Duoroller
Med alu kassette,
hvidt kædetræk og
bundliste.

GARDINER
EFTER MÅL

Priser fra

998,-

Persiennen er et praktisk og stilrent valg, der på samme måde som et lamelgardin er ideelt til at justere lysindfaldet.
Den fås med matchende farve på over- og underliste og er nem at rengøre med fx. en persiennebørste.

Gardiner i specialmål
– vi gør arbejdet for dig
Hos DEBEL tilbyder vi professionel rådgivning,
opmåling og montering, så du får en færdigsyet
løsning, som passer præcist til dit hjem, dine
ønsker og dit budget.
Uanset om du bygger dit gardin online i en af vores
forhandler-shops eller bestiller et besøg af gardinbussen, så du kan se nærmere på det store sortiment derhjemme, så får du samme gode kvalitet
som i faghandlen - bare til en overkommelig pris!

Lamelgardin
Med bundkæder
og betjening med
snor- og kædetræk.
Priser fra

669,Rullegardinet er et populært valg, da det både er praktisk og kan tilpasses mange stilarter. Det fylder desuden meget
lidt i vinduet. Rullegardinet fås i et væld af dessiner, med mørklægning, til ovenlysvinduer og som duoroller, som er et
dobbeltvævet gardin, der blandt andet giver mange muligheder for justering af lysindfald.

Lamelgardiner er specielt velegnede til store vinduespartier, hvor de, udover at skabe et roligt og strømlinet udtryk, også
er fantastiske til at justere lysindfaldet. De leveres desuden til skrå vinduer, med eller uden bundkæder, i forskellige lamelbredder samt i et stort udvalg af både farver, mønstre og kvaliteter.

Montér selv gardinerne eller lad vores erfarne
montører gøre arbejdet for dig - det er op til dig.
Læs mere om mulighederne på debel.dk

Twin plisségardin
Med snoretræk og hvid, sort
eller grå skinne.

Foldegardin
med hvidt snoretræk
samt betjening i valgfri
side.

Priser fra

614,-

Priser fra

419,HoneyComb plisségardin
med snoretræk samt
sort, hvid eller grå
top- og bundskinne
Priser fra

604,-

Tip
Du behøver ikke være bange
for at bruge farver! Et gardin
i en frisk farve skaber ekstra
stemning og personlighed.

Gardinfag
Med 32 mm rynkebånd,
samlet eller todelt.
Mulighed for tilkøb af
forskellige topsyninger,
bandoux bånd samt
gardinstang.
Priser fra

528,Twin plisségardinet er et utroligt fleksibelt gardin, når det kommer til både farver, dessiner og funktion. Det kan justeres
både oppefra og ned og nedefra og op via to snoretræk. Det er en ideel kombination af funktion og dekoration, og kombineret med et Honeycomb dessin, sikrer det fuldstændig mørklægning.

Stofgardiner eller gardinlængder, som de også kaldes, er et både meget klassisk men også moderne gardin. De fås med
mange forskellige topsyninger og i mere end 200 forskellige mønstre og farver - fra de helt lette og transparente til de
tunge og mørklæggende af f.eks. velour.

Plisségardiner med HoneyComb er et utroligt populært valg – og med god grund! HoneyComb-dessinet har to lag stof,
der sammen danner bikubeformede lommer. Udover at skjule snorene indvendigt, og derved sikre fuldstændig mørklægning, virker stoffet også isolerende for både kulde og varme. Dette skyldes en speciel indvendig belægning.

Foldegardiner er optimale til at skabe varme og personlighed i et rum. De produceres i de smukkeste stoffer, og det
er muligt at vælge mellem transparente, strukturvævede, tunge/tætte og med mørklæggende væv. Foldegardinerne
leveres med enten snoretræk eller kædetræk.

