SOVRUM
Inspiration och tips på hur du inreder
med solskydd i sovrummet.
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Rätt gardin i rätt rum
I ett sovrum är det viktigt att du kan
slappna av och sova gott. För en bra
nattsömn bör ditt sovrum vara tyst,
mörkt och svalt. Alla dessa tre faktorer
tillsammans med sängen har stor betydelse för hur du sover. Så se till att din
madrass är skön, temperaturen inte för
hög och att det är tyst i rummet. Mörkret
fixar vi!
Här i har vi listat de tre produkter som vi
anser är lämpliga för ett sovrum.
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Rullgardin,
All Blaq FR
0204

Rullgardin,
Carina BO 7672

Rullgardin
Rullgardiner är ett populärt val till sovrummet. Med sin diskreta utformning och
snygga design smälter den lätt in med
resten av inredningen. Det finns oändligt
med vävar att välja mellan och vill man
kan man göra gardinen till en inredningsdetalj som lyfter hela rummet.
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Rullgardiner finns med flera olika reglagealternativ och kan göras likväl mörkläggande som transparent, allt utefter
ditt behov. I ett sovrum rekommenderas
dock en mörkläggande gardin för att
stänga ute ljuset på bästa sätt.

Ingen har nog missat att beige varit
en trendfärg på sistone, på så väl
väggar som detaljer. Satsa därför
på en beige rullgardin om du vill
dra ett säkert kort. Det lär dröja
länge innan beige försvinner igen!
Beige är också en bra färg att
använda sig av om man vill värma
upp ett kallt rum med mycket vitt
men fortfarande hålla sig till den
neutrala färgskalan.
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Rullgardin,
Jacquard Cube
0250

Den klassiska vita ska inte glömmas bort. En vit rullgardin gör sig bra i de flesta inredningar, speciellt till
rådande hållbarhetstrend med mycket trä. Vill man inte ha en slät vit väv kan man lätt liva upp det med
en väv med lite struktur eller mönster.

Tips!
Vi rekommenderar följande vita
rullgardiner för sovrummet:
Frame 0204
Brodie Rhythm 0204
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Mörkläggande
Kupol BO 7418
Carina BO 5085
Watershell BO 0103
Titta på vävarna i olika rumsmiljöer i Design
Space på www.styrasolskydd.se.

7

Duette®

Duette®,
Elan Duotone
25-0000

Duettegardiner är en gardin med unika celler som
har förmågan att isolera värmen där du vill ha den.
Den fungerar även bra som ljudabsorbent vilket gör
den perfekt för ett sovrum. Till skillnad från en vanlig
persienn eller plisségardin som du aldrig kan få riktigt
mörkt i ett rum med, är Duettegardinen ett utmärkt val
för mörkläggning.
Duettegardiner är dessutom inte bara ett solskydd,
utan med sin höga kvalité och genomtänkta design är
den en vacker inredningsdetalj i alla hem.

Naturens palett med ljusa
och jordiga toner är populärt
i ett sovrum då dessa färger
skapar värme och trygghet.
Till denna färgpalett gör sig
oftast en vit, naturlig gardin
bäst. Att dessutom bryta av
mot väggarna med en annan
färg på gardinen skapar en
snygg kontrast i rummet.
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Duette®,
Elan Duotone
64-7131

Att matcha gardinerna med
resten av inredningen är A
och O när det kommer till att
välja solskydd. Plockar man
till exempel upp en färg som
redan finns i rummet skapas
harmoni och rummet ger ifrån
sig ett enhetligt intryck.
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Lamellgardin,
Carina C BO
7943

Lamellgardin

Är du ute efter en lyxig hotellkänsla i ditt sovrum är
lamellgardiner det du ska välja. Med lamellgardiner
tar du kontroll över både solljus och insyn genom
att vinkla lamellerna precis som du vill ha det. Det är
det självklara valet för stora glaspartier och funkar
lika bra i vanliga fönster som lutande. Med massvis
av färger och mönster att välja mellan gör du enkelt
gardinen till en läcker inredningsdetalj i ditt sovrum.

Grå toner i ett sovrum skapar en dämpad och
harmonisk känsla. Att blanda flera nyanser av
grått och vitt är både snyggt och hållbart, och
blir sällan tråkigt tack vare de olika nyanserna.
Så att satsa på en vit eller grå lamellgardin
trots att resten av sovrummet också går i en
gråskala är aldrig fel.

Kom dock ihåg att du aldrig kan få det helt mörkt
med en lamellgardin.
Foto: Sandatex.se

12

13

Lamellgardin,
Office BO FR
0204
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För fler tips, idéer & inspiration gilla
StyRa Solskydd på Facebook
och följ @styrasolskydd på
Instagram.

www.styrasolskydd.se

