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Hafa Edge - flyttar fram gränsen för design och kvalitet inom badrumsmöbler
Stolt lanserar vi Hafa Edge där varje del har utvecklats för att kunna möta de absolut högsta kraven på kvalitet och design.
Här har våra erfarenheter av behov, design och innovation förenats för att göra det moderna badrummet ännu bättre.
”Med nya Hafa Edge flyttar vi fram
gränsen för design och kvalitetsuttryck
inom badrumsmöbler. Edge ger många
kombinations möjligheter för att skapa ett
personligt badrum. Med Hafa Edge börjar
en ny era.” säger Eva Östergren, Marknads& Sortimentschef, Hafa Badrum.

”Med Hafa Edge ville jag tänja på
gränserna och ta fram moderna supertunna
linjer i möbeln till badrummet. Tillsammans
med de senaste kvalitetskomponenterna
och materialen har vi lyckats” menar Måns
Broman, Designer, Rutger Design.

Duschhörn med takdusch,
perfekt kombination.
Allt fler väljer vid renovering att köpa
duschhörna och takdusch tillsammans.

Hafa Edge - Banbrytande design i framkant
• Tunna ramar och asymmetriska former
• Spännande exklusiva material; bänkskivor i
Silestone och handfat i glaserat stål.
Gedigen kvalitet och funktion genom
användning av den senaste tekniken
• SmoothOpen™ – lådorna öppnas mjukt
med push eller handtag efter behov och
situation, tack vare senaste tekniken av lådsystem.
• FlexStorage™ – flexibel lådindelning i lackad massiv ek med möjlighet till personliga
anpassningar.
Stor möjlighet att skapa det personliga,
unika badrummet
• Hög flexibilitet av storlekar, material och
funktioner.

Härlig takdusch av hög kvalitet.
Complete takdusch är vad namnet säger,
komplett. Takdusch, termostatblandare
och duschset i en och samma förpackning.
Duschhuvudet är i metall,
blandaren i mässing och
handtagen i metall, och
självklart testad och certifierad
av SINTEF. Finns i rund och
fyrkantig modell.

När våra kunder köper en duschhörna
väljer de också att köpa en takdusch,
både för sitt härliga vattenflöde som ett
stort duschhuvud ger men även för den
funktion och design en takdusch tillför i
ett badrum.
Igloo Wall passar dig som har speciella
krav på placering och funktion, eftersom
duschen kan monteras på flera olika sätt.
Igloo Wall är en elegant duschhörna som
kan placeras i ett hörn eller direkt på
vägg. Perfekt för det lilla badrummet då
bägge dörrar är fullt svängbara och tar
därmed minimalt med plats när duschen
inte används. Finns med klart glas och
silverfärgade profiler. Höjd 2000 mm,
bredd 950 mm, 800 mm djup på rak vägg.
Se alla möjligheter på http://www.hafa.se/
sortiment-badrum/duschar/duschhorn/
igloo-wall-95x80.
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