
Fotel i poduszka: Quartzite, Yellow. Zasłony: Marble, Graphite. Sofa: Carrara Velvet, Stone.
Poduszki, od lewej strony: Connaught Silk, Cinder; Deco, Lemon & Lime; Connaught Silk, Glory; Quartzite, Rock.

Nowa kolekcja James Hare na sezon Jesień/zima 2017 zainspirowana jest światem natury. Tekstura i 
niezwykłe wzory minerałów, skał, marmuru i metali szlachetnych posłużyły nam do stworzenia 

dynamicznych deseni. Neutralna paleta kolorów szarości i delikatnych odcieni ziemi została ożywiona 
akcentami zainspirowanymi naturalnym blaskiem kamieni szlachetnych o tonacjach takich jak żółć siarki, 
terakota, lazurowy błękit czy kwiatowy róż, tworząc elegancką, wyrafinowaną i ponadczasową kolekcję 

produktów. Blask metali, kunsztowny aksamit i intensywne kolory budują dekadencki, luksusowy klimat 
wnętrza, które naprawdę robi wrażenie.

Jesień/zima 2017
Kolekcja zainspirowana światem naturalnych minerałów

“W sezon jesienno-zimowy wkraczamy w bardziej wyrafinowanym klimacie, otoczeni 
luksusowymi, wzorzystymi tkaninami i materiałami wykończeniowymi z oczywistą nutą 
elegancji na bazie jedwabiu, lnu i bawełny”

Saffron Hare, Dyrektor kreatywny.



W nowej kolekcji wykorzystaliśmy dwa naturalne elementy – 
Alchemy i Argento Silks.

Alchemy to gama dekoracyjnych wzorów o interesujących wzorach i teksturach. Innowacyjne połączenia 
tkanin oddają naturalne piękno formacji geologicznych, takich jak marmur czy kwarcyt. Carrara to nowa 
linia aksamitów w dwóch kolorystykach, których tekstura podbita jest metalicznymi nićmi. Z kolei gama 
Deco to ukłon w stronę Art Deco, z charakterystyczną dla tego nurtu geometrycznością i żywiołowością. 

Mystic silnie przywodzi na myśl świat metali, przy czym wzór pajęczyny na powierzchni, subtelny i 
iluzoryczny, sugeruje związek z tajemnicami alchemików.

	
	 	 	

	

Alchemy
• 2 wersje kolorystyczne
• Przeznaczenie: tkaniny 

dekoracyjne
• Szerokość 142 cm

Marble

Deco
• 5 wersji kolorystycznych
• Przeznaczenie: tkaniny 

dekoracyjne, lekkie 
tkaniny obiciowe

• Szerokość	140cm

Quartzite

Carrara Velvet
• 2 wersje kolorystyczne
• Przeznaczenie: tkaniny 

obiciowe
• Szerokość 138 cm

Mystic

 W Skrócie

Zasłony: Alchemy, Pale Slate. Fotel: Carrara Velvet,
Stone. Poduszka: Iona, Peony.

Zasłony: Quartzite, Travertine. Fotel: Deco, Natural
i Quartzite, Almond.

Okładzina ścienna: Iona, Peony. Fotel: Carrara 
Velvet, Slate. Poduszki: Connaught Silk, Morandi 
Grey; Deco, Peony.

Zasłony: Deco, Peppermint. Stołek: Quartzite, Rock.

• 3 wersje kolorystyczne
• Przeznaczenie: tkaniny 

dekoracyjne, lekkie 
tkaniny obiciowe

• Zasłony
• Szerokość 138 cm

• 5 wersji kolorystycznych
• Przeznaczenie: tkaniny 
dekoracyjne, lekkie 
tkaniny obiciowe

• Szerokość 140 cm

• 4 wersje kolorystyczne
• Przeznaczenie: tkaniny 
dekoracyjne, lekkie 
tkaniny obiciowe

• Szerokość 140 cm



Argento Silks to drugi element - wyrafinowana gama trzech tkanin półgładkich o opalizujących 
powierzchniach dających efekt metalicznej, kolorowej tęczy. Tekstura powierzchni, np. tłoczony metal, 

odbija światło, dając ciekawe, płynne wzory. Sposób układania się tkanin w ramach tej kolekcji przywodzi 
na myśl ciekły metal wylewany z pieca hutniczego, dzięki czemu nadają się idealnie na zasłony lub 

eleganckie, delikatne obicia tapicerskie. W palecie kolorów odnaleźć można akcenty nowoczesne, a także 
fascynację lśniącymi odcieniami.

Od góry: Miramar Silk, Silver; Argento Silk, Mirrored Steel; Mineral Silk, Crystal, Quicksilver; Argento Silk, Bronze; Miramar Silk, 
Smoked Glass; Argento Silk, Silver.

Od góry: Mineral Silk, Peacock Purple;
Miramar Silk, Lapis; Miramar Silk, Norway
Spruce; Mineral Silk, Topaz Blue; Miramar 
Silk, Aquilegia.

Fotel: Carrara Velvet, Slate.
Poduszka i narzuta: Mineral Silk, Eggshell i
Miramar Silk, Almond.

Zasłony: Argento Silk, Midas;
Miramar Silk, Pale Frost.
Okładzina ścienna: Mineral Silk, Quicksilver.

Miramar	Silk	Argento	Silk Mineral	Silk

 	W Skrócie
• 9 wersji kolorystycznych
• Przeznaczenie: tkaniny 
dekoracyjne

• Szerokość 140 cm

• 6 wersji kolorystycznych
• Przeznaczenie: tkaniny 
dekoracyjne

• Szerokość 135 cm

• 9 wersji kolorystycznych
• Przeznaczenie: tkaniny dekoracyjne, 
lekkie tkaniny obiciowe

• Szerokość 140 cm



Połączenie włókien jedwabnych, bawełnianych i lnianych pozwala uzyskać faliste, kunsztownie drapowane 
tkaniny o interesujących powierzchniach, oddający charakterystyczny dla całości kolekcji naturalny klimat. 

Płynne łączenie neutralnych odcieni nadaje kolekcji wyrafinowany, efektowny charakter, tworząc 
wrażenie subtelnego piękna. Ta stonowana, starannie skomponowana gama eleganckich tkanin do 

dekoracji wnętrz pozwala zrealizować wyrafinowane koncepcje wystroju - od wielkomiejskiego szyku, aż
po sielski klimat wsi. Materiały nadają się na zasłony, dekoracyjne elementy wystroju, jak i obicia 

tapicerskie.

Uwagi dla redaktorów 
Firma James Hare powstała w 1865 roku i specjalizuje się w produkcji, projektowaniu i dystrybucji najlepszych tkanin dla branż
modowej oraz wystroju wnętrz na całym świecie. Firma nadal należy do rodziny Hare. Obecnie prowadzi ją już czwarte pokolenie, 
zachowując wierność zasadom założyciela firmy i oferując wyłącznie najlepsze brytyjskie wzornictwo, doskonałą jakość i niezrównaną 
obsługę.

Firma James Hare z powodzeniem przetrwała próbę czasu i jako producent luksusowych, wyrafinowanych materiałów słynie na całym 
świecie z szerokiego wyboru najwyższej jakości, projektowanych w Wielkiej Brytanii gładkich, półgładkich oraz dekoracyjnych jedwabi. 
Tkaniny w ofercie firmy dostępne są w ponad 600 kolorach i obejmują intensywne tonacje barw, wzory przygotowywane ręcznie, a 
także idealnie gładkie materiały.

www.james-hare.com

Lato 2017
Prasa: 
Dodatkowe informacje, wypożyczenia produktów i zdjęcia można uzyskać, kontaktując się z Alison Millar 
z agencji leaf pr
T: 01985 845047 E: leafpublicrelations@gmail.com

Okładzina ścienna: Orissa Silk, Ghost.
Wezgłowie: Marble, Cornish Grey. Poduszki, od przodu: Mineral Silk, Eggshell; Connaught Silk, Alice 
Blue, Morandi Grey. Narzuta: Mineral Silk, Opal. Klosz: Orissa Silk, Chinchilla. Narzuta: Mineral Silk, 
Eggshell.

Narzuta: Mystic, Grey w połą-
czeniu z Miramar Silk, Norway 
Spruce.
Podnóżek: Quartzite, Rock.

Okładzina ścienna: Argento Silk, Silver. Klosz: Miramar Silk, Lime. Fotel i poduszka: Quartzite,
Yellow i Rock.

 	W Skrócie

Connaught Silk
• 48 wersji kolorystycznych
• Przeznaczenie: tkaniny

dekoracyjne
• Szerokość 140 cm

Iona
• 4 wersje kolorystyczne
• Przeznaczenie: tkaniny

dekoracyjne
• Szerokość 140 cm


	Bez tytułu



