
GARDINER
Indret med tekstiler



PERSONLIG INDRETNING MED 
SKRÆDDERSYEDE GARDINER
Gardinerne er for alvor tilbage i moderne boligindretning -  og med god 
grund. Efter mange års forkærlighed for enkel og minimalistisk indretning  
er vi for alvor klar til at indrette vores hjem med lækre lange gardiner, 
smukke tæpper og et væld af puder. 

Gardiner kan i den grad skabe stemning, understrege din personlige stil  
og er en vigtig og effektfuld del af indretningen.  

Dette katalog er fyldt med nyttig information om stofgardiners mange 
funktionelle egenskaber og de nyeste trends indenfor boligindretning,  
som forhåbentlig vil inspirere dig til at vælge gardiner til dit hjem.  

LOUNGE LIVING
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Velour gardiner
Velourgardiner er en af tidens hotteste tendenser. 
Fede velourgardiner og lækre velourpuder tilfører 
lækker luksuriøs stemning til indretningen og har 
samtidig en meget støjreducerende virkning, som 
gør rummet behageligt at opholde sig i.  

Velour findes i forskellige kvaliteter og i et hav af 
farver. Du kan også vælge velour med dekorative 
blomsterprint for et mere romantisk look. 

Lange velourgardiner, kaldet portierer, blev tidligere 
brugt som isolering ved vinduer og døre for at hindre 
kulde og træk - og den virkning holder stadig...  
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SKÆRM FOR INDKIG

Transparente lyse roomhigh gardiner fra DIVA HOME 
med eksklusiv indvævet mønstereffekt filtrerer lyset på 
smukkeste vis. 

Gardiner i flere lag kan sagtens indpasses i en moderne 
indretning. Et tyndt gardin som inderste lag filtrerer lyset 
flot og hindrer indkik. 

Smukke hvide gardiner er et tidløst valg. Ved større vindues-
partier anbefaler vi såkaldte roomhigh gardiner, da man 
hermed undgår sammensyninger. 

I moderne byggeri er der ofte behov for at 
skærme for indkig. Her er lette transparente 
gardiner, der kan trækkes for ideelle.
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Skab eksklusiv hotelstemning i dit 
soveværelse med lækre grafiske gardiner 
og matchende puder og sengetæppe.

Siam sengetæppe



Lange gardiner fra loft til gulv med lækkert hørlook er 
meget aktuelle i boligindretningen. I Pagunettes sortiment 
finder du gardiner af 100 % hør, samt et meget stort 

udvalg af hørlignende kvaliteter, som har det smukke 
rustikke look, men er lettere at vaske og vedligeholde på 
grund af deres indhold af bomuld eller polyester.

ENSFARVEDE GARDINER
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MINDRE STØJ
De fleste har oplevet den store lyd- 
mæssige forskel, der er i det samme 
rum, når det er helt tomt i forbindelse 
med flytning eller istandsættelsesarbejde 
kontra, når det er møbleret. I det tomme 
rum runger lyden, fordi den reflekteres 
mellem væggene, loft og gulv. Så snart 
der kommer møbler, tæpper og ikke 
mindst gardiner dæmpes lyden, og  
rummet bliver rart at opholde sig i.



BOTANIC
Grønne planter og plantemotiver  
er en af de helt store trends.

Drømmer du om at bringe naturen 
ind i dit hjem, anbefaler vi gardiner 
i frodige grønne nuancer og flotte 
botaniske designs. 

Kombiner gerne mønstrede og  
ensfarvede gardiner alt afhængig  
af den øvrige indretning i rummet.
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Foldegardiner er en enkel, men dekorativ 
gardinløsning, som egner sig godt til smukke 
vinduespartier. Da gardinet anvendes helt glat  
kan man med fordel vælge mønstrede stoffer,  
hvor designet kommer helt til sin ret. 

Foldegardiner fås i tre modeller og kan frem- 
stilles efter mål og i næsten alle stofkvaliteter  
- fra florlette til kraftige mørklægningsgardiner.
 
Vælg mellem almideligt snoretræk med alu-skinne, 
eller hvid aluminium-kasette, med endeløst kæde- 
eller snoretræk.

Almindeligt optræk med tværlister 
og pyntekant nederst.

Optræk som vandfald 
med tværlister.

Med transparent 
påsyet bånd (kan fores).
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FOLDEGARDINER

MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3



 Romance
Skab en feminin og romantisk stemning i 
dit hjem med skønne blomstrede gardiner 
i smukke farver eller vælg velourgardiner i 
delikate støvede nuancer. 

Fuldend indretningen med vores lækre 
velourpuder og sengetæpper.
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LYSDÆMPNING 
– EN GOD NATTESØVN 
Lysdæmpende gardiner afskærmer for sollys og månens stråler. 
Dette er især hensigtsmæssigt i soveværelser, hvor lyset kan 
forstyrre din nattesøvn.

Med Pagunettes udvalg af mørklægningsgardiner og lysdæmpende 
gardiner får du den tilstrækkelige afskærmning uden at gå på 
kompromis med kvalitet eller design.

Det er også muligt at fore almindelige gardinstoffer og dermed 
opnå et meget smukt resultat, samt en lysdæmpende virkning.
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GARDINVASK
Få tips til vask 
af gardiner på  

pagunette.dk/vask



KANT MED KULØR
Den lyse enkle nordiske stil bliver udfordret 
af en mere farverig stil med intense 
mættede vægfarver og kulørte mønstrede 
tekstiler. Nuancer som rød, aubergine og 
violet samt dybe blå farver vinder stærkt 
frem. 

Du kan med fordel vælge at male en enkelt 
væg i en nuance hentet i gardinstoffet og 
på den måde opnå et eksklusivt tone i tone 
look.
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Wellness
Pagunettes luksuriøse håndklæder stammer fra  
det anerkendte engelske brand Christy, der i 1850  
opfandt frotté-håndklædet, som vi kender det i dag. 

Alle håndklæder er fremstillet af den fineste  
bomuldskvalitet for at sikre dig en lækker  
spaoplevelse i dit eget hjem. 

BADEVÆRELSE
Pagunette har et stort udvalg af bade-
forhæng og metervarer med vand-
afvisende finish.

Som en nyhed kan du nu få TALK bade-
forhæng i en lækker 100% vandafvisende 
kvalitet, som ligner et almindeligt stof- 
gardin med et rustikt look. Findes i lys  
beige og grå, som vist her.

Match dit badeforhæng med luksuriøse 
håndklæder, bademåtter og kåber fra 
Christy ENGLAND.
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Faraday Robe



Afhængigt af stofvalg og søm-metode kan du 
opnå alt fra et stilrent, enkelt udtryk til en klassisk 
eller trendy loungestil.

Du kan få gode råd hos din Pagunette forhandler 
om alle de spændende muligheder.

SYMULIGHEDER
WAVEBÅND

RYNKEBÅND

KOUSER-RINGE

FASTE LÆG

LÆS OM ALLE PAGUNETTES SYMULIGHEDER PÅ WWW.PAGUNETTE.DK/SY

Gardiner med wavebånd giver et enkelt stilrent udtryk. 
Folderne er glatte og holdes automatisk i ensartede 
bølger. Meget velegnet til store vinduespartier, hvor 
gardinet let skal kunne trækkes til og fra.

Gardiner med rynkebånd giver et klassisk stofligt udseende 
til gardinerne. Rynkebånd findes i flere bredder.

SVÆVENDE ELLER SLÆBENDE GARDINER?
Svævende gardiner skaber en klassisk og roligt atmosfære, mens slæbende gardiner giver et  

smukt og dekadent udtryk i rummet. Vælg det der passer din stil og dit hjem bedst. 

Gardiner med kouser- eller sejlringe giver et uhøjtideligt 
lidt råt look til gardinerne og hænger i flotte dybe folder. 
Ringene fås i forskellige farver og kan kombineres med en 
matchende rund deko-gardinstang.

Gardiner syet med faste læg sikrer, at gardinet falder i 
ensartede dybe folder uanset brug - også efter vask.

Svævende gardiner Slæbende gardiner



Forbehold for at enkelte tekstiler kan blive udsolgt. Kataloget er produceret for Pagunette 09/2018. 

Pagunette er en af Skandinaviens førende udbydere af kvalitetstekstiler til bolig - og offentlig  
indretning. Kollektionen rummer et omfattende udvalg af lækre ensfarvede tekstiler og smukke  

dekorative vævede og trykte designs i både moderne og klassiske mønstre og farver.
Vi fører også puder, plaider, sengetæpper, metervarer til borddug samt lækre badetekstiler.

DIVA HOME by helle vendal er vores luksuskollektion med udsøgte,  
eksklusive og delikate tekstiler til den ultimative boligindretning.

SE VORES STORE UDVALG: WWW.PAGUNETTE.DK    |    VI ER SOCIALE! FØLG OS PÅ FACEBOOK OG INSTAGRAM 


