
       Constellation i Kaleidoscope 
 W rolach głównych Orissa i Connaught



Constellation i Kaleidoscope
James Hare, wprowadzając na rynek cztery wyjątkowe kolekcje tkanin, dzięki 
którym produkty firmy zyskują nowe niezwykłe zastosowania, po raz kolejny 
udowadnia, że absolutnie zasługuje na miano wiodącego brytyjskiego eksperta w 
dziedzinie produktów z jedwabiu.

Constellation to kolekcja dekoracyjna w całości złożona z wzorów żakardowych         
inspirowanych cudownymi zjawiskami, które możemy obserwować na nocnym 
niebie. Tkaniny idealnie nadają się do produkcji kotar, tapicerek, zasłon, abażurów, 
poduszek, tapet i innych elementów wykończeniowych.



Constellation
Połączenie kolorów tworzące subtelne fakturowane pasy 

Constellation to ekskluzywna dekoracyjna tkanina żakardowa, która doda elegancji każdemu wnętrzu. Zlewające się 
kolory maskują subtelny prążkowany wzór. Tkaniny są dostępne w neutralnych odcieniach, w połączeniu ze śmiałymi 
jaskrawymi dodatkami.

Dostępnych jest 6 wersji kolorystycznych.



Orion
Ten wyrafinowany wzór „w jodełkę” idealnie nadaje się na 
obicia tapicerskie. 
Jego naturalna symetria, dzięki której perfekcyjnie harmonizuje z 
resztą kolekcji, przywodzi na myśl konstelację, której imię nosi. 
Tkanina dostępna jest w ciepłych i chłodnych metalicznych      
odcieniach, które równie doskonale komponują się z tradycyjnymi, 
jak i nowoczesnymi wnętrzami. 

Dostępne są 2 wersje kolorystyczne.



Aquila
Wyróżniający się eliptyczny design 

Za inspirację posłużył delikatny wzór 
widoczny na piórach orła, który szybuje po 
nocnym niebie pod postacią konstelacji. Ta 
efektowna tkanina idealnie nadaje się do 
produkcji kotar.

Dostępnych jest 5 wersji kolorystycznych.

Lyra Stripe
Delikatne, pionowe pasy 
przenikających się barw

Kolorowe pasy zlewają się, 
harmonijnie przechodząc od 
jaśniejszych do ciemniejszych 
tonacji i z powrotem. Płynnie    
zmieniające się odcienie sprawiają, 
że ten falisty wzór dodaje wnętrzu 
elegancji i działa uspokajająco.

Dostępnych jest 5 wersji                
kolorystycznych.



Kaleidoscope  
Efektowny, nowoczesny wzór żakardowy 

Jest to kolejna z serii zaprojektowanych 
przez firmę James Hare tkanin półgładkich. 
Ta subtelna tkanina żakardowa składa się z 
załamanych linii światła, które układem 
przypominają obrazy widziane w            
kalejdoskopie. Dostępna jest w szerokiej 
palecie kolorystycznej, od subtelnych   
neutralnych odcieni do wyrazistych jasnych 
barw.

Dostępnych jest 16 wersji kolorystycznych.



Jedwab Connaught
Nowe odcienie klasyki   
Ta jedna z najbardziej cenionych gładkich 
tkanin w ofercie firmy James Hare stanowi 
połączenie ekskluzywnych jedwabnych 
włókien i wełny merynosowej, dzięki czemu 
powstał lejący się materiał o subtelnym 
połysku. Do oferty wprowadzono        
siedemnaście nowych kolorów, od 
uniwersalnych neutralnych odcieni po 
wyraziste barwy klejnotów.

Dostępnych jest 48 wersji kolorystycznych.



Jedwab Orissa
Niezliczone kolory   
Jedwab Orissa firmy James Hare przez wiele lat 
stanowił produkt niezbędny dla projektantów. Teraz 
 jest on dostępny w 214 odcieniach, w partiach 
materiału o szerokości 140 cm.  Dupion to                  
najpopularniejszy gatunek jedwabiu na świecie. 
Sekretem jego wyjątkowej urody jest ręczny splot 
nadający całej tkaninie nieregularną strukturę. 

Paleta barw dowodzi, że nikt nie potrafi tak doskonale 
dobierać barw jak James Hare. W ofercie można 
znaleźć zarówno subtelne odcienie i bogactwo klasyki, 
jak i odważne kolorystyczne akcenty.  Tkanina      
idealnie nadaje się na draperie i kontrastujące detale. 
Jest też doskonałym ściennym materiałem 
wykończeniowym.

Dostępnych jest 214 wersji kolorystycznych.
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