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Domino, Mikado i Solitaire 
Firma James Hare uzupełniła swoją ofertę o trzy ekscytujące kolekcje, Domino, Mikado i 
Solitaire. Wzory tkanin inspirowane klasycznymi grami charakteryzują się wesołym i żywym 
wyglądem, a końcowy rezultat, podobnie jak w grach, jest zaskakujący.  

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.



Solitaire
Luksusowa, półgładka tkanina w wielu wersjach kolorystycznych

Jest to kolejna z serii zaprojektowanych przez firmę James Hare tkanin półgładkich. Kolekcja Solitaire dodaje 
wnętrzom barw i energii. Nieregularne, opalizujące kształty okręgów wydają się unosić nad rypsowym splotem. 
Różnorodne odcienie i wyrafinowane wzornictwo składają się na paletę kolorów, która łamie istniejące reguły.

Dostępnych jest 15 wersji kolorystycznych.



Mikado
Tkanina haftowana w efektowne wzory pasów 

Inspiracją do stworzenia kolekcji były jaskrawe kolory bierek używanych do gry w Mikado. 
Haftowana lniano-bawełniana tkanina w pasy dostępna jest w żywych kolorach lub 
delikatnych, subtelnych odcieniach.  Pełne werwy, żywe wzornictwo dodaje wnętrzom 
atrakcyjności i nie można przejść obok niego obojętnie.

Dostępnych jest 5 wersji kolorystycznych.



Domino
Uniwersalna tkanina żakardowa w geometryczne, przyciągające 
wzrok wzory
Pasiasta tkanina we wzór chevron, czyli regularne linie i wzory graficzne. 
Całość przypomina ułożone obok siebie kostki domina i tworzy we wnętrzu 
atmosferę nowoczesności.  Ta niezwykle miękka i idealna do produkcji kotar 
tkanina charakteryzuje się odpornością na ścieranie na poziomie 30 000 cykli, 
dzięki czemu jest dość wytrzymała, aby można jej było użyć do zastosowań 
ogólnych. Domino to tkanina młoda, świeża i nowoczesna, która łączy w sobie 
wysokiej klasy wzornictwo, fakturę i kolorystykę.

Dostępnych jest 14 wersji kolorystycznych.



Bagatelle   
Lejąca tkanina żakardowa w palecie wyrafinowanych kolorów

Bagatelle to lejąca, miękko układająca się tkanina w delikatny wzór fali. Tkanina pasuje zarówno do 
nowoczesnych, jak i tradycyjnych wnętrz. Idealnie sprawdza się jako materiał na kotary, ale może 
służyć także jako lekkie obicie tapicerskie. Kolekcja dostępna jest w palecie ponadczasowych 
kolorów, od subtelnych odcieni szarości i lnu do jaskrawych fioletów i czerwieni.

Dostępnych jest 7 wersji kolorystycznych.



Backgammon  
Elegancka żakardowa tkanina we współczesnym wydaniu

Nosząca nazwę jednej z najstarszych gier planszowych na 
świecie tkanina w charakterystyczny dla planszy tryktraka wzór 
kropek i kwadratów. Swojej inspiracji kolekcja zawdzięcza 
bogactwo szczegółów i misterność wzoru.  Elegancka tkanina 
nadaje wnętrzom powiew nowoczesności, bez względu na styl 
ich wystroju. Materiał służyć może zarówno do produkcji kotar, 
jak i obić tapicerskich.

Dostępne są 3 wersje kolorystyczne.



Specjalne podziękowania dla:

Balmain & Balmain www.balmainandbalmain.com
David Seyfried  www.davidseyfried.com 
Heathfield & Co www.heathfield.co.uk 
I & JL Brown www.ijlbrown.com 
Little Greene Paint Company  www.littlegreene.com 
Tamarisk www.tamariskdesigns.co.uk 
The Dining Chair Company www.diningchair.co.uk 
The Dormy House  www.thedormyhouse.com 
Trowbridge Gallery www.trowbridgegallery.com
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