KÖK
Inspiration och tips på hur du inreder
med solskydd i köket.

Rätt gardin i rätt rum
Köket kan vara modernt, lantligt eller en
enorm färgklick - oavsett vad så är köket
hemmets hjärta. Det är här vi njuter av det
goda i livet, vare sig det är härligt sällskap
eller en gastronomisk upplevelse. För det
krävs en privat och funktionell zon, och där
kommer vi in i bilden.
Här i har vi listat de tre produkter som vi
anser är lämpliga för ett kök.

Duette®,
Unix Duotone
32-0633

Duette® &
Plissé
Duette- och Plisségardiner är mycket lämpliga gardiner
till köket tack vare vävens egenskaper. De låter dig på
ett enkelt sätt själv kontrollera ljusinsläppet samtidigt
som du får ett snyggt insynsskydd.
Duettegardiner är en gardin med unika celler som
har förmågan att isolera värmen där du vill ha den.
Plisségardiner å andra sidan är en nätt gardin som
finns i olika tätheter. De flesta är ljusfiltrerande vilket
ger ett behagligt ljusinsläpp i rummet.
Både Duette- och Plisségardiner har en mycket slitstark väv som gör att gardinen går att handtvätta. Det
gör att gardinerna lämpar sig väl för ett rum som köket
där mycket fukt och matos kan förekomma.
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Duette®,
Elan Duotone
25-0000

Duette®,
Elan Fulltone
25-2334

I år målas väggarna i våra hus i färger som blått, grönt, rosa och gult. Allt annat än grått och vitt som varit
populärt här i Sverige de senaste åren. Detta medför att solskydden i dessa rum bör vara i neutrala, jordnära toner som vitt, grått och beige för att inte skära sig mot väggarna.

Att matcha gardinerna med resten
av inredningen är A och O när det
kommer till att välja solskydd. Om
gardinerna dessutom går i samma
färgskala som andra inredningsdetaljer knyts säcken ihop på ett
snyggt sätt.
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Rullgardin,
Stellar
1501
Effektgardin,
Patmos 300

Rullgardin
En avskärmande rullgardin i köket tar bort
det skarpaste solljuset, men släpper ändå
igenom ljus så att rummet känns upplyst.
Perfekt i till exempel köket där man vill ha
det ljust men inte bli bländad av solen när
man lagar mat.
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Rullgardiner är dessutom mycket hållbara
och har vävar som står emot fukt och
smuts väldigt bra. Många vävar är också
enkla att rengöra vilket i ett kök är ett stort
plus.
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Rullgardin,
Stellar 0204
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Lamellgardin,
Miami 001

Lamellgardin
Med lamellgardiner ger du liv till stora fönsterpartier
på ett snyggt och stilrent sätt. Med en blandning av
design och funktion får du en fönsterdekor som blir en
läcker detalj i din inredning. Du får många möjligheter
att reglera ljusinsläppet hur du vill samtidigt som du
begränsar eventuell insyn vilket i ett kök ibland kan vara
skönt att göra.
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Lamellgardin,
Chiara 0204

I det moderna köket är lamellgardiner det rätta valet. Med sin
stilrena form och långa lameller
smälter gardinen in med resten
av inredningen.
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För fler tips, idéer & inspiration gilla
StyRa Solskydd på Facebook
och följ @styrasolskydd på
Instagram.

www.styrasolskydd.se

