w kwocie i powyżej 250 zł - gratis!!!

14,50/16,00

Suma do zapłaty

Kupon zamówienia kod:  ODKRYJ SWÓJ WYJĄTKOWY STYL

imię/nazwisko
kod/miejscowość

województwo
ul./nr domu
nr telefonu

e-mail
symbol rozmiar kolor ilość razem 

Koszt wysyłki: przedpłata/pobranie
przy zamówieniu w kwocie i powyżej 250 zł - gratis!!!

14,50/16,00

Suma do zapłaty

UWAGA! Podając przy zamówieniu produktów kod kuponu: ODKRYJ SWÓJ 
WYJĄTKOWY STYL serwetkę żakardową otrzymasz gratis!

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zamieszczone w katalogu 
zdjęcia, wymiary i kolorystyka produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 
zmian kolorystycznych, wzornictwa i wymiarów. 


