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Alchemy i Argento Silks – nowy wymiar elegancji.
Podczas tworzenia nowych kolekcji tkanin, Alchemy i Alchemy i Argento Silks, 
firma James Hare zaczerpnęła inspirację ze świata natury. Tekstura i niezwykłe 
wzory minerałów, skał, marmuru i metali posłużyły nam do stworzenia 
dynamicznych deseni.

Neutralna paleta kolorów szarości i delikatnych odcieni ziemi została ożywiona 
akcentami zainspirowanymi naturalnym blaskiem kamieni szlachetnych i 
stonowanymi pastelami, tworząc elegancką, wyrafinowaną i ponadczasową 
kolekcję produktów. Metaliczny blask, luksusowy aksamit i drapowania 
przywodzące na myśl roztopiony metal składają się na kolekcję z lekką nutą 
dekadencji. Materiały nadają się na zasłony, dekoracyjne elementy wystroju 
wnętrza, okładziny ścienne, jak i obicia tapicerskie.

Wprowadzenie asortymentowych jedwabnych okładzin ściennych daje jeszcze 
większe możliwości w zakresie nakładania na siebie różnych faktur materiałów. 
Pokryte jedwabiem ściany nadają wnętrzom ciepły, wystawny i efektowny 
wygląd. Intensywna głębia koloru nadaje się zarówno do współczesnego, jak 
i tradycyjnego wystroju.

.

Przednia okładka: Fotel: Carrara Velvet. Poduszki: Deco, Connaught Silk.
Bieżąca strona: Okładzina ścienna: Argento Silk. Klosz: Miramar Silk.



 Fotel i poduszka: Quartzite. Zasłony: Marble. Sofa: Carrara Velvet.
Poduszki: Connaught Silk, Deco, Quartzite.

  Alchemy
Innowacyjne połączenia tkanin oddają 
naturalne piękno formacji geologicznych. 
Nazwy wybranych linii w ramach kolekcji to 
np. Quartzite, Carrara i Mystic. 
Współczesne akcenty, jak np. siarkowa żółć, 
współgrają z neutralnymi, przekładanymi 
barwami, tworząc eleganckie i efektowne 
wnętrza.

Sofa: Carrara Velvet. Poduszki: Connaught Silk, Deco, Quartzite.



Narzuta: Mystic w połączeniu z Connaught Silk. Podnóżek: Quartzite.

Zasłony: Deco. Podnóżek: Quartzite.

 Deco

Żywiołowe i geometryczne wzornictwo w 
odcieniach błękitnych i pastelowych 
tonacji kamieni szlachetnych stanowi 
ukłon w stronę nurtu Art Deco, 
pozwalając nadać pomieszczeniom 
elegancki wygląd.



Zasłony: Alchemy. Fotel: Carrara Velvet. Poduszka: Iona.

.

 Warstwowe, neutralne odcienie
Neutralne odcienie podbite są delikatnymi 
tonami, przez co można je bez problemu 
zestawić z intensywnie nasyconymi kolorami. 
Połączenie naturalnych faktur z bardziej 
tradycyjnymi wzorami sprawia, że tkaniny 
można z powodzeniem wykorzystać zarówno 
do stworzenia atmosfery wielkomiejskiego 
szyku, jak i sielskiego klimatu wsi. 
Wymagający klienci znajdą tu tak 
poszukiwane „złamanie” utartych konwencji.

 Zasłony: Alchemy. Podnóżek: Quartzite.
Poduszki: Deco, Connaught Silk, Iona.

.



 
 
 

 

Asortymentowe jedwabne okładziny ścienne
Jedwabne okładziny ścienne stanowią elegancką i stylową alternatywę
dla tradycyjnych tapet, umożliwiając uzyskanie wyrazistych ścian o
naturalnej teksturze i intensywnej głębi koloru. Praktycznie wszystkie
tkaniny James Hare można połączyć z papierem, tworząc okładzinę
ścienną przygotowywaną na zamówienie. Obecnie jednak firma
wprowadziła na rynek pierwszą kolekcję asortymentowych jedwabnych
okładzin ściennych. Kolekcja powstała na bazie jedwabnych tkanin z
bogatej oferty firmy. Minimalna wielkość zamówienia to jeden metr.
Okładziny z kolekcji stanowią ekscytujący dodatek do produktów dla
branży wystroju wnętrz. Jedwabne okładziny ścienne to obecnie nowy
trend na rynku.

Jedwabne okładziny ścienne: jedwab Orissa, jedwab Vienne, jedwab Regal, jedwab Connaught.



Fotel: Carrara Velvet. Narzuta i poduszka: Mineral Silk, Miramar Silk.

 Okładzina ścienna: Orissa Silk. Wezgłowie: Marble. Narzuta: Mineral Silk, Miramar Silk.
 Poduszki: Mineral Silk, Connaught Silk. Klosz: Orissa Silk.

Argento Silks

Gama półgładkich jedwabi o bogatej teksturze 
i opalizujących powierzchniach dających efekt 
metalicznej, kolorowej tęczy.



Specjalne podziękowania dla następujących dostawców:
David Seyfried davidseyfried.com, Heathfield & Co heathfield.co.uk

IJLBrown, kolekcja szklanych wazonów ijlbrown.com, Robert Langford robertlangford.co.uk
The Dining Chair Company diningchair.co.uk, Tom Faulkner tomfaulkner.co.uk 

Trowbridge Gallery, prints  trowbridgegallery.com,  Vaughan  vaughandesigns.com

Fotel: Deco, Quartzite. Zasłony: Quartzite.
Tylna okładka: Zasłony: Argento Silk, Miramar Silk. Okładzina ścienna: Mineral Silk.

Dekadencja i luksus
Stonowane i majestatyczne, lejące się jedwabie 
pozwalają wykreować eleganckie wnętrza, czym 
wpisują się w zainspirowaną naturą kolekcję.
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