Ny trend: Økologiske gardiner
Store flotte gardiner i øko-tekstiler er en af efterårets favoritter i boligindretningen.
I de seneste år har vi trukket naturmaterialer i afbalancerede farver ind i hjemmet i form af træ,
beton og rå murstensvægge. Den tendens fortsætter i 2015-2016 sæsonen med særlig fokus på de
klassiske gardiner i nye miljøvenlige øko-tekstiler, fortæller Helle Urup, der dagligt arbejder med de
nyeste trends inden for boligindretning hos Moogio i Aarhus.
- Gardiner i bæredygtige tekstiler er med til at skabe et varmere, blødere og mere personligt hjem.
De er fremstillet miljøvenligt og fås i både dæmpede og intense, smukke farver.
Gardinerne i øko-tekstiler har fået en fremtrædende plads i shoowroomet og gardinbusserne, som
Helle Urup sammen med Gert Bammeskov netop har fyldt op med Moogios nye gardin-, lamel- og
persiennekollektioner.
- Vi har selvfølgelig både alle de klassiske og de nye løsninger med, når vi besøger familierne og
rådgiver dem om, hvordan de får en holdbar og funktionel løsning i den rigtige kvalitet. Vi lytter og
giver inspiration, for ved at forene deres ønsker med vores ekspertise, får familien en meget
personlig boligindretning. Det kan vi mærke, at familierne efterspørger.
Mange boliger er i dag domineret af hvide og sorte nuancer i kombination med uinspirerede flader af
stål. Det skaber et hjem, der signalerer distance og kontrol.
- Ønsker du nærvær, inspiration og glæde i dit hjem, handler det om at invitere farverne og nogle
anderledes, spændende former og materialer inden for. F.eks. i form af gardiner i bæredygtige
tekstiler, der giver en meget personlig indretning. Kombineret med en motorskinne, får du en
komfortable løsning, hvor du kan trække gardinet fra og til med din iPad eller smartphone.
En sådan løsning har familien Tylstrup fra Lyseng netop fået, og de havde aldrig drømt om, at det
kunne blive så lækkert. – Nu kan vi sidde i sofaen og nyde familielivet og udsigten over søen uden at
blive forstyrret af solen. Med min smartphone kan jeg nemt trække gardinerne fra og til, og det er et
af livets små daglige luksusøjeblikke, fortæller Maria Tylstrup med et smil og rosende ord om
Moogio.
- Moogio har været dygtige i alle faser. De har rådgivet, inspireret og til slut monteret gardiner med
elegante linjer i et bæredygtigt, økologisk materiale, der på samme tid er tidsløs uden at være
kedelig. Stuen er i dag mere anvendelig på alle tider af døgnet og hyggen, snakken, samværet,
farverne og udsigten giver daglig fornyet inspiration til vores familieliv.
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Klassiske gardiner fra ADO er en naturlig
del af Moogios nye kollektion. Mærk roen,
nyd udsigten og en dejlig kop kaffe

Persienne i 25 mm lameller i flot farve

Flotte blå lamelgardiner fra Luxaflex

