




Tkanina od wieków towarzyszy człowiekowi, dając 
ochronę i komfort funkcjonowania w każdej prze-
strzeni. Obecna we wnętrzach domów tworzy nie-
powtarzalny klimat, ujawniając jednocześnie nasze 
poczucie estetyki. Mamy świadomość, że współ-
czesny design tkanin wymaga ciągłych poszuki-
wań artystycznych, wzorniczych i technologicznych, 
toteż bazując na wiedzy i doświadczeniu znanej  
na świecie polskiej marki, firma HAFT S.A. z Kali-
sza postanowiła stworzyć nową ofertę produktów 
tekstylnych łączących tradycję i nowoczesność.

Wszystkim osobom pracującym nad kolekcją 
PRESTIGE zależało na stworzeniu interesują-
cych i oryginalnych wzorniczo tkanin o nowej ja-
kości i strukturze, które zawarte będą w spójnych 
stylistycznie, komplementarnych grupach pro-
duktów. Ideą naszą było również, aby jej elemen-

ty umożliwiały łatwą koordynację w celu tworzenia bardziej wyrafinowane-
go stylu życia, w którym tradycja, sztuka i design wzajemnie się dopełniają. 
Powstała oferta zarówno tkanin metrażowych, jak i gotowych wyrobów 
konfekcyjnych pozwala tworzyć klimat różnych stylowo wnętrz, dając moż-
liwość wyboru i dopasowania do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Każda z proponowanych tkanin i obecne w kolekcji elementy aranżacji 
wnętrz są wynikiem świadomej koncepcji plastyczno-projektowej i wielo-
miesięcznej pracy z zespołem świetnych specjalistów.

W inaugurującym kolekcję katalogu znajdziecie Państwo tkaniny metra-
żowe, haftowane dekoracje okien: rolety dwuwarstwowe, panele okien-
ne, rolety rzymskie, zasłony, firany, pościel, obrusy, ręczniki.

Linia IL EXCELSIS została zainspirowana tradycją i harmonijnymi moty-
wami architektonicznymi wybranych obszarów kulturowych. Linia GEO-
METRY zawiera autorskie interpretacje zdigitalizowanej przestrzeni, 
wyrażone w geometrycznych, odważnych formach, śmiało wpisujących 
się w stylistykę nowoczesnych wnętrz. Linię NATURE charakteryzuje wi-
doczna inspiracja formą i strukturą drzew, które symbolizują tożsamość 
i nostalgiczną tęsknotę za naturą zauważalną w subtelnych, miejscami 
misternych strukturach tkackich o stonowanej kolorystyce.

Wszystkie produkty w kolekcji PRESTIGE cechuje oryginalność wzornicza 
i technologiczna. Jestem pewna, że ich zastosowanie we współczesnych 
wnętrzach pozwoli nadać otaczającym nas przestrzeniom charakteru 
szlachetności i unikatowości.

Monika Kostrzewa, autorka kolekcji

Fabrics have accompanied man for centuries, providing protection  
and comfort of functioning in every space. When present in house 
interiors, they create a unique atmosphere while revealing our sense  
of aesthetics. We know that the contemporary fabrics design requires 
constant artistic, pattern and technological search. Therefore, building 
on the knowledge and experience of the internationally recognised Po-
lish brand, HAFT S.A. Company from Kalisz decided to create a new 
range of textile products, combining the traditional and the modern.

All those who worked on the PRESTIGE collection wanted to create in-
teresting fabrics with original design, new quality and structure, which 
will be included in stylistically coherent and complementary groups  
of products. Our idea was also to make the collection elements easi-
ly combined with each other to create a more sophisticated lifestyle,  
in which tradition, art and design co-create the whole. We created  
an offer that includes fabric sold by meter and ready-made products that 
are perfect for creating a variety of interior styles, giving our customers 
a wide choice and fulfilling their individual needs.

Each of the proposed fabrics and interior design elements is the result 
of a conscious artistic and design concept and many months of work  
with a team of excellent specialists. 

The catalogue which launches the collection includes fabric sold by meter, 
embroidered window decorations: double-layer roller blinds, window pa-
nels, Roman shades, curtains, sheer curtains, bedding, tablecloths, towels. 

The IL EXCELSIS series was inspired by tradition and timeless architecture 
motifs of selected cultural areas that intrigue me. The GEOMETRY series 
consists of my own interpretations of digitalised space, expressed in bold, 
geometric forms that fit into modern interiors. The NATURE line is inspired 
by the form and structure of trees, which symbolize identity and nostalgic 
longing for nature visible in the subtle, intricate weave in subdued colours. 

All PRESTIGE collection products are characterised by originality in terms 
of design and technology. I am sure that they will make modern interiors 
finer and more unique.

Monika Kostrzewa, collection author



Il Excelsis
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13067/AN/170 T248

beż-czerń / beige-black

czarny-biały / black-white

biały-silver / white-silverbiały-silver / white-silver

naturalny 018 / natural 018

biały-gold / white-goldbeż-gold / beige-gold

biały-czerń / white-black czerń-biały / black-white

beż-czerń / beige-black czarny-beż / black-beige

biały-szary / white-grey

13068/AN/170 T249

13071/PB/170 T250 13069/AN/170 T24813069/PB/170 T250 13071/PB/170 T248

13058/AN/170 T250
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13060/AN/170 T258

c. złoty / darc gold biały-szary / white-grey

13077/AN/170 T259

szary-silver / grey-silver

oliwkowy 4 / olive 4

Natu/Beżo/C / Nature/Beige/C

001

brązowy 11 / brown 11

13076/AN/170 T258

119571/245

119520/11,50

13078/AN/170 T259

119630/140

Milaso/000/001/280

oliwkowy 3 / olive 3

Biały/Biały/A / White/White/A

biały / white

szary 3 / grey 3

Natu/Beżo/C / Nature/Beige/C
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szary-silver / grey-silver

13069/AN/170 T259



Geometry
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13075/AN/170 S256

13068/AN/170 T263

biały-j. szary / white-light grey

biały-beż / white-beige

czarny-j. szary / black-light grey

czarny-beż / black-beige

13079/AN/170 S255 13079/AN/170 S254

szary / grey szary / grey

13075/AN/170 S257

13067/AN/170 S253

biały-j. szary / white-light grey

czarny-biały / black-white

czarny-j. szary / black-light grey

szary-biały / grey-white
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Nature



HAFT.COM.PL      46



HAFT.COM.PL      48



HAFT.COM.PL      50



HAFT.COM.PL      52



12841/PB/175 T247

12841/PB/175 Splot 4/1

Komplet pościeli haftowanej
Embroidered bedding set 
400170/200x220 ........................................ 47 
400360/200x220 ....................................... 18 
400370/200x220 ........................................ 14
400380/200x220 ....................................... 40

Podwójny panel haftowany
Double embroidered panel 
400390/250 tkanina/fabric
400391/250 firana/curtain ........................... 34

Roleta rzymska haftowana
Embroidered roman blind
119670/R/220x160 ...................................... 46

Podwójna roleta haftowana
Double embroidered blind 
119860/R/220x95 tkanina/fabric
119850/R/220x95 firana/curtain ................. 36

Element gipiurowy/Guipure element
119500 .......................................................... 15

natura / natural

natura / natural

12841/PB/175 T246 13065/PB/170 T246

13058/PB/170 T247

347920/250

119670/175 BASICO/000/444/180

natura / natural natura / natural

naturalny 018 / natural 018

biały / white

Ekri/Brąz/C / Ecru/brown/C 444

13045/AN/170 T260

oliwkowy 3 / olive 3 szary 3 / grey 3
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Produkty konfekcjonowane zamieszczone w kata-
logu dostępne na indywidualne zamówienie
Ready made products available on request

Stylizacja i aranżacja sesji Monika Kostrzewa
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Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A.
ul. Złota 40, 62-800 Kalisz, Polska / POLAND

tel. 62 76 86 600, fax. 62 76 86 801


