
Ślubne inspiracje



Tradycja. Elegancja. Piękno
Doskonałe w każdym detalu, ze 190-letnią tradycją, piękne i ponadczasowe – srebra HEFRY. 

To doskonały prezent na nową drogę życia. Dlatego w Państwa ręce oddajemy katalog HEFRY 

– Ślubne inspiracje, który zawierapropozycje najpiękniejszych prezentów dla nowożeńców – 

kolekcje sztućcówi biżuterii stołowej, które zachwycą nawet najbardziej wymagających Klientów.

Podarunek dla młodej pary powinien być zarówno praktyczny, jak i sentymentalny, a piękna 

zastawa to wspaniała pamiątka i powód do wielu wspólnych celebracji. Zastawę stołową 

HEFRY możemy nazwać klasyczną elegancją zamkniętą w ponadczasowej srebrnej opra-

wie, prawdziwą biżuterią stołu. Kolekcje HEFRY to połączenie historii z nowoczesnością, to 

unikatowe przedmioty, wykonane z dbałością o najmniejszy detal. Warto zadbać, aby nowo-

żeńcy wrócili do wspólnego domu z piękną pamiątką, która zostanie w rodzinie na długie lata.

HEFRA dzisiaj to szeroki asortyment sztućców oraz pełnej galanterii stołu, przede wszyst-

kim platerowanych srebrem próby 999 oraz srebrnych próby 925. Mamy nadzieję, że  

w naszym katalogu znajdą Państwo nie tylko szereg inspiracji, ale również idealny prezent dla 

bliskich, szczególnie na okoliczność tego wyjątkowego dnia, jakim jest uroczystość zaślubin. 

Zachęcamy do odwiedzin w naszych salonach stacjonarnych oraz do sklepu internetowego.
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Model Rapsodia

Prezes Zarządu



HEFRA to marka wierna tradycji o ponadczaso-
wym charakterze, która dba o najmniejszy detal. 
Zastawa posiada wieczystą gwarancję, dzięki 
szlachetności materiału i precyzji wykonania, 
która od ponad 190 lat wyróżnia markę.

Najlepsza jakość i funkcjonalność sprawiają,  
że kolekcja sztućców i galanterii stołowej to 
doskonałe prezenty dla bliskich nam osób. 

Doskonałe w każdym detalu
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Komplet sztućców HEFRA 
model Księstwo Warszawskie



Cukiernica Aleksandra

Cukiernice są jedną ze specjalności HEFRY, 
pieczołowicie tworzoną od XIX wieku. Kolekcja 
obejmuje style bardzo ozdobne, arystokratyczne 
– takie jak słynna Fragetka, a także eleganckie, 
powściągliwe formy. 

Do każdego rodzaju cukiernicy można dopaso-
wać łyżeczkę w odpowiednim stylu, a zestaw 
zaprezentuje się bardzo dumnie zarówno na 
uroczystości, jak i w codziennym użytkowaniu.

Tradycja w najlepszym wydaniu
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Kuferek Retro Pojemnik na szampana



HEFRA słynie z historycznych kolekcji, które 
od lat trafiają zarówno na stoły głów państw 
i monarchów na całym świecie, jak i są 
elementem wystroju naszych rodzinnych 
domów, podczas najważniejszych uroczy-
stości. Wyroby sygnowane naszym znakiem 
powstają w oparciu o najlepsze tradycje 
produkcji sztućców. Tworzymy unikato-
we przedmioty, dbając przy ich wykonaniu  
o najmniejszy detal i kładąc nacisk na kunszt 
ręcznego wykonania. 

190 lat tradycji
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Model Rapsodia



Cukiernica Fragetka

Kryształowa patera

Subtelna elegancja



Model Wschodni

Model Wschodni reprezentuje klasyczną linię. 
To powrót do źródeł najstarszych fasonów,  
zabawa wzornictwem w najlepszym wydaniu. 

Prostokątne trzonki charakterystyczne dla tej linii 
wyglądają na stole bardzo dostojnie, a ciekawe 
połączenie geometrii i roślinnych zdobień nadają  
sztućcom wyjątkowego charakteru. Znakomicie 
komponuje się na bogato zastawionych stołach.

Klasyczna linia
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Prosty i romantyczny wzór Księstwa Warszaw-
skiego charakteryzuje smukły kształt i wysoki 
połysk. Przez lata model pozostał niezmienny, 
zaprojektowany już  w XIX wieku. 

HEFRA słynie z historycznych kolekcji, które 
zachwycają do dziś, czy może być lepszy dowód 
na łączenie przeszłości z nowoczesnością? 

Szlachetny romantyzm
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Model Księstwo Warszawskie



Model Francuski

Model Francuski jest klasykiem stylu zapro-
ponowanego przez J. Frageta pod koniec XIX 
wieku. Subtelny i umiarkowanie dekoracyjny, 
z rzeźbieniem na końcu trzonka, o powab-
nym kształcie, udekorowane wkomponowaną 
w zwieńczenie palmetą. Kolekcja idealna  
na specjalne okazje i kameralne uroczystości.

Piękno i prostota
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Inspiracji na prezent dla nowonarodzonego dziecka jest wiele. Szukając 
czegoś na ważną okazję, warto wybrać upominek na długie lata, taki jak 
tradycyjna niemowlęca łyżeczka, czy inne srebrne produkty z kolekcji dzie-
cięcych HEFRY. 
Tradycja wręczania łyżeczki z okazji narodzin lub chrztu – w zależności od 
przyjętego zwyczaju – wciąż cieszy się powodzeniem i jest uroczą okazją 
do podarowania bliskiemu nam maluszkowi niepowtarzalnej pamiątki. 
Osobista dedykacja w formie graweru nada mu dodatkowo indywidualne-
go charakteru.  

HEFRA dla najmłodszych

Łyżeczka urodzinowa „Bocianek”
 – 20 –



Zapraszamy 
do salonów firmowych HEFRA

· Warszawa, ul. Ogrodowa 7, 22 620 81 29

· Warszawa, ul. Mokotowska 28, 22 621 03 98

· Poznań, ul. Wrocławska 20, +48 785 874 085  

· Wrocław, Dom Handlowy Renoma ul. Świdnicka 40, +48 667 670 012

· Kraków, ul. Wielopole 3, +48 667 670 006

· Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 89/1, +48 667 670 014

www.hefra.pl

www.facebook.com/sztucce.hefra

www.instagram.com/hefra_pl

Patera Art Deco



www.hefra.pl
www.facebook.com/sztucce.hefra

www.instagram.com/hefra_pl


