
BADRUMSMÖBLER, DUSCHAR,  BADKAR, BLANDARE, TAKDUSCHAR OCH HANDDUKSTORKAR

HÖSTKAMPANJ
JUST NU EXKLUSIVA ERBJUDANDEN

-20%
PÅ UTVALT SORTIMENT

JUST NU
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GENERÖS 
DESIGN
Hafa Go är en stilren badrumsmöbel 

som passar in oavsett var du befinner 

dig i livet. Den finns i vit eller svart 

sammetsmatt finish samt nu även i vit 

högblank. Go finns i flera bredder och 

600 finns nu dessutom i ett grundare 

mått. Rymliga lådor och skåp erbjuder 

generös förvaring och passar lika bra i 

det lilla som i det stora badrummet. 

Din personliga stil sätter du med något 

av våra handtag. 

Prisexempel:

HAFA GO 1000 MATT SVART. Tvättställsskåp med mjuk-

stängande låda som ger generös förvaring. Tvättställ i porslin.  

(8.700:-) Pris 6.960:-

Spegelskåp med dubbelsidiga spegeldörrar.   

(6.700:-) Pris 5.360:-

LED-lampa Hafa Go med varmvitt ljus. (990:-) Pris 792:-

Handtag Hafa Neat svart. Pris 99:-

Läs mer i vår katalog samt på hafa.se

DESIGN BY 
Therese Samuelsson
& Charlotte Johansson

HAFA GO är en stilren badrumsmöbel med sammetsmatt lack  

i vitt och svart eller i vit högblank. Tvättställsskåpet har en mjuk-

stängande låda som ger en generös förvaring och med tvättställ  

i porslin som håller över tid. Välj mellan spegelskåp med 

dubbel sidiga spegeldörrar, stilren rund eller rektangulär spegel, 

samtliga med justerbara upphängningsbeslag för enkel montering. 

Komplettera med LED-lampa och eluttag och välj till ett av våra 

handtag för att sätta din personliga stil.
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-20%
Hafa Go

GO 450 SVART MATT.
Tvättställsskåp med en mjukstängande lucka. (1.920:-) Pris 1.536:-

Tvättställ i porslin. (1.500:-) Pris 1.200:-

Spegel. (990:-) Pris 792:-

LED-lampa. (990:-) Pris 792:-

Handtag Hafa Sober. Pris 99:-

GO 600 VIT MATT.
Tvättställsskåp med en mjukstängande låda. (3.500:-) Pris 2.800:-

Tvättställ i porslin. (2.130:-) Pris 1.704:-

Rund spegel 570.  (1.990:-) Pris 1.592:- 

Handtag Hafa Shape.  Pris 99:-/st

NYHET

NYHET
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UNIK NORDISK DESIGN
Hafa Sun är en stilren elegant serie, med mjuka detaljer och  
vackra ytor i ljusa eller mörka toner. Den tydliga trätexturen ger  
möbeln en unik karaktär. Rymliga lådor erbjuder bra förvaring för 
hela familjen. Underskåp och tvättställ finns även i ett grundare 
mått som passar smalare badrum, Hafa Sun Compact.  
Du väljer mellan svart ekstruktur, vit ekstruktur eller vit matt.

3 BREDDER
2 DJUP

Prisexempel:

HAFA SUN 600
En stilren designad möbel med mjukt rundade detaljer. 

Tvättställsskåp med två fullutdragslådor och integrerade 

handtag. Rymligt handfat i porslin. (8.040:-) Pris 6.432:-

Spegelskåp med infälld behaglig varmvit LED belysning 

och 230 V-uttag. IP 44. 1551095 (5.880:-) Pris 4.704:-

Högskåp 1551140 (6.950:-) Pris 5.560:-

Läs mer i vår katalog samt på hafa.se

-20%
Hafa Sun
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INSPIRATION FRÅN DÅ OCH NU
Hafa Eden är en möbelserie i klassisk design med personlig karaktär. 
Designern Therese Samuelsson har skapat fina materialmöten,  
moderna detaljer och klassiska linjer inspirerad från både dåtid och  
nutid. Hafa Eden ger dig personliga valmöjligheter i olika kombinationer. 
Fristående handfat på bänkskiva, eller nedsänkt tvättställ i porslin, 
handtag i läder eller karakteristiska köpmanshandtag.

Prisexempel:

HAFA EDEN 600 
Tvättställsskåp med två gedigna mjukstängande lådor 

helt i vitt och med fullutdrag som gör innehållet lättåt-

komligt. Vackert fristående handfat i porslin på en bänk-

skiva i ek. (10.530:-) Pris 8.424:-

Fin rund spegel som sätter stilen. (2.030:-) Pris 1.624:-

LED-lampa i krom (745:-) Pris 596:-

Läs mer i vår katalog samt på hafa.se

-20%
Hafa Eden
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HAFA IGLOO CORNER KLARGLAS
Rymlig duschhörna med raka, enkla linjer och silverfärgade profiler. Dörrarna är för-

sedda med lyftgångjärn som lyfter dem 5 mm vid öppning och stängning. Smäckra 

greppvänliga handtag i metall. Fullhöjd 2000 mm.  För att spara utrymme kan dörrar-

na svängas inåt när duschen inte  används. Finns i storlekar 700, 800, 900 och 1000 

mm, som alla går bra att kombinera med varandra. Läs mer på hafa.se

Klarglas (5.600:-) Pris 3.990:-

Hafa Igloo 

3.990:-
(5.600:-)

HAFA IGLOO ROUND KLARGLAS
Duschhörna med generösa glasytor i klart glas och silverfärgade profiler. Dörrarna är 

försedda med lyftgångjärn som lyfter dem 5 mm vid öppning och stängning. Smäckra 

greppvänliga handtag i metall. Fullhöjd 2000 mm.  För att spara utrymme kan dörrar-

na svängas inåt när duschen inte  används. Finns i många olika storlekar. 

Läs mer på hafa.se

Klarglas (5.600:-) Pris 3.990:-

Hafa Igloo 

3.990:-
(5.600:-)

Om badrumsgolvet har dåligt fall finns en golvlist i 

aluminium som hindrar vattnet att rinna ut.

Pris 510:-
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HAFA KIOTO TOALETT 

Designad av Rutger Andersson och utvecklad av Venkat Tirunagaru. Soft Close™  

mjukstängande toalettlock ingår. Snålspolande, 3/6 liter. Dolt S-lås. Sitthöjd 42,5 cm. 

1273305. (3.990:-) Pris 2.990:-

HAFA WALL BASIC
Hafa Wall Basic är en vägghängd standardtoalett med optimalt vattenflöde som gör att 

toaletten alltid spolar rent. Hafa Wall Soft Close™ mjukstängande toalettlock, spolsystem 

och Moon spolknapp gör din toalett komplett.

Med vit spolknapp 1273254 (5.010:-) Pris 3.990:-

Med kromad spolknapp 1273255 (5.220:-) Pris 3.990:-

Hafa Kioto

2.990:-
(3.990:-)

Hafa Wall basic

3.990:-
(5.010:-)

SOFT CLO
SE

TOALETTSITS MED SOFT CLOSE™ 
Soft Close™ är framtaget för att förhindra slamrande oljud när du stänger 

toalettlocket. Istället stängs locket tyst och försiktigt den sista biten. 
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HAFA MIX LEAN
Tvättställsblandare. 1381000

(1.740:-) Pris 1.390:-

HAFA MIX HIGH
Tvättställsblandare. 1381010

(2.560:-) Pris 1.990:-
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HAFA DESIGN ROSÉ
Tvättställsblandare. 1381095

(2.660:-) Pris 2.190:-

HAFA MIX ROUND 
Termostatblandare i mässing och med handtag i metall. Skållningsspärr och  

HeatProtection vilket innebär att blandarkroppen är värmeskyddad och  

förhindrar att du bränner dig. B293xH40 mm.

c/c 150 138 17 35, c/c 160 138 17 40 (2.490:-)  Pris 2.090:-

HAFA MIX SQUARE 
Termostatblandare i mässing och med handtag i metall. Skållningsspärr och  

HeatProtection vilket innebär att blandarkroppen är värmeskyddad och  

förhindrar att du bränner dig. B287xH38 mm.

c/c 150 138 17 45, c/c 160 138 17 50  (2.990:-) Pris 2.490:-

HEAT 
PROTECTION

NYHET
WATER SAVE

Våra blandare tillverkas i moderna produktionsanläggningar där kvalitén står i fokus. 
För att säkra kvalitén på våra produkter genomför vi kontinuerligt kontroller. Tillsammans 
med vårt mångåriga kunnande vad gäller skandinaviska byggnormer, installationskrav 
och certifiering tar vi nu nästa steg och gör stora delar av vårt blandarsortiment miljö-
vänligt. Water Save sparar vatten, utan kompromiss på komfort. 
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HAFA DESIGN BLACK
Duschset i krom med duschstång i metall. Svart 

duschslang med AntiTwist och  extra stort dusch-

handtag Ø 170. Duschstång med justerbara vägg-

fästen 350-847 mm.

138 17 65  (1.290:-) Pris 1.032:-

HAFA FLEX 
Funktionellt duschset i krom med duschstång i 

metall och duschslang med AntiTwist. Duschhand-

tag med tre olika strålbilder. Duschstång med jus-

terbara väggfästen 350-847 mm.

138 17 60  (990:-) Pris 792:-

HAFA ROUND
Klassiskt duschset i krom med duschstång i metall 

och duschslang med AntiTwist. Greppvänligt smäck-

ert duschhandtag. Dusch  stång med juster bara 

väggfästen 350-847 mm.

138 17 55  (1.090:-) Pris 872:-

DUSCHSET
MED  JUSTERBARA

VÄGGFÄSTEN

ANTITWIST
HEAT 

PROTECTION

HAFA COMPLETE R ROUND / SQUARE
Takdusch med runt eller fyrkantigt duschhuvud 200 mm i metall. Termostatblandare 

med HeatProtection och duschset. Höjd 1200 mm. Tvålkopp medföljer.   

R: cc 150 138 16 35, cc 160 138 1640,   (4.990:-) Pris 3.990:- 

SQ: cc 150 138 16 45, cc 160 138 16 50  (4.990:-) Pris 3.990:-

Hafa Complete 

3.990:-
(4.990:-)

HAFA WHIRL
Vattenfallsblandare. 1381090

(2.040-) Pris 1.490:-

HAFA FLOW
Vattenfallsblandare.1381085

(2.770:-)  Pris 2.190:-

HAFA SMOOTH
Tvättställsblandare. 1381050 

(2.250:-)  Pris 1.750:-

NYHET - Water Save
Vi har uppgraderat våra tvättställsblandare 

med en vattenbesparande strålsamlare 

som gör att du förbrukar mindre vatten.
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HAFA SUN SQUARE  
Designat fristående badkar med raka eleganta former.  

I extra stabil färgbeständig sanitetsakryl och den skarv-

fria ytan gör karet lätt städat. Justerbara fötter.

1570x750x600 mm. Baddjup 460 mm.  

144 30 93 (13.900:-) Pris 10.900:-

HAFA SUN ROUND  
Designat fristående badkar med mjuka runda former. 

I extra stabil färgbeständig sanitetsakryl och en skarv-

fria ytan gör karet lättstädat. Justerbara fötter.

1570x750x600 mm. Baddjup 460 mm.  

144 30 96 (13.900:-) Pris 10.900:-

DESIGNADE BADKAR
I våra badkar kan du bada länge. Välj mellan runda eller fyrkantiga former. Oavsett 

val kan du se fram emot en skön avkopplande stund. I ett badkar som håller över tid.

HAFA FLOOR
Fristående badkarsblandare.

1445555 (9.990:-) Pris  7.990:-

HAFA ORIGINAL BADKAR TOAL

Ett badkar i stilren design och med en bekväm komfort.  

I genuin gjutmarmor som håller värmen länge och 

med en yta i gelcoat för enklare rengöring. Passar bra 

med sina mått där ditt gamla badkar har stått. Juster-

bara fötter för optimal stabilitet. Avlopp och bottenventil 

ingår. 1562x688x550mm. Baddjup 450 mm.  

1443090 (11.240:-) Pris 8.990:-

Hafa Original 

8.990:-
(11.240:-)
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HAFA AQUA 140 C
Ett familjevänligt hörnbadkar med rena enkla linjer. Har en sittbrunn som gör det praktiskt 

att bada med barn. 1230/1435x1230/1435x680 mm. Baddjup 430 mm. 

Kar 1443010-00   (14.300:-) Pris 11.440:-

Kar inkl blandare 1443010-20  (19.770:-) Pris 15.816:- 

Med Base paket 1443011-00 (22.000:-) Pris 17.600:-

Med Base paket inkl blandare 1443011-20 (27.470:-) Pris 21.976:-

Med Upgrade paket 1443012-00 (31.900:-) Pris 25.520:-

Med Deluxe paket 1443013-00 (38.600:-) Pris 30.880:-

Med Premium paket 1443014-00 (44.100:-) Pris 35.280:-

-20% gäller hela Aqua-serien. Läs mer om alla storlekar och varianter på hafa.se

Massagesystem Base Upgrade Deluxe Premium

Front och ev gavel

6 jetmunstycken

Pulsfunktion

Blandare

Ryggmassage 6 minijet

Fotmassage 4 minijet

Underhållsvärmare 1,5 kW

Terapibelysning

Vattenrening

Touchdisplay

Botten/booster

-20%
Hafa Aqua
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  HAFA ELLIPS
Handdukstork med ovala rör av stål. För vattenburen värme 
eller elpatron. Finns i tre höjder och två olika bredder.  
Välj mellan vit eller blankt rostfritt stål.  
(fr 1.600:-) Pris från 1.280:-

Köp till elpatron eller vattenventil beroende på önskad anslutning.

KÖP TILL
SMARTA KROKAR
TILL BADROCKEN

HAFA ETTHÅLSVENTIL
Ventil för vattenburet  
värmesystem.

Traditionell 1509955 

(1.260:-) Pris 1.008:-
Design 1509959 

(1.570:-) Pris 1.256:-

-20% PÅ TILLBEHÖR
TILL DIN HANDDUKSTORK

-20%
Ellips handdukstorkar 

 

HAFA ELLIPS KROK 
2-pack.  
Passar alla Ellips  
handdukstorkar.  

(326:-) Pris 261:-

HAFA ELPATRON
Med termostat. 
2 timmars timerfunktion.

Krom 1509952, 

Vit 1509953, 

Svart 1509954 (1.680:-) 

Pris 1.344:-

Design

Traditionell

Följ oss på: #hafadesign


