Skaber stil i enhver indretning

Gardiner i høj kvalitet har lang levetid. Det er, efter vores mening, bæredygtige gardiner!
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Scan koden
og se filmen på
gardinhuset.dk

”Gardiner i høj kvalitet har lang
levetid. Det er, efter vores mening,
bæredygtige gardiner!”
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Sammen skaber vi rum,
der afspejler din personlighed
Når vi møder en kunde første gang, bliver vi mødt med alt fra et stilsikkert
ønske og sjove idéer til manglende overblik - og det er helt okay!
Det er en stor beslutning at købe nye gardiner, og de gardinløsninger, vi
skaber, skal gøre dig glad hver eneste dag i mange år. Derfor gør vi meget
ud af, at du får konstruktiv sparring og rådgivning, der spænder over alle
kreative aspekter ved din indretning.
Ligesom puder, tæpper og tapeter kan gardiner i den grad skabe rum og
stemning og understrege din boligstil. I dette katalog vil jeg vise dig,
hvordan forskellige gardinløsninger skaber liv og hygge i både indretning
og funktion.
Den personlige indretning er vigtig, for at du og familien føler jer hjemme.
Vores ansvar er også at fremhæve de tekniske egenskaber ved gardiner
og solafskærmning, så vi sammen etablerer et godt og sundt indeklima,
der hjælper jer i en bæredygtig og energibesparende retning.

Kom godt i gang
På næste side stiller vi gode spørgsmål, som du kan tænke over, inden
vi mødes i vores showroom eller i dit hjem.
GardinHuset hjælper dig hele vejen!
Rigtig god fornøjelse!

Helle Stuhr Frederiksen
GardinHuset
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KOM GODT I GANG
- med dine 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?
Imod 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 motorstyring 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?
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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 udvendige solafskærmning monteres?
F.eks. træ, mur eller beton.

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

HUSK, vi hjælper gerne med alle spørgsmålene.
Spørgsmål du skal huske at stille din personlige gardinkonsulent:

Har du spørgsmål?

stil i enhver
indretning
Ring til os på tlf.: 66 17 28 Skaber
00 eller
book
et besøg på GardinHuset.dk
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GARDIN
Lange gardiner, der kan trække for, er igen blevet
en velintegreret del af danske hjem
Hos os får du gardiner i præcis de længder og bredder, du ønsker,
og de er til dig, der elsker hygge, og som gerne vil skabe et rum
omfavnet af bløde længder i en lækker kvalitet.
Dine nye gardiner bliver syet på vores egen systue.

Kovse-syning
Gardiner ophængt med kovser
giver en rå og moderne stil.
En flot overgang til en kraftig
gardinstang.
Kovser kan ligesom gardinstangen fås i flere farver.

Fastlæg-syning
Et klassisk og enkelt look, der
lader gardinet falde i flotte,
rolige og ensartede folder.
Med forskellige muligheder
for lægsyning kan du vælge
præcis det look, du ønsker til
dit gardin.

Waves-syning
Et moderne og enkelt udtryk,
hvor du opnår bløde enkle
gardinfolder.
Folderne går hele vejen op
gennem gardinet, da stoffet ikke
er rynket sammen i toppen som
med et traditionelt rynkebånd.
Når gardinet trækkes for, følger
folderne med som bløde bølger.
9

Bliv inspireret
i vores showroom!
Kig ind eller book
et besøg på
gardinhuset.dk
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Nye tider - nye gardiner
De lange, elegante gardiner er tilbage, og vi søger igen imod
en følelse af luksus, når vi indretter
”Op igennem 60’erne og 70’erne var boligens rum præget af lange
gardiner med gennemsigtige undergardiner. De lette undergardiner
havde den funktion at lukke et blødt lys ind og skærme for indkig,
hvor de tungere og mere farverige gardiner skærmede for alt lys og
indgik mere som en del af indretningen.
De seneste to årtier har gardiner og solafskærmning været præget
af minimalisme. De skulle indgå anonymt i indretningen og være
funktionelle mere end dekorative.

Rummelig og luksuriøs indretning
I en tid, hvor vi har fået et stærkere forhold til
vores hjem, er de lange gardiner vendt tilbage.
Vi har brug for at skabe rum og stemning og
inviterer derfor 70’ernes længder indenfor med
et nyt pift af tidens farver, elegance og mere
moderne måder at sy og montere på.

Funktion og stil går hånd i hånd
Både den klassiske hotelstil med to lag gardiner
og lange gardiner i samspil med funktionel
solafskærmning finder plads i alle rum.
De stilfulde længder matches ind i din personlige
indretning og giver følelsen af hygge og luksus.”
Line Wied
Gardinkonsulent ved GardinHuset
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Få hotelstilens elegante
udtryk
Et helt tyndt og gennemsigtigt
gardin tættest på vinduet i smuk
kombination med et kraftigere
gardin giver dig et eksklusivt look.
Tilsammen værner gardinerne
om dit privatliv, giver dig udsyn og
lukker præcis den mængde lys ind,
du ønsker.
Har du brug for at skærme endnu
mere mod sollys og månens stråler,
kan du få dine gardiner foret på
bagsiden. Vi syr også dine gardiner
i lysdæmpende tekstiler.
Mulighederne er mange!
Dine gardiner kan betjenes manuelt
med eller uden betjeningsstang.
Du kan også få en motoriseret
skinne, så du kan styre gardinerne
med fjernbetjening, kontakt eller
via en app.

De to gardinkvaliteter kører på
hver sin skinne.
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GARDINETS MULIGHEDER
I vores verden kan det æstetisk smukke med fordel forenes med det praktiske
Bløde længder gør meget for designet og stemningen i dit rum.
Gardinerne skaber en unik indramning af dine vinduer, men giver
dig også mulighed for at skærme af og gemme væk.

I stedet for at vælge en klassisk skabslåge eller skydedør som
afskærmning for din garderobe, har vi hér valgt at anvende gardinet
som et elegant forhæng, der hver dag ”lader tæppet gå” for dagens
outfit.

Find din stil i
vores showroom
Kig ind eller book
et besøg på
gardinhuset.dk
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“One of the few useful things ever invented”
- Sagde Mahatma Gandhi, politiker og åndelig leder, om symaskinen.
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Symaskinens historie
Tilbage i 1700-tallet bliver den første udgave af symaskinen udviklet.
I 1830 får den franske skrædder, Bartholomé Thimonnier, patent
på den symaskine, der for alvor sætter skub i masseproduktionen.
Blandt andet af uniformer til den franske hær.
Bartholomé får så stor succes, at andre franske skræddere brænder
hans fabrik ned af frygt for at miste deres arbejde. Herefter tager USA
føringen i udviklingen af symaskinen. Her er det Isaac Merrit Singer,
der i 1851 producerer symaskinen The Singer. En symaskine, som også
bruges i det private hjem, og som bliver en kæmpe global succes!

Højteknologien har stadig ikke overtaget symaskinen
Selvom vi i dag lever i en højteknologisk tidsalder, hvor robotter
varetager mere og mere produktion, så findes der ikke én symaskine,
der kan sy, uden at et menneske som minimum fodrer maskinen eller
tager imod stoffet.

Fundamentet på GardinHusets egen systue
Symaskinen er stadig fundamentet og en af årsagerne til, at vores
forretning leverer og producerer gardiner i høj kvalitet hver dag.
Vi har virkelig suget al den nyudvikling ud af symaskinen som overhovedet var mulig, og vi er stolte af at holde dette gamle håndværk i
live og ikke mindst i danske, professionelle hænder.
Vores egen systue og de moderne symaskiner sikrer, at vi kan agere
hurtigt med en kort produktionsgang og sikker levering.
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STANG & SKINNE
Når dine gardiner skal hænges op, har vi mange muligheder
for at skabe lige præcis det udtryk, du drømmer om.
Med motorstyret skinne kan du betjene dine gardiner med fjernbetjening, kontakt eller via en app på smartphone eller tablet.

Farver og nuancer
Selvom der er fokus på
gardinet, så er stangen
med til at fuldende det
færdige udtryk.
Alle gardinstænger findes
i en lang række farver og
nuancer, så der kan skabes
præcis den stil, du ønsker i
din indretning.

Form og tilpasning
Håndteringen af dine
gardiner og forhæng skal
være let og holdbar - også
selvom skinnen ikke skal
være helt lige.
Skinnen fremstilles individuelt ud fra krav til funktion
og placering.

Vidste du:
En funktionel skinne
har spor med glidere.
En gardinstang
har endeknopper
og ringe.
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Gennemført design
Samme design i både
gardinstang, endeknopper,
ringe og beslag gennemfører din stil ned til mindste
detalje.

Superellipse

Piet Hein var arkitekt og lyriker.
Kendt for sine harmoniske
designprodukter og for sine gruk.

Fuldend din stil og din indretning med
den smukke Piet Hein Superellipse
gardinskinne.
Skinnen er udstyret med LED spor, der gør
den kompatibel med innovativt LED lys.
Samtidig skjuler skinnen alle praktiske
funktioner, så det hele fremstår enkelt
og elegant.
Med LED får du et smukt lysnedfald på
gardinstoffet, og skinnen kan eventuelt
bruges som natlys.
Lyset kan reguleres med en app, selv
når du ikke er hjemme.

I tværsnit har skinnen form som
Piet Heins geometriske figur.
17

Foldegardinet syes, så det ligger
i bløde og lige folder.

Foldegardinet er let af tage af
og rengøre.

Foldegardinet kan syes med kappe.
18
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FOLDEGARDIN
Dekorative folder i farver og mønstre
Foldegardinet har det letteste, blødeste og mest elegante
udtryk i ethvert vindue. De bløde kanter og folder gør gardinet
luftigt og mindre kompakt og skaber en rolig stemning i
rummet. Nogle vil mene, at det giver den hyggeligste og
mest hjemlige følelse.
Det elegante foldegardin skræddersyes på mål i præcis den
facon, kvalitet og i de farver og mønstre, du ønsker.
Det praktiske ved et foldegardin, der er syet på vores systue, er,
at hele gardinet ikke blot er limet men syet sammen. Gardinet
kan derfor holde til at blive renset og vasket, uden stof og bånd
går fra hinanden.
Et foldegardin kan betjenes med snor, kæde eller automatisk
med fjernbetjening, kontakt eller app.
Du har også mulighed for at betjene med smartlift. En enkel
og børnesikret pumpefunktion, der ikke efterlader løse snore.
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Hyggelige rum
med god akustik
Mindre støj giver mere hygge og godt indeklima
Det er ikke kun en hyggelig belysning og det gode selskab, der gør
rummet afslappende og rart at være i. Dine gardiner kan også være
med til at dæmpe akustikken og samtidig give et smukt modspil til
rummets hårde overflader.
Rum med moderne bygningsmaterialer som fliser, glas, trægulve og
beton kan give en rungende akustik. Særligt i de store og høje rum,
som vi kender fra gamle villaer og nyere byggerier.

Den akustikdæmpende funktion
Med henblik på at skabe en god akustik, der gør dit rum dejligt at være i,
kan vi sy dine gardiner i et lydregulerende materiale, som har en
akustikdæmpende funktion.
Tekstiler som uld, filt og velour suger meget af efterklangen i rummet,
og nogle lettere og måske endda transparente gardiner er også støjog akustikdæmpende i kraft af deres specielle vævning.

Mange muligheder
Duettegardiner, lamelgardiner og rullegardiner m.fl. kan også fungere
akustikdæmpende og er smukke i kombination med lange gardiner.
Indretter du med polstrede møbler og puder samt opslagstavler, der
matcher dine gardiner og vægge, dæmpes akustikken, og du fuldender
din stil og skaber hygge.

21

PLISSÉGARDIN
Fuld fleksibilitet med smart gardinløsning
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Uanset vinduets form passer plisségardinet ind. Selv det mest
udfordrende vindue med den mest unikke form kan få sit eget
speciallavede plisségardin.

Plisségardinet kan betjenes med SmartCord, snoretræk, greb eller
kæde, Det er også muligt at skubbe gardiner op og ned med det
populære LiteRise eller med Up and Down system.

Den populære solafskærmning fungerer flot i samspil med lange
gardiner, der sætter ekstra præg på din personlige stil, og giver
dig mulighed for flere kontraster, nuancer og funktioner.

Up and Down giver dig mulighed for at placere gardinet efter lyset
i løbet af dagen, da plisségardinet monteres på faste snore i selve
vinduesrammen.

Har du brug for en solreflekterende bagside, så rummet får et
mere behageligt indeklima, kan du vælge en type plisségardin
med en særlig belægning på bagsiden.

Med motor kan plisségardinet styres med fjernbetjening, kontakt
eller app. Se mere om motorstyring på side 49.

GardinHuset.dk

Kan vi hjælpe?
Kig ind eller book
et besøg på
gardinhuset.dk
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Inspirerende showroom
flere steder i landet
Rejsen til din færdige gardinløsning begynder i vores
showroom eller hjemme hos dig
Din stil og din indretning er vigtig. Dit hjem er der, hvor du og din
familie lader op og føler jer hjemme. Derfor er det vigtigt, at dine
gardiner og solafskærmning understøtter din indretning i farver
og nuancer samt dine behov for et godt indeklima.
Flere steder i landet finder du GardinHusets flotte showrooms med
gardiner og solafskærmning. I et af landets største sortimenter
kan du altid finde lige den løsning, der passer perfekt.

Vi er med på rejsen fra opmåling til montering
Vi specialsyr og producerer alle stofgardiner og solafskærmning på
vores egen systue eller ved en af vores danske samarbejdspartnere.
Vi er meget opmærksomme på, at den løsning vi skaber, også skal
stå dit hjerte nært og være bæredygtigt i et fremtidigt perspektiv.

Book et besøg på tlf. 66 17 28 00 eller på gardinhuset.dk

Scan koden og se filmen
om rejsen til nye gardiner.
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DUETTEGARDIN
Et elegant gardin med rene linjer
I den moderne bolig med høje krav til funktionalitet, rene linjer og
et stilfuldt udtryk, er Duettegardinet et populært valg. Du får et
fyldigt gardin uden synlige snore, der gør det enkelt og tidsløst.
Duettegardinet er elegant i sig selv eller i samspil med lange
gardiner. Det fås i et væld af materialer, farver og tætheder, så
du kan indrette præcis efter din stil og behov.
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Det meget fleksible Duettegardin er flot i store, høje vinduespartier
og kan tilpasses mange størrelser og vinduesformer.
Duettegardinet kan betjenes med LiteRise eller med Up and Down
funktion. Gardinet kan også betjenes med SmartCord, snoretræk,
greb eller kæde.
Med motor kan Duettegardinet styres med fjernbetjening, kontakt
eller app. Se mere om motorstyring på side 49.

Duettegardiner kan let betjenes
med SmartCord. En løsning der
samtidig er børnesikret.

Med Duettegardinets to-i-en
model kan farver og kvaliteter
sammensættes.

Med Duettegardinets celle-i-celle
kan du holde på temperaturen og
få høj energieffektivitet.
27

DOBBELT
RULLEGARDIN
Enkel og stilfuld styring af både lys og privatliv
Med dette elegante og tidsløse rullegardin
får du tre gardiner i én løsning: det bedste fra
rullegardin, persienne og undergardin. En ny
og fleksibel måde at styre lys og indkig.

Dobbelt rullegardin findes med både smalle
og brede striber samt forskellige farver og
mønstre. Det kan betjenes med kæde, der kan
børnesikres med kædestrammer.

Det innovative gardin giver dig mulighed for at
styre lysindfaldet på en helt anden måde, når
gardinets to lag stof ruller forbi hinanden til en
åben, halvt åben eller helt lukket position.

Med motor kan dobbelt rullegardin styres med
fjernbetjening, kontakt eller app. Se mere om
motorstyring på side 49.

Striberne i dobbelt rullegardin
forskydes, så du opnår lysindfald
efter behov.

Bundskinnen, der findes i flere
former og farver, giver tyngde i
gardinet, så det holder sig glat
og bevarer formen.

Kassetten, der findes i flere farver,
gemmer rullen og giver et enkelt
og eksklusivt udtryk.
28
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Find inspiration
i vores showroom!
Kig ind eller book
et besøg på
gardinhuset.dk
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Spar på energien med
nye gardiner
Flere gardintyper bidrager til, at hjemmet bliver mere energieffektivt,
da de forskellige produkter indeholder funktioner, der sikrer, at du får
en bæredygtig og energieffektiv fremtid i din bolig.

Spar på el
Dagslys er den naturlige belysning, og flere gardintyper spreder det
udefrakommende lys helt ind i boligen. På den måde bruger du det
kunstige lys mindre og sparer på elregningen.

Sænk energiforbruget
I løbet af de kolde måneder bidrager solens stråler til at bevare varmen i dit hjem. Hvorimod solen i de varme måneder kan generere for
meget varme. Flere gardintyper kan give dig mulighed for at regulere
mængden af lys og varme, så du opnår et mindre energiforbrug året
rundt.

Spar på varmen
I de kolde måneder er isolerende gardinløsninger med til at reducere
energiforbruget, da de holder på varmen om vinteren og holder
temperaturen nede om sommeren. På den måde opnår du et
behageligere indeklima, og samtidig sparer du på varmeregningen.
Kan vi hjælpe?
Kig ind eller book
et besøg på
gardinhuset.dk
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RULLEGARDIN
Det kendte gardin der passer ind
alle steder
Stil og stemning kan sagtens skabes med det praktiske
og tidsløse rullegardin.
I rullegardinet får du alt fra det velkendte stramme
look til et smukt vinduesmaleri kombineret med praktiske finesser som f.eks. en elegant underliste.
Du får rullegardinet i lige præcis den bredde og højde,
du har behov for. Det er således velegnet til både
store og små vinduespartier.
I ovenlysvinduer kan rullegardinet monteres i top- og
sidelister - også kaldet Skylight.
Rullegardiner kan let betjenes med LiteRise, kædetræk,
fjedertræk og med motor. Læs mere om motorstyring
på side 49.

Et rullegardin kan fås som mørklægning uanset farve,
nuance eller mønster.
32
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Beslag, kæde, bundliste og kassette
kan matches, så du opnår et ekstra
eksklusivt look til rullegardinet.

Designbeslag i flere farver.

Kassette og kædetræk i flere farver.

Vælg mellem flere forskellige flotte
afslutninger.
33

Oplev Screen i
vores showroom!
Kig ind eller book
et besøg på
gardinhuset.dk
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INDVENDIG SCREEN
Skru ned for lyset og varmen og bevar den smukke udsigt
Når vi arbejder med rullegardiner i gennemsigtige og reflekterende
væv, får du en Screen, der virkelig kan noget!

Screens regulerer både lys og varme. Det påvirker energiforbruget
positivt og er bæredygtigt.

Det reflekterende væv regulerer både lys og varme i rummet uden
at gå på kompromis med dit udsyn og dagslysets indfald.

Screens kan let betjenes med kædetræk, fjedertræk, LiteRise og
motor. Med motor kan du styre din Screen med fjernbetjening og via
en app på din smartphone eller tablet, selv når du ikke er hjemme.
På den måde sikrer du, at dit hjem har en behagelig temperatur,
døgnet rundt.

Screens kan leveres med aluminium på bagsiden. En unik løsning,
som har den effekt, at solens stråler reflekteres tilbage ud gennem
vinduet. Vi fjerner på den måde den direkte kontakt med solen uden
at lukke dig inde.

Indvendig Screen fås i natur, hvid, grå og sorte nuancer.
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Kan vi hjælpe?
Kig ind eller book
et besøg på
gardinhuset.dk
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Børnesikre gardiner i
hjemmet
Inden du og familien går i gang med indretningen, får I her nogle
børnesikre løsninger, der giver jer ro og tryghed, når barnet er
alene på sit værelse.
Gardiner er nemlig ikke bare gardiner. Løse snore og kæder kan
være farlige for de små, så vi anbefaler at tage nogle andre
betjeningsmuligheder med i betragtning. F.eks. gardinløsninger
med få og korte snore, som barnet ikke kan nå, kædetræk med
kædestrammer monteret på væggen eller med motorstyring.
Uanset hvilken betjeningsløsning du vælger, behøver du ikke
at gå på kompromis med kvalitet og stil.
Vi følger udviklingen og tager børnesikrede gardinløsninger
meget alvorligt. Har du brug for sparring eller rådgivning, har vi
al den viden, du har brug for.
Vi følger naturligvis gældende regler og standarder indenfor
børnesikring af gardiner og solafskærmning.
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BAMBUSGARDIN
Et bæredygtigt og naturligt look
Et bambusgardin er ideelt til at skabe en
varm atmosfære i det udtryk, du gerne vil
bringe til live, og så er det ovenikøbet
designet til at skåne miljøet mest muligt.
Uanset om du anvender bambusgardinet
som solafskærmning i vinduet eller bruger
det som rumdeler, tilfører det naturlige
materiale et roligt og harmonisk udtryk til
din indretning.
Bambusgardinet kan betjenes med kæde
eller med snor.

Bambus rullegardin.

Bambus panelgardin.
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Gardiner i fremtiden
Dine gardiner kan fremstilles bæredygtigt
Bæredygtighed er mange ting, og du kan leve bæredygtigt på flere måder.
Vælg tidsløse produkter i høj kvalitet, som holder i mange år, og sørg for at
mindske indkøb af masseproducerede produkter. Du kan også vælge gardiner
og solafskærmning med egenskaber, der nedsætter energiforbruget i hjemmet.
I vores sortiment finder du elegante og holdbare gardinløsninger skabt på
baggrund af genbrugsmaterialer, hvor hovedparten er genanvendt plastik,
aluminium, polyester, bambus eller træ. En række af vores produkter er miljøcertificerede.

Gardiner i høj kvalitet har lang levetid.
Det er, efter vores mening, bæredygtige gardiner!
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Genbrugsplast

Bambus

Gardinkollektion der er produceret
af bortkastet plastik, indsamlet i
havet og naturen.

Bambus vokser op til 1 meter om
dagen og omdanner 35% mere CO2
til ilt end et gennemsnitligt træ.

6 plastikflasker giver f.eks. 1 m²
rullegardinsvæv.

På grund af den hurtige vækst
produceres der op til 10 gange mere
bambus per kvadratmeter end
bomuld.

Aluminium

Stofrester fra modeindustrien

Etisk fremstillede gardinstænger
lavet i genbrugsaluminium med
et rekordlavt CO2-aftryk.

En ny type bæredygtige produkter,
hvor overskydende eller bortkastede
stofrester fra modeindustrien
genbruges.

100% genanvendeligt.
Både kvalitet, fleksibilitet og levetid
gør det til et langt mere bæredygtigt
materiale.
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LAMELGARDIN

Se udvalget af
lamelbredder i
vores showroom.
Book et besøg på
gardinhuset.dk
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Det populære valg til enhver stil
Med de stilrene og fleksible lamelgardiner får
du en enestående mulighed for at styre solens
stråler, holde varmen ude og beskytte dine
møbler mod afblegning.
Lamelgardinerne kan passes ind i enhver ramme.
Det gælder både høje vinduer og store panoramavinduer samt skrå, buede og trekantede vinduer.

Tidens nyeste tekstilkvaliteter
Lamellerne fås fra det transparente screen til de
helt tætvævede og mørklæggende væv.
De kan leveres med egenskaber som varmereflekterende bagside, antibakteriel overflade,
flammehæmmende og smudsafvisende coating.
Lamelgardinet kan betjenes med betjeningsstang,
kæde- og snoretræk. Med en motoriseret skinne
kan du betjene lamelgardinet med fjernbetjening,
kontakt eller via en app.
Læs mere om motoriserede gardiner på side 49.

Lamelgardin med bundvægte og kæde.

Lamelgardin med indsvejsede bundvægte.
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VERSUSGARDIN

De bedste egenskaber fra to verdener
Med Versusgardinet får du et produkt med flere
muligheder. Systemet er udviklet med de bedste
egenskaber fra lamelgardinet kombineret med
det bløde look fra stofgardinet.
De drejelige lameller styrer lysindfaldet efter
behov. Transparentheden i stoffet giver bløde
linjer og skaber et lækkert loungelook.
Det tynde stof blødgør lyset og filtrerer solens uvstråler, så dine møbler ikke falmer, og din bolig
fyldes af et behageligt lys og en god temperatur.
Når du skal vælge stoftype til gardinet, har du en
række forskellige væv og farver at vælge imellem
fra vores flotte kollektion.
Lamelbredden fås i 89 mm og i 127 mm
Versusgardinet kan betjenes med kæde- og
snoretræk.
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Se og prøv
Versusgardinet
i vores showroom!
Book et besøg på
gardinhuset.dk
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PANELGARDIN
Gardin eller rumdeler
Etabler en glat og fleksibel tekstilvæg af smuk tekstil, der passer ind
i hjemmets farver og nuancer.
Eller skab et rum i rummet med
lange lige flader.
De enkle panelgardiner produceres
præcis efter dine individuelle ønsker
om bredde og længde.
Gardinet er den perfekte rumdeler,
og i vinduet placeres de enkelte
panelbaner efter lyset og indkig.
Panelgardinerne kører i flere spor,
så de kan placeres forskudt.
Afhængig af vinduets eller rummets
bredde, kan de monteres med det
antal spor, som omgivelserne
kræver.

Panelgardin med velcro foroven
gør det nemt at afmontere.

Kvaliteten af stoffet kan variere fra
transparent til semi-transparent,
tæt eller mørklæggende.
Mønstre og farver kan kombineres,
så du opnår den optimale løsning
til din stil.
Panelgardiner kan betjenes med
betjeningsstang, manuelt eller med
motor.

Høj fleksibilitet med op til 5 spor
pr. skinne.

Motoren kan benyttes i 3, 4 eller 5
spor, og du kan vælge at betjene
motoren med fjernbetjening eller
kontakt.

Panelgardin med ekstra tyngde i
bunden holder stoffet glat.
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Prøv motorstyring
i vores showroom!
Book et besøg på
gardinhuset.dk
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MOTORSTYRING
Det har aldrig været smartere
Intelligent betjening af hjemmets inventar
er kommet for at blive, og gardiner og
solafskærmning er ingen undtagelse.

Planlæg styring af lysindfald hele døgnet,
så du og din familie sikres det bedste
indeklima året rundt.

Med automatiseret betjening slipper du
for snore og kæder, og du behøver ikke at
kante dig rundt om møblerne for at justere
lysindfald og mulighed for indkig.

Med den moderne teknologi får du mulighed for at stemmestyre dine gardiner via
enheder som f.eks. Google Assistant og
Apple Homekit.

Du kan vælge motorbetjening på næsten
alle gardinløsninger, og med en tilslutning
til WiFi-router kan du styre dine gardiner
via en app på smartphone eller tablet.
Du behøver ikke engang at være hjemme.

Kom ind og prøv de mange forskellige
løsninger i vores showroom, og få mere
information om tekniske muligheder.

Vægmonteret
fjernbetjening.

Scene controller
Forudindstilling af scener.

Standard styring med fjernbetjening
- individuelt såvel som gruppe.

Pebble
Trådløs håndbetjening.

Vidste du, at
dine gardiner kan køre på
genopladelige batterier,
så du ikke behøver kabelføring og strømkilde!

App-styring af gardiner og solafskærmning.
Automatisk tidsstyring af gardiner, så de passer
til lyset og din families daglige rytme.
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Persiennen findes i flere forskellige
lamelbredder.
Herunder vises 3 af størrelserne.

Lamel-bredde 25 mm

Lamel-bredde 35 mm

Lamel-bredde 50 mm
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PERSIENNE
Klassikeren, der passer ind overalt
Den stilrene persienne i aluminium giver dig en let og fleksibel
kontrol over dit lysindfald og privatliv.
Med et væld af farver og nuancer kan persiennen passes ind
i enhver boligstil. Fra den klassiske og romantiske over i den
helt lyse, eller den rå og lidt kølige stil.
Har du store rum, kan du med fordel trække persiennen ind i
rummet og lade den indgå i din indretning som en dekorativ
rumdeler.
I døre og vippevinduer kan persiennen fastgøres med trådstyre eller sidelister. Persiennen kan betjenes manuelt med
Literise, greb, snore- eller kædetræk.
Med motor kan du betjene persiennen med fjernbetjening eller
kontakt, og med en app kan persiennen styres døgnet rundt
- også når du ikke er hjemme. Læs mere om motor på side 49.

Mix og match farver
Kombiner farver og giv din
nye persienne sit helt eget
unikke look.

Langt mere udsyn
Denne persiennemodel
giver dobbelt så meget luft
mellem lamellerne i forhold
til den klassiske persienne.
De vandrette lameller
lægger sig tæt i par, så dit
udsyn bliver endnu større.
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TRÆPERSIENNE
Inviter naturen indenfor
Lige meget, hvilken træsort du vælger, vil du opleve, at træpersiennen både tilfører ekstra dimensioner og et eksklusivt
look til din indretning ved nærmest at indgå i dit hjem som
et smukt møbel.
Alle vores træpersienner af hårdttræ er FSC® og Rainforest
Alliance certificerede. En certificering, der vidner om, at
samtlige træsorter er bæredygtigt opdyrket og indkøbt på
forsvarlig vis fra forvaltede skove.
Med træk- og vippesnor kan du kippe og placere lamellerne
i den ønskede position. Derudover kan persiennen betjenes
med kædetræk og LiteRisefunktion, hvor du løfter og sænker
persiennen ved at skubbe eller trække i underlisten.
Med motorstyring er det muligt at styre din persienne med
en fjernbetjening, kontakt, tablet eller smartphone.
Læs mere om motor på side 49.

Træpersienner fås i en
række forskellige træsorter,
farver og lamelbredder.

Du kan vælge brede stigebånd som et ekstra finish, og
indfarvede betjeningssnore
med matchende snorklokker,
som giver træpersiennen et
elegant og færdigt look.
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Kan vi hjælpe?
Kig ind eller book
et besøg på
gardinhuset.dk
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Mørklægning
Giv din familie de bedste betingelser for en mørk og kølig nat
Når du skal indrette med gardiner i et værelse, hvor du har brug for
mørklægning, behøver du ikke at gå på kompromis med elegance og
lækkert design. Der findes en række forskellige moderne og tidsløse
muligheder samt kombinationer, der passer ind i din personlige stil.
Stort set alle typer gardiner kan benyttes som mørklægningsgardiner.
Det er blot kvaliteten, der er afgørende. Nogle gardintyper er dog mere
mørklæggende end andre. Persienner og lamelgardiner vil f.eks. lukke
små striber af lys ind. Hvorimod f.eks. rullegardin og Duettegardin
kan lukke helt tæt.
Mange af vores gardinløsninger leveres i materialer, der både mørklægger og reflekterer solens stråler, så værelset føles mørkt og svalt.
På den måde skabes de bedste betingelser for en god nattesøvn.

Mørklægningsrullegardinet fås med
metalliseret bagside, der reflekterer
lys og varme tilbage ud ad vinduet.

Duettegardinet fås i et kraftigt væv,
og med en alu-kerne virker det
ekstra mørklæggende.

Monteres rullegardinet i sidesluse og
kassette, giver det ekstra mørklægning.

Luftlommerne giver samtidig en
høj isoleringseffekt for kulde og
varme.
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SILHOUETTEGARDIN
Med en Silhouette får du det ypperligste fra rullegardinet og persiennen i ét!
Via sine to transparente væv, der omslutter de vandrette stoflameller, bliver selv det skarpeste sollys filtreret til et blidt og
diffust lysindfald.
Det unikke væv er udviklet til at afbøje og dæmpe intensiteten af
solens UV-stråler, så du får et naturligt lys ind i rummet, samtidig
med at du beskytter dine møbler og gulve mod at falme.
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Vinkler du de vandrette lameller, får du stadig mulighed for at
kigge ud, varmereducere i rummet og skærme for indkig.
Løft og sænk dit Silhouettegardin med sidetræk og snor, LiteRise,
SmartCord eller motor. Læs mere om motor på side 49.

Lamellerne findes i 50 mm og
75 mm bredde.

Silhouette rulles op og skjuler stof
og lameller i en elegant kassette.

Silhouette består af to transparente
væv og stoflameller.
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Insektnet rullegardin
med sidelister og
underliste med
børster, der sikrer, at
det slutter helt tæt.
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INSEKTNET

Plissé Insektnet er det mest holdbare,
da det er mere eftergivende ved stød.

Luk kun den friske luft ind
Frisk luft er den bedste vej til et bedre indeklima, men for mange
af os kniber det med at få luftet godt nok ud. Ofte skyldes det en
kombination af glemsomhed eller at vi gerne ser, at både fluer,
myg, edderkopper og allergifremkaldende pollen forbliver ude.
Løsningen er et diskret insektnet til både døre og vinduer.
Vi specialfremstiller insektnet efter mål og sørger naturligvis for, at
rammer og kassetter bliver indfarvet i den nuance, du ønsker, så de
passer til din indretning og falder naturligt ind i omgivelserne.

Insektnet fås i en række modeller,
der fremstilles efter individuelle
behov.
F.eks. som rullegardin med
sidelister til skråvindue.

Insektnet kan fremstilles til både
udvendig og indvendig brug.
Kassette kan placeres foran
eller bagved insektnet, så hele
løsningen flugter med rammen,
og du på den måde kan placere
dine gardinløsninger foran.
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HJEMMETS FLADER
Vi hjælper dig med hele din indretning
Det er hjemmets samlede udtryk, der skaber rum, stemning og hygge. Det er
derhjemme, at du og familien samler energi og lader op.
Ud over gardiner, er puder, tæpper og tapet med til at fremhæve personlig stil,
og hos GardinHuset finder du lige de farver og kvaliteter, der passer ind i dit hjem.

Bliv inspireret
i vores showroom!
Kik ind eller book
et besøg på
gardinhuset.dk
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De bløde længder

Tæpper efter mål

Gardiner giver væggen og vinduet
en smuk ramme og skaber rum.

Et skønt tæppe kan supplere et rums
hårde gulv eller afgrænse og skabe
rum i rummet. Et blødt tæppe kan
også dæmpe akustikken og gøre
lyde blødere.

Sammen med tæpper, tapet, puder
og møbler kreeres din personlige stil
og fylder rummet med stemning.
Der er altid et design og en kvalitet
til netop dine ønsker, og vi syr dem
på vores egen danske systue.

Uanset hvad dit behov måtte være,
er et tæppe også med til at understrege din personlig indretning.

Møbelpolstring

Tapet

Gør dine møbler unikke og lad dem
matche din indretning.

Tapet er væggens maleri, og hos
os finder du tapeter i et væld af
tidens farver og mønstre.

Vi syr puder og polstrer alt fra hynder
til sofa og sengegavl i høj kvalitet.
Intet er for småt, og intet er for stort.

Uanset om du vil tapetsere en
enkelt væg eller hele rummet,
er tapet med til at løfte stilen og
stemningen.
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Montage
Professionel montering af gardiner og solafskærmning
Vores team af specialister er med dig hele vejen, og vores
professionelle, danske montørkorps kører i hele landet.
Gardiner og solafskærmning monteres sikkert og stabilt,
så det holder i mange år, og montøren går ikke, før du ved
præcis, hvordan du betjener dine nye gardiner rigtigt.

Vask og rens
Ligesom vi har egen systue, tilbyder vi også vask og rens af
både gardiner og solafskærmning i vores serviceafdeling.
For at bevare og vedligeholde kvalitetsgardiner i mange år
er en professionel vask og rens med til at sikre, at gardinerne
holder farver, funktion og elegance.
Professionel rens og vask er din sikkerhed for en længere
og dermed mere bæredygtig holdbarhed.

Gardiner i høj kvalitet har lang levetid.
Det er, efter vores mening, bæredygtige gardiner!
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PERGOLA
Elegant og fleksibel overdækning af din terrasse, glastag eller altan
Denne type solafskærmning fungerer som fritstående overdækning ved hjælp af markisens
faste stel, ligesom den også med fordel kan
integreres som en enkel og elegant solafskærmning til dit glastag, dine ovenlysvinduer eller din
karnap.
Som overdækning af din terrasse eller glastag
giver Pergolamarkisen dig mange muligheder
for at etablere skygge, varmerefleksion, læ og
skabe hyggelige rum efter ønske og behov.
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Pergolamarkisen kan sammensættes af flere
inddelinger, og alt efter, hvor mange inddelinger
du vælger, får du en løsning, der kan være helt
åben eller overdækket forskudt.
Pergola betjenes med motor enten via en fjernbetjening, kontakt eller en app på smartphone
og tablet.
Med vindføler styres din Pergola, så den automatisk kører ind ved storm og hårde vindstød.

Rullegardin i side eller forbom
giver endnu mere læ og skærmer
for den lavthængende sol efter
behov.

UDVENDIG SCREEN
Solbrillen til dine vinduer
Screen er et udvendigt rullegardin, som er så let og enkelt i sit
design, at det komplementerer alle typer vinduer og døre.
Fordi vi producerer Screen, så det passer præcist til dine vinduer og
døre, danner den vindstabile løsning et smukt parløb med enhver
facade - både når den er rullet ned, og når den er gemt væk i sin
kassette.
Screen absorberer og reflekterer varme og lys, allerede før det
rammer din rude. Alt efter hvilken dug du vælger, indfanges op til
90% af solens varmestråler.

Du kan vælge en løsning, der mørkelægger komplet, men du kan
også vælge en blændfri gennemsigtig dug, der oplyser dine rum,
uden at solen blænder dig igennem ruden. Du får således et godt
udsyn, selvom Screenen er rullet ned.
En udvendig vindstabil Screen er altid styret med motor. Motoren
kan betjenes med fjernbetjening, kontakt eller via en app. Med app
kan du aktivere tidsstyring og på den måde bruge Screen til at
skabe et behageligt indeklima døgnet rundt.
Med vindføler styres din Screen, så den automatisk ruller op ved
storm og hårde vindstød.
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MARKISE OG PARASOL
Terrassemarkise

Har du
spørgsmål?
Kontakt os på
tlf. 66 17 28 00 eller
book et besøg på
Gardinhuset.dk
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GardinHuset er specialister i udvendig solafskærmning
Det er ikke kun inde i din bolig, vi hjælper med
sparring og kreative løsninger indenfor funktionel solafskærmning. Terrassen, altanen og
haven er dit personlige uderum, hvor behovet
for stabil solafskærmning også imødekommes
af vores brede sortiment.
Vi er leveringsdygtige i flere stabile typer og
modeller af solafskærmning i høj kvalitet, og
du får dem alle produceret præcist i de mål,
der matcher dit hus og dine behov.

Se dem i vores showroom
Få mere inspiration i vores showroom.
Her giver vi dig al den information om Screen,
Pergolamarkise, terrassemarkise, sidemarkise,
vinduesmarkise og parasoller, du har brug for.
I vores showroom har du også mulighed for at
prøve en række forskellige modeller med og
uden motor.

Sidemarkise
En sidemarkise anvendes på terrasse, altan
eller andre steder, hvor der er brug for læ og
privatliv. Sidemarkisen hægtes op på vægbeslag, der gør det enkelt at af- og påmontere
efter behov.

Vinduesmarkise
Med en vinduesmarkise undgår du, at solens
ødelæggende stråler står direkte ind på dine
møbler, dit gulv og dine tæpper.

Sidemarkise
Vinduesmarkise

Markisolette
Markisolette er en kombination af en faldarmsmarkise og et udvendigt rullegardin. Markisen
er specielt velegnet til høje vinduer, hvor den
beskytter effektivt for solens stråler, også når
solen kommer ind fra siden.

Parasol
Terrassemarkise
Forlæng de gode timer ude på terrassen med
en markise, der matcher din bolig og giver
skygge.

Parasollen er den simple og fleksible solafskærmning. Den kan sættes op, så den står fast
placeret, den kan rokeres rundt i en parasolfod
på hjul eller monteres på en væg.

Terrassemarkise kan leveres med et rullegardin
i forbom som ekstra solafskærmning for den
lavthængende sol.
Markisolette
Parasol

Skaber stil i enhver indretning

Se mere på gardinhuset.dk
- eller kontakt os for mere information
på tlf. 66 17 28 00
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Skaber stil i enhver indretning

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

GardinHuset Roskilde
Jernbanegade 58
4000 Roskilde
Tlf.: 26 43 71 15

GardinHuset Frederiksberg
Åboulevard 19
1960 Frederiksberg
Tlf.: 39 64 33 88
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GardinHuset Odense
Bondovej 6
5250 Odense
Tlf.: 66 17 28 00

