
C U R T A I N S



Om Gartex

 

Gartex A/S er en af Danmarks foretrukne gardinleverandører og specialister i

kvalitetsmetervarer til private hjem og erhverv.

 

I tæt samarbejde med få udvalgte væverier i Europa, designer og udvikler vi

hver sæson en ny og spændende kollektion under navnet Gartex Living. Altid

med funktionalitet og æstetik i fokus.

 

Gardiner er en af tidens helt store boligtrends og kollektionerne fås i et utal

af varianter. Lette loungegardiner holder solen ude, men slipper lyset ind på

smukkeste vis. De tungere metervarer skaber hygge og god akustik i rummet

og til soveværelset kan man sikre sig en god nats søvn med gardiner som

lukker 80-100% af lyset ude.

 

Gartex Living findes hos førende gardinforhandlere rundt om i hele landet.



Det transparente loungegardin holder solens kraft ige stråler 
ude,  men lader dagslyset fylde rummet,  samt skaber en dej l ig 
akustik i  et  lyst  og venl igt  rum.

The
Livingroom
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Lag på lag gardiner er  perfekte t i l  at  regulere lys og varme i
løbet af  dagen.  Transparente loungegardiner lader rummet forbl ive 
lyst  og indbydende.  Et  kraft igt  gardin gør det muligt  at  lukke lyset 
ude for  en stund og skabe plads t i l  ro og fordybelse.
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Byd gæsterne velkommen i  indbydende omgivelser , 
hvor gardinerne fører det bløde og stemningsfyldte 
look helt  ud t i l  hoveddøren.
 

The
Hallway





Børneværelset er  ikke kun t i l  leg og lekt ier . 
Med bløde gardiner skabes den perfekte huleagtige 
stemning,  ideel  t i l  fantasi  og idégenerering.  Når dag 
bl iver t i l  nat  holder gardinet lyset ude,  så søvnen får  de 
bedste vi lkår ,  efter  en lang dag fyldt  med oplevelser .

The
Kidsroom
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Hotelstemning er kodeordet ,  når soveværelset skal  indrettes. 
Luksuriøse kval i teter  brugt i  f lere sammenhænge,  som gardiner , 
sengeløbere og puder ,  binder rummet sammen på smukkeste vis . 
Sat sammen med f lor lette loungegardiner skabes de perfekte 
rammer for  afslapning.

The
Bedroom





Hotels 
Restaurants
Æstetik og akustik er  essentielt  i  enhver hotel- el ler 
restaurat ionsindretning.  Med smukke lange gardiner i 
de blødeste waves folder ,  skabes en visuel  nydelse, 
hvor sanserne bl iver pirret  ved første øjekast .



The 
Office

Store kontormil jøer med mange mennesker og uafbrudt 
akt ivitet ,  kan være en udfordring.  Behagelige arbejdsøer 
med transparente loungegardiner ude i  rummet,  skaber 
en følelse af  pr ivatsfære og sænker stressniveauet .  Ved 
vinduespart ierne anbefales et  kraft igere gardin,  som 
mindsker støjen og giver en behagelig akustik i  rummet.



1.  Wavebånd  
Æstetisk smuk gardinløsning med bølgende folder . 
Velegnet t i l  store vinduespart ier  og hvis en eksklusiv hotel-
stemning ønskes.

2.  Faste læg  
En tradit ionel  gardinløsning med faste læg. 
De dybe læg sikrer  et  varigt  ensartet  look.

3.  Rynkebånd  
Klassikeren.  Perfekt t i l  et  uhøjt idel igt  udtryk i  hjemmet og 
hvis man ønsker et  naturl igt  fald i  gardinet .
Rynkebåndene fås i  f lere bredder .
 
4.  Kovser  
Den rå og ”nemme” løsning med store metalr inge. 
Gardinet monteres direkte på en rundstok og falder i  store 
dybe folder .

5.  L i f t -gardin  
Blød ”solafskærmning” som binder rummet sammen med de 
øvrige teksti ler  og fuldender det hyggelige udtryk i  hjemmet.
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