
Hissgardiner
Enkelhet, rena linjer  
och små detaljer



  

Det enkla är alltid det vackra

Hissgardiner kan uttrycka enkelhet och rena, raka 
linjer – men också skapa en spännande kontrast med 
olika mönster och strukturer. En hissgardin som är 
vackert sydd och dekorerad med små enkla detaljer 
blir ändå alltid en fantastisk inredningsdetalj i ditt 
hem. Att till exempel låta en vacker svart bård löpa 
längs med hela kanten av en vit hissgardin tillför 
något nytt, men behåller fortfarande känslan av 
enkelhet och renhet. Eller varför inte välja att fodra 
gardinen och dekorera den med en vacker 
avslutning.

Alla våra hissgardiner har kedjedrag i vitt eller stål, 
men är ditt fönster placerat högt eller svåråtkomligt 
kan hissgardinen också styras med motor. Vi vill att 
det ska vara så enkelt som möjligt att välja en 
hissgardin för just dina behov.
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En kollektion  
att njuta av
Mönstrat, randigt och enfärgat.  
Transparent, tätt eller mörkläggande.
Vår nya tygkollektion för hissgardiner 
erbjuder ett stort urval av olika  
varianter, modeller och inte minst tyger. 
För att vara exakt, 238 olika. Tyget du 
väljer till din hissgardin kan du också 
beställa i metervara om du vill kombinera 
med t ex kuddöverdrag, gardinlängder 
eller någon annan inredningsdetalj.
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Vackert och rofyllt 
Ballina är en modell som ger ett lugnt 
intryck. Det är en stilren gardin med runda 
lattor i aluminium som ger gardinen 
stadga. Ballina finns i två olika modeller; 
Ballina Front som passar bäst till  
mönstrade och randiga tyger eftersom 
lattan sitter på framsidan och därför inte 
bryter mönsterbilden, samt Ballina Back 
som passar bäst till enfärgade tyger då 
lattan sitter på baksidan.

Bård förstärker intrycket
Rama in din hissgardin med en 
vacker bård längs sidorna och i 
nederkant.

Fin kontrast
En insydd dekoration i tyget ger 
en fin kontrast på en enfärgad 
hissgardin. Modellen heter  
Ballina Back.

Ballina
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Linea

Exklusivt i  
stora fönster
Drömmer du om en hissgardin som  
är lite utöver det vanliga? Då är Linea  
en spännande modell. Breda, platta 
aluminiumlattor är påsydda på baksidan  
i samma tyg som gardinen. Det ger 
hissgardinen ett stramt och kraftfull uttryck. 
Vill du ha en fodrad gardin så väljer du 
mellan femton olika tyger, fem av dem är 
mörkläggande. Att fodra en hissgardin som 
är mönstrad gör att du får ett enfärgat tyg 
mot utsidan och, om du vill, ett mörkt och 
svalt sovrum.

Ljuset tittar in
En transparent vit väv med ränder 
som är invävda i tyget släpper 
igenom ljuset när solen visar sig.



Segmenta för  
höga fönster
Modellen Segmenta är gjord för att  
passa höga fönster och burspråk.
Hissgardinen hissas upp och ner i hela 
segment vilket ger ett plattare tygpaket 
när gardinen är upphissad.  Segmenta 
kan fodras och passar därför bra i  
sov- och barnrum.
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Segmenta

Stramt och högt
Segmenta ger ett enkelt och 
stramt intryck i höga fönster.
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Lite ledigare
Bandino och Visia är hissgardinsmodeller 
utan lattor.  Det ger gardinen en mer 
avslappnad stil, speciellt om du väljer ett 
tunt, lite lättare tyg. På baksidan av modell 
Bandino sitter ett genomskinligt band med 
små öglor och på Visia skapas vecken med 
hjälp av snöre och små ringar. Modellen 
Bandino går att fodra.

Helt enkelt
Oavsett om du väljer ett ljust och lätt 
tyg eller ett lite tätare, passar Bandino 
och Visia hissgardins modeller bra 
tack vare sin enkelhet.

Det är de små detaljerna  
som gör det
Fina broderier i silvertråd på vitt 
tyg – diskret och vackert.

Bandino  
och Visia



Dra för
- njut av utsikten
Ett fönster är en ram. En ram runt glas, 
ljus och luft men också en ram som  
omringar alla de möjligheter du har för 
att skapa ett vackert hem. 

Vi ger dig inspiration, idéer och all den 
hjälp du behöver för att skapa precis det 
hem du önskar och drömmer om - vi 
delar gärna med oss av vår erfarenhet, 
kunskap och genuina passion för färg, 
form och fönsterinredning. 

Vem har sagt att du inte kan njuta av  
utsikten fast det är fördraget? 
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