Stofkvaliteter
POLYESTER/POLYACRYL
Disse stofkvaliteter er kendetegnet ved at være lette at vaske, krøller næsten ikke og har høj
lysægthed. Krympningen er ofte mindre end 1%.
Polyester/polyacryl er yderst velegnede til gardiner.

BOMULD/POLYESTER
Blandingskvaliteter er meget brugte til gardinstoffer, da de fremelsker de bedste egenskaber fra
bomuld og polyester, som giver et blødt og lækkert slutresultat.
Afhængig af blandingsforholdet mellem hhv. bomuld og polyester kan stoffet krympe lidt.
100% BOMULD
En klassisk naturlig kvalitet, som uden efterbehandling må forventes at krympe 2-5%. Bomuld har
også tendens til at krølle. Jo bedre efterbehandling jo mindre krøl og krymp.
HØR
100% hør krymper og krøller i væsentlig grad, dette må anses som en del af kvalitetens charme. Der
udvikles en del hørlignende kvaliteter, som har hør-look, men er væsentlig lettere at arbejde med i
form af mindre krøl og krymp.
VELOUR
Den særlige væveteknik af velour gør, at stoffet har retning. Luven kan vende op eller ned, og dette
forandrer dybden i farven.
VOILE SOLGARDIN/UNDERGARDIN
Fælles for disse er betegnelser er stoffets transparens. Det er altså stoffer, der tillader lysgennemfald
og indkik. De bruges ofte i kombination med tætte og kraftige sidegardiner, og ses ofte som room
high med og uden vægtbånd.
AUSBRENNER/BURN OUT
Ausbrenner kvaliteter er kendetegnet ved at dele af stoffet er æstet bort, så det fremtræder
transparent på disse områder. Denne behandling skaber et eksklusivt tekstil, som egner sig til gardin,
idet lyset i vinduet får de transparente områder til at træde tydeligt frem.
Ausbrenner kvaliteter fås både ensfarvede og med trykt mønster.
SILKE
Silke er et naturprodukt fremstillet af silkelarver, som spinder de fine tråde, som stoffet er vævet af.
Ofte er silkestoffer håndvævet. Når den delikate silke anvendes til gardiner, bør den fores på
bagsiden, for at skåne stoffet mod solens stærke stråler.
JAQUARDVÆV
Jaquardvævede stoffer er vævet med en særlig væveteknik, der får mønstret til at træde tydeligt
frem. Kvaliteten af stoffet kan være både let og kraftig.
De kraftige jaquardvæv er også velegnet til sengetæpper, let møbelpolster samt puder.

