
Tempo, Carnaby i Corolla



Tempo, Carnaby 
i Corolla
James Hare, wiodący brytyjski ekspert w 
dziedzinie produktów z jedwabiu, 
wprowadza na rynek trzy wyjątkowe 
kolekcje tkanin, dzięki którym produkty 
firmy zyskują nowe niezwykłe                  
zastosowania.

Paleta żywych kolorów, niczym z pokazu 
mody, w fascynujący sposób kontrastuje z 
eleganckimi neutralnymi odcieniami. 
Tkaniny idealnie nadają się do produkcji 
kotar, tapicerek, zasłon, abażurów, 
poduszek, tapet i innych elementów 
wykończeniowych.



TTTeeemmmpppooo
Tempo, zainspirowana ruchem i tańcem kolekcja haftowanych wzorów, wspaniale wkomponuje się w każde domowe 
wnętrze – zarówno urządzone w stylu tradycyjnym, jak i nowoczesnym.

PPPaaavvvaaannnnnneee
Prostota i wygoda
Ten elegancki wzór został zainspirowany 
pawaną – XVI-wiecznym „pawim tańcem”. 
Łagodne esowate linie faliste, ozdobione 
haftowanymi motywami przypominającymi 
ptasie pióra, nadają tym lnianym tkaninom 
ponadczasowy wymiar.  

Dostępne są trzy wersje kolorystyczne.



RRRuuummmbbbaaa   SSStttrrriiipppeee
Tradycyjne pasy we współczesnym wydaniu

Te pasy o płynnie przechodzących kolorach, wyhaftowane na jedwabnej 
tkaninie, to prawdziwe staccato subtelnych barw. Wzór Rumba Stripe 
cechuje piękny połysk i delikatna tekstura.

Dostępne są cztery wersje kolorystyczne.



FFFlllaaammmeeennncccooo
Lniana tkanina haftowana w 
spektakularne wzory

Fascynujący haft na tkaninie przywodzi 
na myśli płynne ruchy spódnic tancerek 
flamenco. Ten finezyjny wzór, pełen życia 
i energii, zawsze będzie na pierwszym 
planie. 

Barwy i odcienie tej naturalnej lnianej/
bawełnianej tkaniny odzwierciedlają 
koloryt andaluzyjskiego krajobrazu. 

Dostępne są cztery wersje kolorystyczne.



SSSwwwiiinnnggg
Subtelny, elegancki wzór

Łagodny, pełen spokoju haft delikatnie 
faluje na tkaninie. Stonowane barwy 
stworzą atmosferę spokoju w każdym 
otoczeniu.  

Dostępne są cztery wersje kolorystyczne.



Corolla
Wzór inspirowany naturą
Ta fakturowana tkanina o prostym wzorze została zainspirowana układem płatków chryzantemy. 
Doskonale nadaje się do produkcji tapicerek i kotar. Klienci mogą wybierać z całego kalejdoskopu 
kolorów współgrających ze wszystkimi trzema kolekcjami.  

Dostępnych jest 15 wersji kolorystycznych.



CCCaaarrrnnnaaabbbyyy   VVVeeelllvvveeettt
Ta kolekcja aksamitnych tkanin 
zawdzięcza nazwę kultowej       
londyńskiej ulicy, która zasłynęła 
jako mekka miłośników mody. 
Symbolizuje przemijające epoki        
i zmieniające się trendy, których 
ta słynna ulica była świadkiem. 

CCCaaarrrnnnaaabbbyyy   VVVeeelllvvveeettt
Idealny połączenie z jedwabiem
Ta bogato zdobiona tkanina, stanowiąca przepiękne połączenie jedwabiu z aksamitem, jest dostępna w                  
ponadczasowej palecie kolorów – od subtelnych szarości i perłowych odcieni po jaskrawy róż, turkus i pomarańcz. 
Choć jest niezwykle miękka, jej odporność na ścieranie wynosi 35 000 cykli. Jest zatem dość wytrzymała, aby można 
jej było użyć do produkcji tapicerek do mebli domowych, czy też mebli do biur i przestrzeni publicznych. 

Dostępnych jest 16 wersji kolorystycznych.

CCCaaassscccaaadddeee
Trójwymiarowy aksamit
Fakturowana tkanina o nowoczesnym geometrycznym wzorze, który faluje, stopniowo przechodząc w łagodniejsze 
odcienie. Dostępna jest w wielu kolorach, które doskonale komponują się nowym wzorem Carnaby Velvet. 

Dostępnych jest 5 wersji kolorystycznych.
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Telefon: +44 (0)113 243 1204 Telefaks: +44 (0)113 234 7648                                              

sales@james-hare.com  www.james-hare.com     /jamesharefabric     @jamesharefabric

Specjalne podziękowania dla:  
Clockhouse Furniture • Davida Seyfrieda • Heathfield & Co • Sofa.com • The Dining Chair Company •  Vaughan Lighting


