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FÜGGÖNY KÍNÁLATUNK IGAZÁN MEGGYŐZŐ!
Üdvözöljük árnyékolástechnikai honlapunkon!

Függöny, karnis, árnyékoló kiskereskedelem:

Budapest, 1142 Tatai út 15.
Telefon: +36-1-412-0177

FÜGGÖNY, TEXTIL, BÚTORSZÖVET
A leggyakoribb legkedveltebb, legdíszesebb árnyékolási forma a függönyözés. Akár alumínium, akár rúd
karnist választunk is, lakásunk legfőbb dísze a függöny. A függönyök közt is megkülönböztetünk,
fényáteresztőt, vitrázs függönyöket, sötétítőt, drapériát. Függönyeink meghatározzák otthonunk
hangulatát, miközben elválasztanak minket a külvilágtól. Egy jól megválasztott függönnyel lakásunk új
színeket és stílust nyerhet. 
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SÖTÉTÍTŐ FÜGGÖNYÖK
A sötétítő függöny, esztétikai kinézetén kívül legfontosabb funkciója az árnyékolás. Sokan választanak
olyan sötétítő függönyöket, amelyekkel egészen elsötétíthetik a lakást. Erre a célra a blackout függönyök
a legalkalmasabbak. Ez különleges szövési eljárással készül, a színe és fonákja bármilyen árnyalatú
lehet, a fényt a kettő közé elhelyezett fekete szálak zárják ki. A több réteg ellenére ezek finom, lágy
textiles anyagok, könnyű velük dolgozni, és felhelyezve is egyszerűen mozgathatók, kezelhetőek. A
sötétítő függönyöket a karnison a fényáteresztő elé helyezzük. Ajánlott mennyisége a karnishoz képest
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kétszeres, de a minimum redőzés 1,5-szeres. Sötétítő anyag választékunk óriási, van köztük egyszínű,
mintás, fényzáró, de kapható bársony, selyem függöny anyag is. Az anyagok nagy része 140-160 cm
széles, ezért minden ilyen esetben a függöny több lapból készül el. Ezek összevarrva, de akár külön-
külön is alkalmazhatóak. A sötétítő függönyök aljában nincsen ólomzsinór, ezért a két sarkába varrt
tasakokba helyezhetünk ólom lapokat, ezzel kiegyenesítve a függöny alját. 

     

     

FÉNYÁTERESZTŐ FÜGGÖNYÖK
Fényáteresztő vagy csipke függönyök, ezek leggyakrabban az ablak felé közelebb eső karnis pályán
helyezkednek el. Anyaguk kissé megtörik, de beengedik a fényt. Fő feladatuk a belátás meggátlása.
Anyagok ezreiből válogathatunk, az organzán és a voile anyagokon keresztül, akár egyszínű, akár mintás
anyagot képzel el otthonában, nálunk megtalálja a megfelelőt. A fényáteresztő függönyök 99 %-a 300 cm
magas, és ólomzsinór van az aljában (ennek súlya egyenesíti ki a függöny alját). A karnishoz képest
kétszeres mennyiségű anyagot igényel. A tetejére behúzó szalagot varrunk, ez biztosítja a redőzést
(hullámozódást). Függönyét készre varrjuk, akár otthonában fel is szereljük. 

http://karnis.hu/fuggony/fuggony-113.jpg
http://karnis.hu/fuggony/fuggony-114.jpg
http://karnis.hu/fuggony/fuggony-115.jpg
http://karnis.hu/fuggony/fuggony-120.jpg
http://karnis.hu/fuggony/fuggony-121.jpg
http://karnis.hu/fuggony/fuggony-127.jpg
http://karnis.hu/fuggony.html


Függöny, textil, bútorszövet.

http://karnis.hu/fuggony.html[2019. 07. 12. 13:05:01]

     

     

BESZÁLLÍTÓINK KÍNÁLATÁBÓL
Mirox excellent függöny
Függöny kollekció képekben.

Mirox excellent kollekció változatos belga függönyökből, sötétítőkből és black out anyagokból áll.
Megtalálhatóak benne egyaránt a klasszikus és a letisztult modern textilek is. 
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Apelt függöny 
Függöny kollekció képekben

Apelt egy rendkívüli német márka. A különleges mintákban a kreativitás és a high-tech találkozik, követve
a nemzetközi trendeket és a kortárs dizájnt. Színvonalas függöny, textil választék elérhető áron!

     

Comersan függöny
Függöny kollekció képekben

A spanyol Comersan bútorszövet, függöny és egyéb otthoni, valamint irodai és szállodai környezet
dekorációjához tervezett anyagok gyártója. Kiemelkedő minőség, nagy választék, versenyképes ár és
100% pamut összetétel jellemzi a márkát. Az európai tervezők által kifejlesztett kollekciók sokféle igényt
kielégítenek, a termékválaszték rendkívül változatos és széleskörű.
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Vriesco függöny 

'A House of Happiness' márka gyártója, a holland Vriesco International. Az 'A House of Happiness'
kollekció a cég saját fejlesztésű és gyártású termékcsaládja, mely mind stílusban, mind árfekvésben
sokrétű. Mindenki megtalálhatja a saját ízlésének és személyiségének megfelelő textíliát. Színes
termékcsalád, melyben a kreativitás, a minőség és az inspiráció ötvöződik.
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