
VARDAGSRUM 

Inspiration och tips på hur du inreder 
med solskydd i vardagsrummet.



Rätt gardin i rätt rum

Ett vardagsrum är familjens samlingsplats. 
Där vi kopplar av efter en stressig dag 
och gärna ser på tv eller läser en bok. För 
bästa möjliga miljö bör man ha en naturlig 
ljuskälla som kan anpassas efter stundens 
behov. Du fixar soffan, tv:n och en bra 
bok. Ljuset anpassar vi!

Här i har vi listat de tre produkter som vi 
anser är lämpliga för ett vardagsrum. 
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Duette®,
Unix Duotone
25-0633

Duette®,
Unix Duotone
25-2334

Duette- och Plisségardiner är ett praktiskt alternativ till 
vanliga traditionella gardiner. 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.

Duette- och Plisségardiner är inte bara ett solskydd, 
utan med sin höga kvalité och genomtänkta design är 
de också en vacker inredningsdetalj i alla hem.

Duette® &
Plissé
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Svart och vitt är aldrig fel när det gäller inredning! Har du mycket svart eller mörka färger i din in-
redning kan du med fördel matcha med vita eller ljusa neutrala färger på gardinerna. På så vis drar 
du ner dramatiken som mörka färger kan skapa och ger istället rummet ett mjukt intryck.

Plissé,
Bari FR 
20-5450

Duette®,
Unix Duotone
25-0201
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Rullgardin,
Jacquard Cube
0250

En avskärmande rullgardin i vardags-
rummet tar bort det skarpaste solljuset, 
men släpper ändå igenom ljus så att 
rummet känns upplyst. Perfekt i vardags-
rummet där man inte vill ha blänk i tv:n. 
Du får dessutom ett snyggt skydd mot 
insyn på köpet! 

I ett vardagsrum kan man ibland också 
vilja ha det mörkt för härliga myskvällar. 
Då är en mörkläggande rullgardin ett 
utmärkt val för att stänga ute störande 
gatubelysning eller liknande.

Rull-
gardin

Rullgardin,
All Blaq FR 
1887
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Det är otroligt snyggt att 
blanda flera olika nyanser 
av en och samma färg när 
du inreder. Att även plocka 
in gardinerna i detta tänk 
ger hela rummet ett enhet-
ligt intryck.

Neutrala färger är den perfekta färgkartan för en lugn och harmonisk inredning. Till neutraler räknas 
toner av vitt, grått och beige och tillsammans skapar de ett modernt och avslappnat hem. Det som 
är så bra med den neutrala färgkartan är att den går att använda oavsett vilken stil du har. Neutrala 
färger är nämligen en perfekt bas till andra färger och föremål som ger ditt hem karaktär. 

Rullgardin,
Stellar 0204

Foto: Sandatex.se

Rullgardin,
Lima 10695
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Lamellgardin,
Stellar 0160

Lamellgardiner är inte längre bara för uterummet. De 
är också perfekta inomhus i rum med stora fönster. Du 
får många möjligheter att reglera ljusinsläppet samtidigt 
som du begränsar insynen. Med sina långa lameller 
blir lamellgardinerna också en elegant inredningsdetalj 
i rummet!

Lamell-
gardin
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Har du en modern inred-
ningsstil kan lamellgardiner 
vara precis det du söker. De 
ger alltid ett modernt och 
stilrent intryck och förenar 
snygg design med effektivt 
solskydd. Dessutom passar 
de perfekt i lutande fönster!

Lamellgardin,
Tecno FR 6090



För fler tips, idéer & inspiration gilla 
StyRa Solskydd på Facebook 

och följ @styrasolskydd på 
Instagram.

www.styrasolskydd.se


