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• firma Haft to niekwestionowany lider na rynku firanek oraz jedyny na skalę przemysłową 

producent wyrobów haftowanych w Polsce

• Haft, tworząc swoje produkty, korzysta z doświadczeń bazujących na ponad 

130-letniej tradycji kaliskiego przemysłu tkanin haftowanych, koronkowych i tiulowych

• firma wchodzi w skład Grupy Kapitałowej WISTIL S.A., do której należą również Polskie 

Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. oraz Zakłady Porcelany Stołowej 

„Lubiana” S.A.

• siedziba firmy i park maszynowy mieszczą się w Kaliszu

• firma zatrudnia ok. 330 pracowników, będąc tym samym znaczącym pracodawcą 

w regionie

INFORMACJE O FIRMIE
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• Haft eksportuje produkty za granicę – głównie do Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, 

Słowacji i Czech

• na rynku polskim firma Haft ma ok. 55-60 % udziału w produkcji

• innowacyjność i odpowiedzialność to wartości wyznawane przez firmę – stoją one 

za jej sukcesem, wysoką jakością i trwałością, nowoczesnością rozwiązań

Produkty firmy Haft wyznaczają trendy w obszarze dekoracji 

okiennych i stołowych.

INFORMACJE O FIRMIE
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których nikt inny w Polsce nie posiada, pozwalają 

nam oferować unikalne wyroby. 

Naszą ofertę chcemy poszerzać o dekoracje tkaninowe. Kupiliśmy ostatnio krosno i chcemy 

spróbować swoich sił również na tym polu. Jestem przekonany, że ten projekt przyniesie 

równie zadawalające rezultaty, jak nasze dotychczasowe innowacje

– Mieczysław Kędzierski, prezes zarządu i dyrektor generalny 

Fabryki Firanek i Koronek Haft S.A.

fot. Tomasz Sąsiada, Money.pl

– Siłą naszej marki jest zdolność wyczuwania 

koniunktury i mody. Nie obawiamy się 

kreowania nowych trendów oraz kształtowania 

dobrego gustu. Nasz park maszynowy stwarza 

nieograniczone możliwości w tym zakresie, 

ponadto mamy bardzo zdolnych projektantów 

oraz technologów. Maszyny do produkcji firan, 
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• wyroby dostosowane do trendów i trendy kreujące

• unikalne wzornictwo – współpraca z wieloma projektantami przy tworzeniu wzorów

• różnorodność – motywy florystyczne, geometryczne i klasyczne pozwalają na aranżacje 

każdego wnętrza

• niezwykła biel firan – potęgowana przez światło dzienne, firanki nie tracą koloru, 

a jednolity kolor zachowany jest we wszystkich produktach

• przyjemna miękkość – wyroby dobrze się układają, mniej gniotą

• stabilność – wyroby zachowują formę, nie rozciągają się

• precyzja – wszystkie wyroby są perfekcyjnie wykończone

• firanki po delikatnym praniu, zwłaszcza kreszowane, nie wymagają prasowania!

CO WYRÓŻNIA HAFT?
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Haft w produkcji wyrobów wykorzystuje dwie niezależne technologie: dziewiarską 

i hafciarską.

Produkty dzielą się na pięć kategorii:

1) Firany, lambrekiny i tkaniny metrażowe, w tym: żakardowe, haftowane i plamoodporne

2) Konfekcja stołowa: obrusy, bieżniki i serwetki żakardowe, tkaninowe, plamoodporne oraz 

gipiurowe

3) Konfekcja okienna: firanki  żakardowe w postaci m.in.: kompletów okiennych, paneli 

okiennych, firanek makaronowych typu spaghetti, firanek siatkowych, firanek klasycznych 

oraz aranżacje tkaninowe w postaci zasłonek i lambrekinów

PRODUKTY
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4) Wyroby haftowane: wykorzystywane do produkcji konfekcji damskiej i dziecięcej oraz 

maryjnej m.in.: tkaniny haftowane, tkaniny gipiurowe, koronki haftowane i gipiurowe, 

kołnierzyki, wykrojniki, emblematy, aplikacje itp.

5) Flagi reklamowe. 

Dostępność:

• w najlepszych sieciach handlowych

• sklepy detaliczne: obecność w 548 sklepach z firankami w Polce

• sklep internetowy: www.haft.com.pl/Sklep/tabid/110/Default.aspx

• sprzedaż wysyłkowa poprzez wydawany co roku katalog sprzedaży wysyłkowej oraz 

ofertę dodatkową w okresie wiosny i jesieni do katalogu

• 2 sklepy firmowe w Kaliszu

PRODUKTY
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Wysoką jakość wyrobów, innowacyjność rozwiązań oraz design spełniający najwyższe 

wymogi światowych trendów wzorniczych potwierdzają wyróżnienia, nominacje i nagrody 

otrzymane przez firmę.

NAGRODY
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Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie następujących obszarów:

• informacji produktowych

• informacji poradnikowych

• materiałów na wyłączność

• wypowiedzi eksperckich

• zdjęć produktowych i aranżacyjnych

• produktów do testów

• konkursów prasowych i internetowych

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY
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INFORMACJA PRASOWA
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INFORMACJA PRASOWA
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Tkanina dekoracyjna natura 12841/PB/175 

deseń T054 

Tkanina dekoracyjna 12990/PB/170 

deseń T064

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA ARANŻACYJNE
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Firanka haftowana na markizecie 10848 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA ARANŻACYJNE
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Firanka haftowana na markizecie 20238 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA ARANŻACYJNE
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KONTAKT

Karolina Łuczak

Specjalista ds. PR

605 043 964

k.luczak@sfera-pr.pl

www.haft.com.pl

www.facebook.com/Haft1878 
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