
Kimona
świąteczne



Z ogromną radością oddajemy w Państwa ręce świąteczny katalog HAWROT będący 
wyselekcjonowaną kolekcją rozmaitych bestsellerowych kreacji autorstwa Joanny 
Hawrot przygotowaną z myślą o zbliżających się Świętach. 

Znajdziecie tu Państwo wiele unikatowych strojów wpisujących się w świąteczno - 
sylwestrowy nastrój.

To także piękny pomysł na prezent dla siebie lub wyjątkowy podarunek dla osoby 
kochającej sztukę i modę.

Zapraszamy do świata #KIMONOLOVERS, miłośników sztuki, mody i designu.



Bluzka ROSA czerwona
790.00 zł 632.00 zł

Spodnie hakamy czerwone

1,100.00 zł 990.00 zł

Płaszcz wełniany czerwony

 1750zł 1575 zł



Sukienka kimonowa długa czerwona

1,600.00 zł 1440zł

Sukienka kimonowa długa czarna

1,600.00 zł 1440zł



Kimono z otwartymi ramionami  jedwabne białe
1,490.00 zł 1,192.00 zł

Kimono z otwartymi ramionami czerwone

890.00 zł 801.00 zł

Kimono krótkie jedwabne

1,390.00 zł 1,112.00 zł

Spodnie klasyczne białe

1,300.00 zł 1,040.00 zł

Spodnie hakamy czerwone

1,100.00 zł 990.00 zł 1,100.00 zł 990zł
Spodnie hakamy czarne



Kimono z otwartymi ramionami i jedwabnymi frędzlami Kimono z otwartymi ramionami i jedwabnymi frędzlami 

1,150.00 zł 920.00 zł 1,150.00 zł 920.00 zł
Kimono z otwartą plisą jedwabne écru

1,690.00 zł 1,352.00 zł



Kimono z otwartymi ramionami cekinowe z piórkami 

1,690.00 zł 1,512.00 zł

Sukienka kimonowa długa cekinowa czarna

3,500.00 zł 1,512.00 zł

Kimono z otwartymi ramionami cekinowe srebrne

1,890.00 zł 1,512.00 zł



Kimono z otwartymi ramionami wiązane na 
boku jedwabne écru

1,490.00 zł 1,192.00 zł

Kimono z otwartymi ramionami cekinowe czarne

1,690.00 zł 1,352.00 zł

Kimono czerwone

950.00 zł 855.00 zł



Spodnie hakamy koronkowe czarne

1,490.00 zł 1341zł

Bluzka ROSA czarna

790.00 zł

Kimono krótkie żakardowe czarne

1,290.00 zł 1,112.00 zł
Kimono krótkie czarne

890.00 zł 855.00 zł



Kimono welurowe z jedwabnymi frędzlami 

1,100.00 zł 880.00 zł

Kimono wiązane na boku jedwabne białe

1,490.00 zł 1,192.00 zł

Kimono z otwartymi ramionami écru

1,490.00 zł 1,192.00 zł

Kimono wiązane na boku czarne

950.00 zł 855.00 zł

Kimono welurowe czarne

950.00 zł 855.00 zł



Spodnie hakamy krótkie koronkowe czarne

1,150.00 zł 1035zł
Kimono koronkowe czarne

1,590.00 zł 1,272.00 zł

Koszula koronkowa czarna
1,150.00 zł 920.00 zł

Sukienka kimonowa koronkowa czarna

2,790.00 zł 2511zł



Sukienka Shiroi
1,490.00 zł  1341zł

Kimono z otwartą plisą jedwabne czerwone

1,890.00 zł 1,512.00 zł
Sukienka Kuro

1,490.00 zł 1341zł



Kimono smoking

1,690.00 zł 1,352.00 zł
Kimono długie czarne

1,390.00 zł 1,112.00 zł



Kimono jedwabne wiązane na boku czarne

1,690.00 zł 1,352.00 zł

Kimono z otwartą plisą jedwabne czarne

1,690.00 zł 1,352.00 zł

Sukienka kimonowa krótka czarna

1,150.00 zł 920.00 zł



Kimono żakardowe wiązane z boku czarne

1,590.00 zł 1,272.00 zł

Kimono żakardowe czarne

1,750.00 zł 1,400.00 zł

Kimono jedwabne czarne

1,790.00 zł 1,432.00 zł



Spodnie klasyczne białe

1,300.00 zł 1,040.00 zł
Suknia z trenem

2,400.00 zł 1,920.00 zł



Płaszcz wełniany écru
1,750.00 zł  1575 zł

Płaszcz wełniany z welurowym kołnierzem czarny
1,850.00 zł 850.00 zł

Płaszcz wełniany czarny
1,750.00 zł  1575 zł

Płaszcz wełniany karmazynowy
1,750.00 zł  1575 zł



Kimono długie czerwone
1,390.00 zł 1,112.00 zł

Kimono klasyczne długie jedwabne

1,890.00 zł 1,512.00 zł

Kimono czarne
950.00 zł 855.00 zł



Chusta z frędzlami Renga

590.00 zł 472.00 zł

Chusta z frędzlami Raimu

390.00 zł 312.00 zł



Szanowni Państwo

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim 
Państwu najserdeczniejsze życzenia. Oby ten wyjątkowy czas w roku zastał 
Państwa w zdrowiu oraz  pogodzie ducha. Mamy nadzieję, że spędzą go Państwo 
w towarzystwie bliskich oraz ciepłej, radosnej atmosferze celebrując wspólne 
chwile mimo trudności jakie przyniósł nam ten rok. Z całego serca życzymy 
Państwu niezapomnianej zabawy w noc sylwestrową rozpoczynającą długo 
wyczekiwany Nowy Rok. Trzymamy kciuki, aby okazał się on łaskawszy od 
minionego oraz, że wniesie on w nasze życia  dużo pięknych, inspirujących  chwil.  

                             

zespół HAWROT 



#WSPIERAMYPOLSKIEMARKI

SHOP ONLINE:

hawrot.com

oraz stacjonarnie:

Butik  HAWROT

 ul. Kopernika 8/18, Warszawa

*Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:
 

info@joannahawrot. com
+48 510 194 250

https://hawrot.com/

