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Hafa flyttar fram gränsen för design och kvalitet i badrummet 
 
Vi är stolta att lansera Hafa Edge, en ny exklusiv möbelserie där varje detalj har 
utvecklats för att kunna möta de högsta kraven på kvalitet och design. Mer än ett halvt 
sekel av kunnande och erfarenheter av behov, design och innovation har förenats vid 
skapandet av Hafa Edge, allt för att göra det moderna badrummet ännu bättre.  

”Nya Hafa Edge flyttar fram gränsen för design och kvalitetsuttryck inom badrumsmöbler. 
Genom att kombinera modern design med den senaste tekniken och spännande materialval 
har vi lyckats. Med Hafa Edge börjar en ny era.” menar Eva Östergren Marknads- & 
Sortimentschef, Hafa Badrum. 

”Min ambition med Hafa Edge var att skapa nästa generations badrumsmöbler. Genom att 
kombinera tunna linjer med ett asymmetriskt formspråk har vi kunnat skapa en spännande 
unik form, med oändliga valmöjligheter.” säger Måns Broman, Designer, Rutger Design. 

 

 



  
 
 

Hafa Edge i korthet: 

Banbrytande design i framkant 
 Tunna ramar och asymmetriska former 
 Spännande exklusiva material; bänkskivor i Silestone och handfat i glaserat stål. 

 
Gedigen kvalitet och funktion genom användning av den senaste tekniken 

 SmoothOpenTM – lådorna öppnas mjukt med push eller handtag efter behov och 
situation, tack vare senaste tekniken av lådsystem. 

 FlexStorageTM – flexibel lådindelning i lackad massiv ek med möjlighet till personliga 
anpassningar.  
 

Stor möjlighet att skapa det personliga, unika badrummet 
 Hög flexibilitet av storlekar, material och funktioner. 

Presskontakt: 
My Egnell, Marknad 035-15 45 36 

Eva Östergren, Marknads & Sortimentschef 035-15 45 39 

 

Hafa har tillverkat badrum sedan 1962. Med lång erfarenhet och ett skarpt öga på rådande trender har våra 
kreativa designers tagit fram ett sortiment av produkter till hela badrummet som kännetecknas av hög kvalitet och 
tidlös formkänsla. Vår passion för att erbjuda personliga badrum har aldrig varit större än nu. Hafa ingår i Hafa 
Bathroom Group, huvudkontoret ligger i Halmstad och företaget är verksamt med dotterbolag i Norden. 
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