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KARDIN
KATAB JA PALJASTAB
Oh, neid siivutuid siidkardinaid, mis nagu ei varjakski midagi
– on vaid õhkõrn sirm välisilma ja toa vahel. Ja millised pehmed sametkardinad, mis ei lase päikesekiirelgi läbi tungida.
Drapeeringud ja mustrid, värvid ja materjalid – need kõik
on ruumikujundaja käsutuses, kui teemaks tulevad kardinad.
Märgusõna on küllus!
Tekst: Eve Arpo || Fotod: tootjad

1. Kanga taha õmmeldud kummi- ja vinüülitükid annavad
kardinale jäikust ning drapeeringus ilmub nähtavale geomeetriline muster. Kardina Onderhuis autor on Hollandi disainer Anique
Noordman. www.aniquenoordman.nl
2. Šveitsi disainistuudios Création Baumann loodud kangas
Expanda on valminud laserlõikuse abil. Kardina lahti rulludes ilmub
nähtavale kamuflaažmuster. Õrn toonimuutus hallist valgeks annab
kangale silmatorkava välimuse.www.creationbaumann.com
3. Lasertehnikas valminud kardin Energy curtains võtab kolmemõõtmelise kuju tänu sisselõigetele. Paberi omadustega ruudukesed panevad kardina tuules võbelema.www.creationbaumann.com
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4. Kardinakollektsiooni Mazzo autor Jeroen vinken
kasutab kardinamustri loomisel arvuti abil opereeritavat
kudumismasinat. esmane lillemotiiv muutus ja moondus
arvutiprogrammi abil seitsmeks uueks mustriks. Mazzo
tähendab itaalia keeles lillekimpu. www.jeroenvinken.nl
5. Kardinakollektsiooni Skyline curtains on talletatud
arhitektoonilisi geomeetrilisi kujundeid. Kujundite ja
vormide loomisel on disainer Cristian Zuzunaga saanud inspiratsiooni suurlinnade siluettidest ja korduvatest vormidest.
www.cristianzuzunaga.com
6. Marc Alexanderi kollektsioonis Kashmir on koos
kašmiiri pehmus ja India stiilis muster. Sunorekis kanga
Buta hind 117 €/m. www.sunorek.ee
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7. retrostiilis kangad romo kollektsioonist Casson on piisavalt tugevad, et sobivad nii ka
mööblikatteks, kardinatest rääkimata. Sunorekis kanga Quadra hind 68,80 €/m. www.sunorek.ee
8. Naturaalse moega tagasihoidlike lehekestega kangas Sunoreki laokollektsioonist. Sunorekis
kanga 138/61 hind 12,72 €/m. www.sunorek.ee
9. Millal sa viimati puudutasid naturaalsest kiust velvetit? Looduslike värvainetega toonitud
mohäärist ja alpakast velvetid Marc Alexandri kollektsioonist pullman sobivad nii mööblile kui
kardinatele. Sunorekis kanga Andes hind 212,90 €/m. www.sunorek.ee
10. Huvitavad tekstuursed ja ruumilised kangad villa Novalt kollektsioonist Madison on enamasti topeltlaiad ning tulekindlad. Sunorekis kanga Plaza hind 102,20 €/m. www.sunorek.ee
11. Läikiva pinnaga ruloomaterjali on saadaval eri toonides. Sunoreki laokollektsioonis oleva
kanga (200 x 180 cm) hind 71.90 €/tk. www.sunorek.ee
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12. Kollektsiooni Zink iseloomustab kvaliteet
ja glamuur. Hurrel Lensi disainitud kangad on
valminud puuvillast, polüestrist ja metallist. Sirkel
Fabricsis hind 139 €/m. www.sirkelfabrics.ee
13. Kollektsiooni Zink kuuluvat kardinat
Scandal Mansfield iseloomustab šarmantselt
asümeetriline disain. Sirkel Fabricsid hind 93
€/m.www.sirkelfabrics.ee
14. ja 15. Kardinatootja Romo kollektsiooni
Sarasi iseloomustavad geomeetria, struktuursed jooned ja ruudud. Viskoosist ja siidist
kardin Sarasi Tiraz Embroidery on luksuslik
tikandmotiiv siidil. Sirkel Fabricsis hind 200 €/m.
www.sirkelfabrics.ee
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