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PREMIÄR
Hafa Go är en nyhet för dig som söker en prisvärd badrumsmöbel utan att vilja 

göra avkall på vare sig kvalitet eller design. Hafa Go är stilren, personlig och ger 

mycket förvaring för hela familjen. Vårt erfarna designteam har dessutom skapat 

en möbel som är enkel och tidseffektiv att installera även för bara en person.

Med Hafa Go fortsätter vi att tänja på gränserna inom badrumsdesign och leda 

utvecklingen in i framtiden.

Eva Östergren, Marknads- & Sortimentschef
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”Hafa Go är en stilren badrumsmöbel med generös förvaring i sammetsmatt finish.  
Diskret enkelhet eller pricken över i, den personliga touchen sätter du med något av våra handtag. 

Hafa Go ger dig plats för alla de saker du behöver för en bra start på dagen.”
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HAFA GO HÖGSKÅP VIT
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HAFA GO – skapa din unika möbel genom att välja mellan.

• Tio olika handtag.

• Rund spegel eller rektangulära speglar/spegelskåp.

• Addera belysning.
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Spegelskåp med dubbelsidiga spegeldörrar och med justerbara upphängningsbeslag för enkel montering.

Sätt stilen med något av våra handtag i metall, enkel borrmall medföljer.

Stilren rund spegel, finns i storlekarna Ø 570 eller Ø 850 mm.
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HAFA GO

• Enkel och snabb att installera och finjustera för en person.

• Färdigmonterad.

• Justerbara upphängningsbeslag.

• Förberett för både golv- och väggavlopp.

• Lackerad flera gånger för att vara väl förseglad och motståndskraftig mot fukt.
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HAFA GO  1000 MATT SVART. Tvättställsskåp med tvättställ i porslin och spegelskåp med LED-belysning. 
Handtag Hafa Neat svart. Blandare Hafa Design black.



14

DIN GENERÖSA BADRUMSMÖBEL
Hafa Go finns i flera bredder och tvättställskåpen och det rymliga högskåpet erbjuder generös 

förvaring. Din unika möbel skapar du med någon av våra olika spegelöverdelar, 10 olika handtag 

och belysning. Självklart färdigmonterad för enkel montering och justering.

BREDDER OCH FÄRG

Våra underskåp finns i bredderna 450, 600, 800 och 1000 mm och finns i sammetsmatt lack i vitt eller svart. Det lilla skåpet har en  

mjukstängande lucka och de tre andra bredderna en stor mjukstängande låda.

NEDSÄNKT TVÄTTSTÄLL

Nedsänkt tvättställ i porslin med rektangulär ho och överfyllnadsskydd. Komplettera med bottenventil.

tvättställsskåp 450

tvättställ 450 tvättställ 600, 800, 1000

tvättställsskåp 600

tvättställsskåp 800

tvättställsskåp1000
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SPEGEL ELLER SPEGELSKÅP

Till Go badrumsmöbel kan du välja mellan två olika speglar, rektangulär som finns i samtliga bredder eller rund som finns i Ø570 eller Ø850. 

Spegelskåpen finns i alla bredder och med en till tre dubbelsidiga spegeldörrar. Komplettera med LED-lampa.

HANDTAG

Din personliga stil sätter du med något av våra tio olika handtag.  

Diskret enkelt som harmonierar med möbeln eller bryt av med  

avvikande metall, välj själv.

HÖGSKÅP

Mycket rymligt högskåp med mjukstängande lucka samt integrerat 

handtag. Glashyllor med justerbar höjd och hyllbärare som fixerar i 

höjdled. Luckan kan monteras på höger eller vänster sida. 



MER ÄN 50 ÅR 
AV YRKESSTOLTHET

Några år senare hade badrumsmöbler tagit den största platsen  

i produktionen och 1962 lanserade Hafa marknadens första 

badrumsskåp tillverkad helt i teak. Skåpet blev en stor succé och 

med sina personliga, funktionella och väldesignade badrums-

möbler blev företaget snabbt ledande på marknaden. 

Genom åren har vi tillsammans med våra designers utforskat en 

mängd olika material och stilar. Trender har kommit och gått  

och innovationer har blivit till gårdagens nyheter. Men liksom  

Lars Anderssons passion för hantverket har form och funktion 

alltid legat oss närmast hjärtat.

Berättelsen om Hafa börjar hos möbelsnickaren och halmstadsonen Lars Andersson. Lars passion för 
form och funktion växte och snart var den lilla snickeriverkstaden för liten. 1962 hade produktionen 

förlagts till städerna Halmstad och Falkenberg. Företaget fick namnet Hafa.

Modernt eller tidlöst, stramt eller lekfullt 
- hos oss hittar du designade produkter till hela badrummet.

+46 35 15 44 75
info@hafa.se

#hafadesign

hafa.se


