BADRUM
Inspiration och tips på hur du inreder
med solskydd i badrummet.
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Rätt gardin i rätt rum
Badrummet är den delen av vårt hem
som vi absolut inte vill lämna oskyddat.
Det är här vi strävar efter egentid och
välbefinnande. Vare sig du kopplar av i
ett varmt bad efter en lång dag eller byter
om, så behöver du någon typ av insynsskydd eller avskärmning för att skapa din
personliga frizon.
Här i har vi listat de två produkter som vi
anser är lämpliga för ett badrum.
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Plissé,
Seto
20-7750

Plissé,
Tusah Topar® Plus
20-0103

Duette® &
Plissé
Duettegardiner är en gardin med unika
celler som har förmågan att isolera värmen
och samtidigt stänga ute kylan, vilket gör
den till den optimala gardinen i ett badrum.
Duettegardinen är dessutom inte bara ett
solskydd, utan med sin höga kvalité och
genomtänkta design är den en vacker
inredningsdetalj i alla rum.
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Plisségardinen med sin nätta form och
snygga design utgör också den ett perfekt
sol- och insynsskydd i ett badrum. Vävar
till plisségardiner finns i olika tätheter, men
de flesta är ljusfiltrerande vilket ger ett
behagligt ljusinsläpp i badrummet.
En ljus och mild palett med beigea
undertoner är idealt för badrummet.
Du får genast ett rum som upplevs
som varmt och harmoniskt. Runt
medelhavet är denna färgsättning
mer regel än undantag i de lite
lyxigare badrummen.
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Plissé,
Tigris Pearl
20-1455

Ett rum som badrum går ofta i vita färgskalor vilket lätt kan se kallt och tråkigt ut. Men med hjälp av en
liten färgklick i fönstret kan du enkelt liva upp hela rummet. Om du dessutom plockar upp samma färg i
andra detaljer får rummet en harmonisk helhetskänsla.

Tips!

Vi rekommenderar följande vävar
för en härlig färgklick i badrummet:
Duette®:
Batiste Duotone 25-5510
Elan Duotone 25-2210
Elan Fulltone 25-2334
Hopsack 25-3407
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Plissé:
Milano FR 20-7919
Bari FR 20-5468
Titta på vävarna i olika rumsmiljöer i Design Space
på www.styrasolskydd.se.
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Duette®,
Elan Duotone
25-7131

Duette®,
Elan Duotone
25-0000

Har du takfönster i ditt badrum
är Duettegardiner det bästa
valet. Modeller med lösa lister
ger dig oändliga möjligheter att
styra ljusinsläppet. Välj mellan att
öppna gardinen uppifrån, nedifrån eller från båda hållen. Du
bestämmer helt enkelt vart du vill
ha skuggan.
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Rullgardin,
Jacqurd Cube
0250

Rullgardin
Även rullgardiner fungerar utmärkt att använda i badrum. En rullgardin är inte lika nätt och smälter inte in på
samma sätt som en Duette- eller Plisségardin men den
har andra bra fördelar. Den är ett perfekt insynsskydd
för de större fönstrena och stänger ute solljuset på ett
effektivt sätt. Dessutom står många rullgardinsvävar
emot fukt och smuts väldigt bra.
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Badrum är ett idealiskt rum
att leka med mönster i, och
rullgardiner är då det självklara
valet. Mönster gör sig oerhört
bra på rullgardiner och vi har
flera att välja mellan i olika
färger. Var inte rädd för att ta
ut svängarna i badrummet!

Rullgardin,
Bok 15/15
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Duetteväv

Unix Duotone 25-0201

Batiste Duotone 251031

Linum 25-1831

Batiste Sheer 25-0161

Linum 25-0633

Elan Duotone 25-0000

Unix Duotone 25-4434

Batiste Duotone 250633

Amazon 20-2700

Bari FR 20-5453

Crêpe FR 20-0204

Tusah Topar® Plus
20-4720

Tigris Pearl 20-1462

Tusah Topar® Plus
20-0103

Milano FR 20-7911

Forecast Dustblock®
FR 20-2500

Plym 100

Kupol 10692

Green Screen Sea-Tex
FR 0204

Stellar 1501

Carina 4934

Forte FR 0256

Kaduna 5546

Lima 10692

Plisséväv

Rullgardinsväv

VÄVAR
FÖR
BADRUM

I en del rum finns det specifika omständigheter som gör att vissa gardintyper och vävar passar bättre än andra i just det rummet. Badrummet är
ett sådant rum.
Ett badrum är ett våtrum vilket gör att väven i gardinen måste kunna stå
emot fukt relativt bra. Vissa vävar har specifika egenskaper som gör att
de lämpar sig väldigt bra för användning i ett badrum. Här har vi listat
några av dem.

Innehåller 50% återvunnen havsplast.
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För fler tips, idéer & inspiration gilla
StyRa Solskydd på Facebook
och följ @styrasolskydd på
Instagram.

www.styrasolskydd.se

