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INSPIRASJON FRA DA OG NÅ
Hafa Eden er en møbelserie i klassisk design med personlig karakter. 
Designern Therese Samuelsson har skapt fine materialmøter, moderne 
detaljer og klassiske linjer inspirert fra fortid og nåtid. Hafa Eden gir deg 
personlige valgmuligheter i ulike kombinasjoner av frittstående servanter
på benkeplate, eller nedsenkte servanter i porselen, håndtak i lær eller 
karakteristiske kjøpmannshåndtak.

Priseksempel: 

HAFA EDEN 600 
Servantskap med to store myktstengende skuffer helt i

hvitt og med fullutdrag som gjør innholdet lett tilgjenge-

lig. Vakker frittstående servant i porselen på en benke-

plate i eik. (11.160,-) Pris 8.928,-

Fint rundt speil som setter stilen. (2.150,-) Pris 1.720,-

LED-lampe i krom. (790,-) Pris 632,-

Håndtak i lær. (173,-/stk) Pris 138,-/stk

Les mer i vår katalog og på hafabad.no

-20%
Hafa Eden

SE FLERE
KOMBINASJONER

 I BADEROMS-
KATALOGEN
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ROMSLIG DESIGN
Hafa Go er et stilrent baderomsmøbel som passer inn uansett hvor 

du befinner deg i livet. Den finnes i hvit eller svart fløyelsmatt finish, 

samt nå også i hvit høyblank. Go finnes i flere bredder og 600 finnes 

nå dessuten i et grunnere mål. Romslige skuffer og skap gir sjenerøs 

oppbevaring og passer like godt i det lille som i det store baderom-

met. Din personlige stil setter du med noen av våre håndtak.

Priseksempel: 

HAFA GO 600 HVIT MATT.
Servantskapet har en mykstengende skuff som har god 

plass til oppbevaring og med servant i porselen som hol-

der over tid. Velg mellom speilskap med dobbelsidige 

speildører, stilren rundt eller rektangulært speil, samtlige 

med justerbare monteringsbraketter. Kompletter med 

LED-lampe og strømuttak og velg til et av våre håndtak  

for å sette din personlige stil.

Servantskap og servant i porselen. (6.050,-) Pris 4.840,-

Speilskap.  (4.300,-) Pris 3.440,- 

Håndtak Hafa Shape.  Pris 107,-/stk

Les mer i vår katalog og på hafabad.no

-20%
Hafa Go
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UNIK NORDISK DESIGN
Hafa Sun er en stilren og elegant serie, med myke detaljer og  
vakre flater i lyse eller mørke toner. Med den tydelige trestrukturen 
har gitt møblene en unik karakter. Romslige skuffer sikrer godt 
med oppbevaring for hele familien. Underskap og servantskap  
finnes også med et grunnere mål som også passer smalere  
baderom, Hafa Sun Compact. Du velger mellom svart og hvit  
eikestruktur, samt hvit matt.

3 BREDDER
2 DYBDER

-20%
Hafa Sun

Priseksempel:  

HAFA SUN 600
Et stilrent designet møbel med mykt avrundede detaljer. 

Servantskap med to myktstengende skuffer og integrerte 

håndtak. Skuffene har fullutdrag som gjør innholdet lett  

tilgjengelig, og innside i elegant grått. Romslig servant

av porselen.

dybde 395 mm. (7.390,-) Pris 5.912,- 

dybde 465 mm (8.520:-) Pris 6.816:-

Speil  (3.970,-) Pris 3.176,-

Speilskap med 230 V strømuttak. (6.240,-) Pris 4.992,-

Høyskap (7.370,-) Pris 5.896,-

Les mer i vår katalog og på hafabad.no
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HAFA LIFE 500O

Servantskap bredde 500 med med myktstengende dør. Servant av porselen. 

Speilskap med dobbeltsidige speil og justerbare hyller i glass og strømuttak på 

høyre side. IP 44. Speil med innfelt, behagelig varmhvit LED-belysning. IP44.

Komplett med speil (7.150,-) Pris 5.495,-

Komplett med speilskap (8.780,-) Pris 6.495,-

HAFA LIFE 600O

Servantskap bredde 600 myktstengende dør eller dører. Servant av porselen. 

Speilskap med dobbeltsidige speil og justerbare hyller i glass og strømuttak på 

høyre side. IP 44. Speil med innfelt, behagelig varmhvit LED-belysning. IP44.

Komplett med speil (8.190,-) Pris 5.995,-

Komplett med speilskap (9.820,-) Pris 6.995,-

Hafa Life 500
med speil

5.495,-
(7.150,-)

Hafa Life 600
med speilskap

6.995,-
(9.820,-)
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HAFA IGLOO CORNER, KLART GLASS
Dusjhjørne med generøse glassflater og sølvfargede profiler. Finnes i størrelser 700, 

800, 900 och 1000 mm som alle kan kombineres med hverandre. Full høyde, 2000 

mm. Dusjdørene er utstyrt med løftehengsler som løfter dørene 5 mm ved åpning  og 

lukking. Smekre, gripe vennlige håndtak i metall. For å spare plass kan dørene svinges 

innover når dusjen ikke er i bruk. 

Klarglass  (5.760,-) Pris 3.990,- 

Hafa Igloo Round 

3.990,-
(5.770,-)

Hafa Igloo Corner

3.990,-
(5.760,-)

HAFA IGLOO ROUND, KLART GLASS
Dusjhjørne med generøse glassflater og sølvfargede profiler. Dusjdørene er utstyrt med 

løftehengsler som løfter dørene 5 mm ved åpning  og lukking. Smekre, gripevennlige 

håndtak i metall. Full høyde, 2000 mm. For å spare plass kan dørene svinges innover 

når dusjen ikke er i bruk. Finnes i mange forskjellige størrelser. Les mer på hafabad.no

Klarglass (5.770,-) Pris 3.990,-  

Hvis badegulvet har dårlig fall, fås det en gulvlist

av aluminium som hindrer vannet i å renne ut.

Pris 510,-
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HAFA POLARIS DUSJKABINETT ROUND
Stilrent, prisgunstig og lettmontert dusjkabinett med hjørneinngang. Høyden er 1995, dermed kan 

det monteres i  rom med en takhøyde på 2 meter. 4 henholdsvis 6 mm herdet sikkerhetsglass. 

Stabilt kar i hvit akryl med avtakbar front, lett tilgjengelig vannlås og utstyrt med hårsil. Håndtak og 

hjul av metall. Sølvfargede profiler/klart glass. Det designede dusjsetet Hafa Lime følger med. 

(9.440,-) Pris 6.995,-

Hafa Polaris

6.995,-
(9.440,-)
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DUSJSETT
MED  JUSTERBARE

VAGGFESTER

ANTITWIST
HEAT 

PROTECTION

HAFA COMPLETE R ROUND / SQUARE
Takdusj med firkantet  eller rund dusjhode. 200x200 mm. Dusjblander med  

termostat og dusjsett. Høyde 1200 mm. Såpekopp medfølger.  

Round 1381635, Square 1381645 (5.400,-) 3990,-

Hafa Complete 

3.990,-
(5.400,-)

HAFA DESIGN BLACK
Designet dusjsett i krom med dusjstang i metall

og svart dusjslange med AntiTwist. Ekstra stort

dusjhode (Ø 170 mm). Dusjstang med justerbare

veggfester, 350-847 mm. 

138 17 65  (1.390,-) Pris 1.032,-

HAFA FLEX 
Funksjonellt dusjsett i krom med dusjstang i  

metall og slange i AntiTwist. Dusjhåndtak med tre 

ulike stråler, tradisjonell, massasje og spraystråle.  

Ø 120 mm. Dusjstang med justerbare veggfester, 

350-847 mm. 138 17 60  (1.070,-) Pris 872,-

HAFA ROUND
Klassisk dusjsett i krom med dusjstang i metall og

dusjslange med AntiTwist. Gripevennlig dusjhåndtak

i metall og dusjstang med justerbare veggfester,

350-847 mm. 

138 17 55  (1.170,-) Pris 872,-

HAFA MIX ROUND / SQUARE
Dusjblander med termostat, skoldingssperre og HeatProtection. Noe som innebærer 

at blanderkroppen er varmebeskyttet og forhindrer at du brenner deg. c/c 150

Round 138 17 35  (2.690,-) Pris 2.090,-. Square 138 17 45  (3.230,-) Pris 2.490,-

HEAT 
PROTECTION

Hafa Mix

fra 2.090,-
(fra 2.690,-)

Round

Square
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HAFA ETTHULLSVENTIL

For vanntilkobling.

Design 1509959 

(1.620,-) Pris 1.296,-

HAFA ELLIPS KROK
Perfekt å for eksempel 

henge og varme morgen-

kåpen på.

Krom 1509945, Hvit 1509946

(330,-) Pris 264,-/2 stk

HAFA ELPATRON
Med termostat. 2 timers  

timerfunksjon med  

automatisk avstenging. 

Krom 1509952, Hvit 1509953 

(1.730,-) Pris 1.384,-

KJØP TIL  
SMARTE KROKER 

TIL MORGENKÅPEN

Ellips håndkletørker

-20%

-20% PÅ ALLE TILBEHØR
TIL DIN HÅNDKLETØRKER

  HAFA ELLIPS
Håndkletørker med ovale rør av stål. For vannbåren 
varme eller elpatron. Finnes i tre høyder og to ulike 
bredder. Hvit eller krom.  

(fra 1.650,-) Pris fra 1.320,-
Kjøp til elpatron eller etthullsventil.
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Hafa Original 

8.990,-
(11.240,-)

DESIGN BADEKAR
I våre badekar kan du bade lenge. Velg mellom runde eller firkantete  

former. Uansett hva du velger kan du se fram til en herlig avkoblende  

stund i et badekar som holder over tid.

HAFA ORIGINAL BADEKAR TOAL

Et badekar i stilren design og med en behagelig  

helning. I støpemarmor som holder varmen lenge, og 

med en overflate i gelcoat som gir enklere rengjøring. 

Med målene sine passer det godt der det gamle bade-

karet ditt pleide å stå. Justerbare føtter for optimal  

stabilitet. 1562x688x550 mm. Badedybde 450 mm. 

1443090 (11.240,-) Pris 8.990,-

HAFA SUN SQUARE 
Designet frittstående badekar med rette elegante  

former. I stabil fargebestandig sanitærakryl. Overflaten 

uten skjøter gjør karet lettere å rengjøre. Justerbare  

føtter. 1570x750x600 mm. Badedybde 460 mm.   

1443093 (14.570,-) Pris 10.900,-

HAFA SUN ROUND  
Designet frittstående badekar med myke runde former 

i stabil fargebestandig sanitærakryl. Overflaten uten 

skjøter gjør karet lettere å rengjøre. Justerbare føtter.

1570x750x600 mm. Badedybde 460 mm.  

1443096 (14.570,-) Pris 10.900,-

HAFA FLOOR
Fristående blandebatteri for badekar.

1445555 (10.490,-) Pris 7.990,-
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HAFA AQUA 140 C
Et familievennlig hjørnebadekar med rene, enkle linjer. Har en sitteplass som gjør det

praktisk å bade med barn. 1230/1435x1230/1435x680 mm. Badedybde 425 mm.

Kar 1443010-00   (14.980,-) Pris 11.984,-

Kar inkl. blandebatteri 1443010-20  (20.070,-) Pris 16.056,- 

Med Base pakke 1443011-00 (23.550,-) Pris 18.840,-

Med Base pakke nkl. blandebatteri 1443011-20 (28.640,-) Pris 22.912,-

Med Upgrade pakke 1443012-00 (32.120,-) Pris 25.696,-

Med Deluxe pakke1443013-00 (38.550,-) Pris 30.840,-

Med Premium pakke1443014-00 (44.970,-) Pris 35.976,-

-20% gjelder hele Aqua-serien. Les mer om alle størrelser og varianter på hafabad.no

Massasjesystem Base Upgrade Deluxe Premium

Front- og ev. endepanel

6 jetdyser

Pulsfunksjon

Blandebatteri

Ryggmassasje 6 minijet-
dyser

Fotmassasje 4 minijetdyser

Vedlikeholdsvarmer 1,5 kW

Terapibelysning

Vannrensing

Berøringspanel

Bunnsystem/booster

-20%
Hafa Aqua
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HAFA WALL BASIC
Vegghengt toalett med toalettsete med SoftClose™, spylesystem og spyleknapp. 

Med spyleknapp hvit 1273254 (5.010,-)  Pris 3.990,- 
Med spyleknapp krom 1273255 (5.220,-)  Pris 3.990,-

WATER SAVE
Sammen med vår mangeårige kompetanse när det 
gjelder skandinaviske byggforeskrifter, installasjonskrav 
og sertifisering, tar vi nå neste skritt og gjør store deler 
av vårt blandersortiment miljøvennlig. Water Save  
sparer vann, uten at det går ut over komforten.

HAFA MIX LEAN
Servantblander. 1381000

(1.870,-) Pris 1.390,-

HAFA DESIGN ROSÉ
Servantblander. 1381095 

(2.880,-)  Pris 2.190,-

HAFA SM0OTH
Servantblander. 1381050 

(2.430,-)  Pris 1.750,-

HAFA FLOW
Vannfallblander. 1381085

(2.990,-) Pris 2.190,-

HAFA WHIRL
Vannfallblander. 1381090

(2.210,-) Pris 1.490,-

HAFA MIX HIGH
Servantblander. 1381010

(2.760,-) Pris 1.990,-

KOMPLETT
PAKKE

Hafa Wall Basic

3.990,-
(fr. 5.010,-)


