
Skaber stil i enhver indretning

Din tjekliste inden du 
køber gardiner og 
solafskærmning



Sådan kommer du godt i gang med nye gardiner og solafskærmning
Svar på spørgsmålene og tænk alle behov og ønsker godt igennem. Så er du godt på vej.
God fornøjelse!

Hvad er dit budget?

Har du brug for stofgardiner? 

Har du brug for indvendig solafskærmning?

Har du brug for udvendig solafskærmning? 
Gå til spørgsmålene på næste side.

Gardiner & indvendig solafskærmning
Hvilke rum skal have gardiner og solafskærmning nu? 

Hvilket verdenshjørne vender hvert vindue/hver dør?

Hvilke tidspunkter på døgnet er der sol /skarpt lys?

Hvorfor har du brug for gardiner og solafskærmning?

Hvilke slags gardiner har du i tankerne? 
F.eks. Rullegardin, trække for gardin eller Plisségardin?

Har du udfordringer med akustikken? 

Har du brug for helt eller delvis mørklægning?

Har du brug for, at rummet har et svalt indeklima?

Skal der tages hensyn til radiator, vindueskarm, dør eller 
møbler? Beskriv gerne hvor og hvordan.

Skal møbler og tæpper/gulve skånes for solens UV-stråler?

Skal der solafskærmes for genskær i TV’et?

Hvilket materiale skal der monteres i? 
F.eks. træ, gips, plast, beton eller andet

Betjening
Hvordan skal dine gardiner betjenes?

Må betjening som f.eks. snore og kæder være synlige?

Ønsker du motorstyrede funktioner?

Vil motorstyrede funktioner være ”Nice to have” eller  
”Need to have”?

Skal motor styres via fjernbetjening, app, kontakt/afbryder?

Skal der kabelføres til 230V, ledning i stikkontakt eller  
batteridrives?

Har du brug for børnesikrede gardinløsninger?

GardinHuset.dk . tlf.: 66 17 28 00

 Print og skriv dine notater her,
eller klik i feltet og skriv i dokumentet.

Skaber stil i enhver indretning

Husk at gemme eller printe filen, hvis du udfylder online



Sådan kommer du bedst i mål med nye gardiner og solafskærmning
Svar på spørgsmålene og tænk alle behov og ønsker godt igennem. Så er du godt på vej.
God fornøjelse!

Stil
Har du møbler, kunst, tæpper og farver som de nye gardiner  
og solafskærmning skal matche? 

Hvordan er din personlige indretning og stil? 
Tag billeder eller find inspiration i magasiner, på nettet eller andet.

Skal gardinskinnen fylde så lidt som muligt,  
eller skal det være en dekorativ stang? 

Skal dine tekstilgardiner monteres på en dekorationsstang  
med endeknop, ringe, kovser og beslag i match og mix  
design? Du kan læse om stænger og skinner på gardinhuset.dk

Udvendig solafskærmning
Skal din udvendige solafskærmning skabe svalt indeklima?

Skal din udvendige solafskærmning skåne dine møbler og  
tæpper/gulve mod solens UV-stråler?

Skal din udvendige solafskærmning skabe et godt udemiljø  
på terrassen?

Hvilke omstændigheder skal der tages hensyn til? 
F.eks. vinduer der vipper, spær, mur, oplukkelige døre eller andet.

På hvilket materiale skal din udvendig solafskærmning  
monteres? F.eks. træ, mur eller beton.

Hvordan skal din udvendige solafskærmning betjenes? 
F.eks. motor med fjernbetjening eller app.

Vi hjælper gerne med alle spørgsmålene.
 
Spørgsmål du skal huske at stille din helt personlige gardinkonsulent: 

 

Har du spørgsmål?

Ring til os på tlf.: 66 17 28 00 eller book et besøg på GardinHuset.dk

 Print og skriv dine notater her,
eller klik i feltet og skriv i dokumentet.

Skaber stil i enhver indretning

Klik her og 
 book et besøg på 

gardinhuset.dk

Odense, Viborg, Roskilde og Frederiksberg

Husk at gemme eller printe filen, hvis du udfylder online



Besøg GardinHusets showroom
I GardinHusets showroom finder du et bredt sortiment. 
Du får professionel sparring og rådgivning, så du når 
sikkert i mål med din personlige stil og indretning.
Tlf. 66 17 28 00 eller på GardinHuset.dk

Få et uforpligtende besøg i dit hjem
Samme dygtige gardinkonsulent kommer også  
gerne hjem i dit hus, så du kan finde netop den  
gardinløsning, der passer ind i din stil.
Tlf. 66 17 28 00 eller på GardinHuset.dk

 

GardinHuset Odense
Bondovej 6 . 5250 Odense
Tlf: 66 17 28 00

GardinHuset Viborg
Spidstoftvej 2 . 8800 Viborg
Tlf: 86 62 03 33

GardinHuset Roskilde
Tlf: 26 43 71 15

Høj kvalitet
og professionel 
sparring

Gardiner og  
solafskærmning  
efter mål

Gratis og 
uforpligtende   

 besøg af gardin- 
konsulent

Skaber stil i enhver indretning

Skal vi mødes i dit eller i vores hus?

Klik her og find GardinHuset i nærheden af dig

GardinHuset Frederiksberg
Åboulevard 19 . 1960 Frederiksberg
Tlf: 39 64 33 88
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