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Den klassiske hvide farve kan bruges i et væld af 

sammenhænge og er derfor ofte også en ideel 

farve til dine lamelgardiner. Med hvide lameller 

kan du skabe en rolig og stilren indretning, som 

vil fungere i årevis. Hvid behøver ikke være 

kedeligt.   Farven er tidløs og som regel et perfekt 

udgangspunkt for ethvert rum i huset. Derudover 

kommer den hvide farve i mange nuancer og i 

både varme og kølige toner. Se alle vores hvide 

stoffer i kollektionen.  

WHITE
BASIC

dessin 15201 3



Kan indretningen mon blive lidt sjovere? Lad dig 

inspirere af   vores nyeste lamelfarver nøje udvalgt 

af vores designere: den stærke kongeblå, den 

dybe grønne, den varme røde og den fængende 

okkergule. Okkergul har længe været trendy i 

mange skandinaviske hjem, og farven får stadig 

vores ubetingede opmærksomhed, da den 

tilfører varme og glæde til indretningen. Se de 

seneste trend farver i kollektionen.

COLORS
TREND

dessin 15230
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Et strejf af luksus i hjemmet er for mange ganske 

kærkomment. Intense farver kombineret med 

varme materialer såsom fløjl og rige metaller, 

skaber hurtigt en følelse af ægte   luksus i dit hjem. 

Her er lameller i taupe farver yderst velegnede.

FEELING
LUXURY

6 dessin 152426
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Har du store vinduer i dit hjem? Så er 

lamelgardiner med stor sandsynlighed den 

rette løsning for dig. De skræddersyede 

lamelgardiner tilpasses dine vinduer og 

efterlader en imponerende effekt i alle 

store vinduer. Lamellerne kan vælges i 

forskellige lamelbredder efter din smag. De 

smalle lameller giver et fint og enkelt udtryk 

i hjemmet, mens de helt brede lameller 

efterlader et mere solidt udtryk.

SIMPLICITY
BEAUTY OF

dessin 15232 9



DINNER 
PARTY
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Med lamelgardiner kan du nemt regulere 

lysindfaldet, som sætter rammerne for atmos

færen og privatlivet i hjemmet. Du kan på ingen 

tid skifte fra frit udsyn til ultimativ privatliv og 

skabe den perfekte stemning for et vellykket 

middagsselskab. 

YOUR

DINNER 
PARTY

dessin 15247
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Hvem vil ikke gerne have et dejligt og komfortabelt 

badeværelse, hvor den står på ren afslapning 

efter en lang dag? Her kan du trygt indrette 

vinduerne med eksempelvis fugtafvisende 

lameller. De særlige screen stoffer er både 

fugtafvisende, lette at rengøre og tilgængelige i 

forskellige åbenhedsprocenter (3% og 5%), som 

er afgørende for ind og udsyn. Lamelgardinet vil 

ofte være en god løsning til badeværelset med 

sine mange funktionelle fordele.

I LYS
BADET 

dessin 15305



Dessin 40060
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Kom hjem, tag skoene af og smæk benene 

op på sofaen! Noget af det bedste der findes. 

Med lamelgardiner kan du uforstyrret nyde en 

afslappende søndag eftermiddag på sofaen. For 

mere privatliv kan du hurtigt vippe lamellerne, 

så du kan nyde dagslyset uden selv at blive 

forstyrret.

SUNDAY
LAZY

dessin 15255
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Skab en iøjnefaldende kontrast til hjemmets 

hvide vægge med sorte lamelgardiner. Den sorte 

farve har noget mystisk og eksklusivt over sig, 

som skaber et stilrent udtryk i hjemmet. Med de 

sorte lamelgardiner har du mulighed for at skabe 

et utroligt flot blikfang i indretningen. 

BLACK
ALL

dessin 15247  17
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Den grå farve åbner op for et hav af 

indretningsmuligheder, fordi farven kan 

kombineres uendeligt. Vores grå farvekollektion 

indeholder også særlige screen stoffer, som 

er ideelle til kontoret, idet de afskærmer på en 

særlig måde for sollyset. Du kan derfor arbejde 

ved computerskærmen uden at blive generet af 

lysindfaldet. Bliv inspireret af de flotte grå toner 

og nuancer i kollektionen. 

AHOLIC
WORK-

dessin 15222 19
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Skal stuen lyses op med farver? Den klassiske 

kongeblå farve passer til de fleste skandinaviske 

hjem. Kongeblå lamelgardiner tilfører dybde og 

et moderne twist til indretningen. Bliv inspireret 

af de smukke farver i kollektionen.

BLUE
ROYAL

15251         15249        15250
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Lamelgardinet er oftest en god løsning til helt 

store vinduer eller til skydedøre. Vægtlodder 

er placeret nederst i lamellerne, som gør, at 

de hænger lige og stabilt. Stofferne i vores 

lamelgardin kollektion har en række  funktionelle 

egenskaber som bl.a. gør dem: velegnede til 

skærmarbejde, fugtafvisende, solreflekterende, 

flammehæmmende, antibakterielle osv. Derfor 

kan du helt sikkert finde et lamelgardin, som 

opfylder behovet til dit hjem. 

LUXE
PURE

dessin 15311 23
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Luxury Living: Resultatet af at kombinere lækkert 

design og funktionalitet. For den ultimative 

komfortable løsning kan du vælge at gøre 

dine lamelgardiner elektriske, hvorved du kan 

regulere lysindfaldet med et tryk på en knap via 

fjernbetjening og/eller app.

LIVING 
LUXURY

25dessin 15237



I stofserien "Functionals" er det muligt at vælge 

imellem lameller med forskellige åbningsfaktorer 

(3% og 5%), mørklæggende stoffer, antibakterielle 

stoffer og stoffer af  genanvendt materiale. 

Med lamelgardiner af screen stoffer får du den 

højeste stofkvalitet kombineret med miljømæssig 

ansvarlighed.  Disse lamelgardiner er nemlig 

fremstillet af bortkastede plastflasker indhentet 

fra naturen.

RECYCLED
SCREEN

dessin 1529026
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Som noget helt nyt har vi lavet lamelgardin

serien "Structure Horizon". De vævede stoffer i 

rå og naturligt materiale skaber en behagelig og 

blød atmosfære i hjemmet, mens de horisontale 

linjer giver en ekstra dimension til vinduet.

HORIZON
A NEW

dessin 15272
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Leder du efter den perfekte kombination af 

lys og privatliv? Så er denne stoftype muligvis 

noget for dig. Stoffet er vævet fint med to 

forskellige garnfarver, som giver et smukt og 

ensartet lysindfald. Kombinationen af de vævede 

garnfarver og farvet interiør kan bidrage til, at 

din indretning får et smukt slutresultat! 

END RESULT
THE PERFECT

dessin 1525530
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