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botex

H

vor meget betyder gardinerne
for stilen og stemningen i dit
hjem? Hvad kan de gøre for
indeklima, velvære og akustik?
Og hvilke muligheder er der for udsyn,
når du ikke vil have indkig?
Vi vil gerne gøre det mere overskueligt
for dig at vælge nye gardiner. Med en
masse inspiration og en god gardinkonsulent ved hånden, er det ingen
sag at klæde dit hjem på med en god
gardinløsning.
Find inspiration her i kataloget og på
botex.dk. Husk, du altid kan booke et
uforpligtende møde hjemme hos dig,
hvor vores konsulent vil måle op og
gennemgå de løsninger, der matcher
dine behov og dit hjem.

Gartex velourgardin, Pagunette undergardin

Luxaflex® Duette®

På bagsiden Luxaflex®
plisségardiner og ADO
transparente gardinlængder.
Vi forhandler professionelle
løsninger fra:

Faber lamelgardin

I botex er vi en landsdækkende kæde af butikker,
der har specialiseret sig i gardiner og boligudstyr.
Når du skal have nye gardiner, kommer vi hjem til
dig – både for at måle op men også for at rådgive
dig om farver, strukturer, faconer og funktioner.
Find din nærmeste botex på s. 59 og på botex.dk.

botex · indholdsfortegnelse
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HVILKEN STILART VÆLGER DU?
Stilarter handler meget om hvilken stemning, vi gerne vil omgive os med i vores hjem. Skal det være trendy, hyggeligt,
eller måske eksotisk? Valget af gardintype har stor betydning for, hvordan du indretter dit hjem.
Og intet er bare sort eller hvidt... Det er sjældent at vores boligindretning består af én bestemt stil. Blandt alle trends er
den allerstørste for tiden faktisk at plukke fra de forskellige s tilarter. Du kan på denne måde vælge lidt af det, du bedst
kan li’ og herved skabe din helt egen personlige stil.

Luxaflex® plisségardin
Gartex stofgardin

Stila Duo Roller

Luxaflex® plisségardin, Pagunette stofgardin

KLASSISK
Det klassiske holder i længden. Både stilen
og de gode solide materialer. Indretningen
kan indeholde møbler fra de kendte nordiske
designere som f.eks. Wegner, Kaare Klint, Børge
Mogensen og Arne Jacobsen. Stilrene og enkle
former og farver krydret med den nordiske
designstil.
Klassisk indretning og klassiske boligtekstiler
passer ind i tidens ånd uden at være modebestemt.

Stila lamelgardin
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botex · Find din stil med gardiner

Gartex stofgardin,
Andreas Hansen rullegardin

Stila bambuspersienne

URBAN
Den rå og mere maskuline boligstil. Store åbne
rum med en enkel, næsten ”nøgen” udstråling.
Stilart fra 60’erne, hvor unge kunstnere i New
York bosatte sig i nedlagte fabriksbygninger
med masser af plads. Skab stilen med hårde
kontraster, rå murstensvægge, ubehandlede
loftsbjælker og betongulve. Møbler af stål, råt
træ, sten eller beton giver, sammen med gardiner og bløde tekstiler, en fantastisk kontrast og
markerer det urbane flot.

NY NORDISK
Den nordiske boligindretning er
for dig, der holder af det rene
og enkle udtryk. Der er fokus på
lys og lethed. Råvarer fra den
nordiske natur som eg, birk, ask,
læder, skind, uld og keramik er
væsentlige elementer i indretningen.
Kunst og klassikere mikses gerne
ind, og farverne spænder fra
grønne og brune naturfarver til
de grå og hvide toner. Stilen,
som også kaldes skandinavisk,
er populær i hele verden. Sæt
fokus på det minimalistiske tilsat
lidt naturprodukter, også gerne
grønne planter.

Pagunette Diva Home
velourgardin
Stila plisségardin

Stila træpersienne

botex · Find din stil med gardiner
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Ado stofgardiner

ROMANTIK
Luxaflex® Duette®

Er du til nostalgi og romantik, så er
der mange muligheder for at få dit
hjem til at ose af hygge og varme.
Mange tendenser peger i retning af
mere nærvær, og de tætte relationer er vigtige for os.
Du kan let skabe hygge og nærvær i
din bolig med lange gardinlængder
og romantiske mønstre og farver.
Tekstilerne kan også bruges som
rumdeler eller til en himmelseng.

Pagunette Diva Home stofgardin

Stila Dupli gardin

Ado stofgardiner
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MODERNE
Det moderne er for trendsætteren, der elsker pulsen fra
storbyen, nye farver og materialer, og generelt synes, at
godt design skal være et produkt af tiden. Lidt men godt,
for det skal være enkelt og rent. Ønsker du at bringe noget
moderne ind i din indretning, indgår de nye muligheder for
el-styrede gardinløsninger naturligt.

Faber persienner

RETRO
Retro er en skandinavisk stilart, som knytter sig til de danske
møbelklassikere fra 50’erne til 70’erne. Interiørdelen kan
være skåle af plast, keramik og teak. Hele stilen handler
om at tage elementer fra denne periode og indføre det i
dit hjem. Et mix af farverige møbler og loppefund danner
fundamentet for retro boligstil. Det samme gælder farverigt
porcelæn, tæpper med frynser og grønne planter.

Gartex foldegardin

botex · Find din stil med gardiner
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PLISSÉ

BLØDT LYS GENNEM ÉT
ELLER FLERE LAG
Plisségardiner er en smuk og fleksibel løsning, som kan tilpasses
enhver vindueskonstruktion. De stilrene linjer og det lette udtryk
passer godt til de fleste hjem, og gardinernes fine, bløde folder
giver et dejligt lysindfald.
Et plisségardin består som udgangspunkt af et enkelt lag plisséret
stof, som monteres i en liste i vindueskarmen. Der kan efter ønske
tilvælges flere funktioner, som gør betjeningen af gardinet til en leg.
F.eks. kan gardinet trækkes enten op nedefra eller ned oppefra

– også kaldet Top Down/Bottom Up. Dermed bliver det nemt
at kontrollere lysindfaldet. Med en Duette®-løsning får du plisségardiner i to eller tre lag, som har en isolerende effekt.
I botex får du professionel hjælp fra første møde, til dine plisségardiner er smukt på plads. Vores plissékollektion indeholder et
hav af mønstre og farver – fra de lyse, transparente og sarte til
de klassiske, dybe eller mere sprælske kulører.
...Det svære bliver at vælge.

Stort udvalg af
farver, strukturer
og mønstre

Luxaflex® ovenlysplissé

Luxaflex® plisségardin
Gartex stofgardin

Luxaflex® plisségardin
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botex · plisségardiner/Duette®

Plisségardin – med
fokus på børnesikkerhed

Duette® er det oplagte valg,
hvis du vil have en energi
rigtig løsning året rundt. Med
sit isolerende dobbeltvæv
skærmer gardinet både for
kulden om vinteren og holder
varmen ude af boligen om
sommeren.

Luxaflex® Duette® med
Pagunette stofgardin

botex · plisségardiner/Duette®
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Plisségardin
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botex · plisségardiner/Duette®

DUETTE®

MED DE MANGE FORDELE

Ud over at isolere for kulde/varme har
dobbeltvævet også en lydisolerende effekt,
som afhjælper dårlig akustik. Det dobbelte
Duette®-væv skjuler snorene i gardinet, så
det fremstår elegant og harmonisk.
Luxaflex® Duette®

Duette® Architella® fra
Luxaflex® har hele tre isolerende luftlommer, og er hermed
den mest isolerende D
 uette®
-løsning på markedet i dag.

Luftlommerne sørger for effektiv isolering. Duette® fås med
de samme funktioner som et
enkelt-plisségardin, og du vælger selv, om det skal betjenes
manuelt eller elektrisk.

Tætvævet gardin
sammen med Duette®

TOP DOWN/BOTTOM UP

Dekorativt og moderigtigt. Du bestemmer
selv hvor, i vinduet, gardinet skal være.
Lysindfaldet tilpasses efter behov ved
enten at trække gardinet op nedefra eller
ned oppefra. Det sikrer en perfekt balance
mellem naturligt lysindfald og privatliv.

SMARTCORD®

Kort betjeningssnor som forbliver kort,
uanset om gardinet er trukket op eller ned.
Her får du en børnesikker løsning uden
lange snore og kæder. Samtidig sænker
SmartCord® gardinet til den ønskede placering ved blot ét enkelt træk i snoren.

LITERISE®

Her er der tænkt på både æstetik, funktionalitet og børnesikring. Træk gardinet op eller
ned med det lille greb på listen.
Med LiteRise® undgår du fuldstændig snore
og kæder.

botex · plisségardiner/Duette®
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SMUKKE OG

PRAKTISKE PLISSÉER
UNIK TILPASNING

Ønsker du mørklægning om natten og lys
indtrængning om dagen? To-i-en gardinet
fungerer dag og nat. Gardinet består af to
gardiner i ét, som giver dig ultimativ valgfrihed til dine vinduer.

Nat & Dag
Dupli gardin fra Stila

Plissé- og Duette®-gardiner (Dupli gardiner)
er et oplagt valg til lave vinduer med smal
karm eller som solafskærmning i u
 destuen.
Plisséen smyger sig også nemt rundt i
buede, ovale eller flerkantede vinduer.
Hos botex ser vi både dine gardiner fra en
kreativ og en praktisk vinkel, og vi hjælper
dig hele vejen fra idé til færdig løsning.

Specialløsning med Dupli gardin fra Stila

Specialløsning med Duette® fra Luxaflex®

12

botex · plisségardiner/Duette®

Med Top Down/Bottom
Up-funktionen kan du pla
cere gardinet - og dermed
lysindfaldet - lige hvor du
ønsker det.

Faber Duette® Top
Down/Bottom Up

botex · plisségardiner/Duette®
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Når det stringente møder det romantiske

Puder og plaid

MED ELLER UDEN STOFGARDINER?

Rullegardiner er smukke alene
eller i kombination med lange
stofgardiner. Det giver masser af
stemning og hygge, og samtidig
kan du tilpasse lysindfaldet meget
præcist.
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botex · rullegardiner

Stofgardin

RULLENDE LYSINDFALD

Lad lyset danse og nyd, at du alene styrer lysmængden
SKANDINAVISK RÅSTYRKE

Her får du funktionelt design, som er praktisk, smukt
og nemt at bruge i hverdagen. Rullegardiner er kendetegnet ved det stramme og enkle udtryk, som passer
perfekt til den nordiske livsstil. De er meget fleksible og
passer til næsten enhver vindueskonstruktion.

ELSTYRING - NEMT OG SIKKERT

Med motorstyring får du ikke kun en nemmere hverdag, men også en ekstra beskyttelse af dit hjem mod
tyveri. Du kan nemlig fjernstyre dine gardiner, uanset
hvor du befinder dig – eller programmere dem til at
køre op og ned, i bestemte intervaller, så dit hjem altid
ser beboet ud.

Stila bundliste
til rullegardin

Stila rullegardin

Rullegardiner er ikke bare sorte eller hvide.
I vores butikker finder du et væld af flotte
mønstre og smukke farver. Kig ind til botex
og se de mange funktioner og muligheder
– fra de lette, transparente udgaver til decideret mørklægning. Og oplev også, hvordan
bundlister kan sætte prikken over i’et.
De indbyggede funktioner er med til at give
dig og din familie en nemmere hverdag.
F.eks. betyder mørklægningsgardiner på
børneværelset, at mor og far kan bestemme, hvornår natten starter og slutter.

Stila rullegardin

botex · rullegardiner
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Stila sidelister for ultimativ mørk
lægning i elegant udførelse

SPECIALFUNKTIONER

Vores rullegardin-kollektioner indeholder et
stort udvalg af mørklæggende væv og kvaliteter.
Vil du helt undgå lysspalter i siderne, så vælg
rullegardiner med sidelister, som indkapsler
gardinet hele vejen rundt.

FARVER, MØNSTRE OG STRUKTURER

Hos botex har vi noget for enhver smag, og du
har rig mulighed for at sætte et personligt præg.
Med vores mange bundlister kan du enten matche
gardinerne, eller give dem en pikant detalje.

Stila rullegardin

LITERISE®

Et rullegardin kan betjenes på flere forskellige måder. Ud over de traditionelle snoreog kædetræk tilbyder vi også en såkaldt
LiteRise®-løsning. Med LiteRise® hæver og
sænker du rullegardinet ganske enkelt med
et let træk eller skub på underlisten. Dermed
styrer du nemt og hurtigt, hvor meget lys
og indkig, der skal være. Fraværet af snore
og kæder gør samtidig rullegardinet meget
børnevenligt.

Rullegardin
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botex · rullegardiner

DUO ROLLER TWIST® MULTISHADE

Kært barn har mange navne – det dobbelte rullegardin er ingen undtagelse

LEG MED LYSET

Ønsker du et blidt lys, som er nemt
at regulere?
Det dobbelte rullegardin er et inno
vativt gardin, der giver dig mulighed
for at styre lysindfaldet på en helt ny
måde. Her får du det bedste fra per
sienner og rullegardiner samlet i ét
gardin. Duo Rolleren kan reguleres i
tre positioner:
• Åben - fuld lysindfald
• Halvåben - delvis lysindfald
• Lukket - maksimal solbeskyttelse

To lag med stribede væv, der kan
forskydes i forhold til hinanden

MIX & MATCH

Skal sofapuderne matche
dine gardiner? Hos botex
har vi et stort udvalg af metervarer
og adgang til professionelle systuer.

Se vores store stofudvalg i butikkerne.
botex · Duo Roller
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Multishade (Duo Rollers)

Bordløber
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botex · duo rollers

botex · Duo Rollers
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TWIST/
DUO ROLLER

Få en smart løsning, der er
både moderigtig og praktisk.
Det dobbelte rullegardin er
en videreudvikling af det tra
ditionelle rullegardin. Gardi
net giver et mere fleksibelt,
let og legende lysindfald
gennem vinduet. Det består
af et dobbelt stoflag med
transparente og ikke-trans
parente felter, der bevæger
sig modsat hinanden.

20

botex · Duo Rollers

To lag forskydes i forhold til hinanden

Ekstra brede striber

Gardinet fylder næsten intet
i vindueskarmen. Alligevel
giver det en yderst fleksibel
afskærmning for solen.

Også smukke set udefra

Duo Roller

SKÆRM AF FOR SOL OG NYSGERRIGE BLIKKE

Med Duo Rollers skærmer du for direkte sollys uden at lukke af for lysindfaldet, og du kan stadig kigge ud.
Samtidig undgår du, at dine møbler og gulve falmer og bliver ødelagte af solens skarpe UV-stråler.
botex · Duo Rollers
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STILFULDE LAMELLER

Nordisk minimalisme eller klassisk skønhed? Lameller understreger stilen,
og giver din indretning et elegant pift på tværs af stilarter

Lamelgardin med
bundkæde i metal

Med lamelgardiner får
du stor fleksibilitet i
regulering af lysindfaldet

Ved at dreje lamellerne kan du styre, hvor meget lys du ønsker, og fra hvilken side lyset
skal komme ind. Lamelgardiner fås også med mørklægning – en god løsning til både
sove- og børneværelset.
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botex · lamelgardiner

Pude og plaid
Mere udkig med delvis åbne lameller

SMUKKE LIGE LINJER
Lameller er afskærmning, som
sikrer privatlivets fred, holder
varmen ude og beskytter dine
møbler mod solblegning.
botex · lamelgardiner
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LAMELLER
– HVOR SOM HELST

Lamelgardiner er den ideelle og moderne løsning, hvis dit hus
har store vinduespartier, panoramavinduer eller vinduer med
skrå overkarme.
De fås i forskellige lamelbredder, farver og mønstre. F.eks.
med bundkæde i metal eller indsvejsede bundvægte.
Der er rig mulighed for at være ekstra kreativ.

Lamelgardin monteret i buet vindue

Lamelgardin

Lamelgardiner kan også monteres i trekantede, buede eller
ovale vinduer, hvor de på elegant
vis skærmer effektivt for solen.
Netop i de store vinduespartier
er det væsentligt at kunne styre
solens stråler. Lamellerne fås i
flere bredder, og både i transparante og mørklæggende væv,
alt efter dit behov og temperament.
Lamelgardin
monteret i skråvindue
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botex · lamelgardiner

PERFEKTE PERSIENNER

Persienner er igen på vej ind i boligen - i nye, spændende
materialer og farver. Træ, metal og bambus med brede
stigebånd understreger det stilfulde interiør.
Her er vi langt fra 80’ernes hvide plastikmodeller...

Sofapuder

Persienner fremstillet i bæredygtig
bambus med brede stigebånd. Du kan
plukke i vores store udvalg af aluminium
og ægte træsorter. Fuldend det eksklusive
udtryk med stigebånd efter ønske

botex · persienner
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KONTROLLERET LYSINDFALD
Persienner har været på markedet
i mange årtier og er en af de mest
populære gardinløsninger i danske
hjem. Og det er ikke så underligt.
Persienner giver dig nemlig mulighed
for at afskærme nøjagtigt, som du
har behov for.
Hos botex kan du vælge persienner i
gode materialer lige efter din smag.

Aluminiumspersienne fra Luxaflex®

Aluminiumspersienne
fra Luxaflex®
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Aluminiumspersienne fra Luxaflex®

MED SMUKKE PERSIENNER
EKSKLUSIVE PERSIENNER

I botex finder du alle tænkelige former for persienner: Klassiske hvide, farvede, ensfarvede og
tofarvede – mønstrede, blanke, matte, brede
og smalle. Vi har også persienner i mange flotte
ægte træsorter og i bæredygtigt bambus.
Mens metaludgaverne giver et råt og industrielt
tvist til indretningen, tilføjer træ og bambus et
naturligt og eksklusivt look.

Aluminiumspersienne fra Faber

Mange af vores træpersienner
er FSC®- og Rainforest Alliance
certificeret, ligesom vi har alu
persienner af 98% genanvendt
aluminium.

Butterfly

BUTTERFLY

Butterfly

En nytænkning af persiennen fra Stila. Butterfly-
gardinet er, som ordet antyder, udviklet med inspiration fra en sommerfugl, der spreder sine vinger.
Det æstetiske gardin kombinerer det bedste fra
plisségardinet og persiennen.
En lukket Butterfly minder om det flotte plisségardin. Halvåben Butterfly giver et unikt og
anderledes look. Butterfly i åben tilstand giver
maksimal lysgennemtrængning, og her minder
gardinet om en eksklusiv, bred persienne.

Butterfly

Lukket

Halvåben

Åben

botex · persienner
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FACETTE®

RULLEGARDIN I ELEGANT FORKLÆDNING
Luxaflex® Facette® er et rullegardin designet til at filtrere lyset på fineste vis. En stilfuld
og elegant løsning i flammehæmmende væv, som giver dig mulighed for at omdanne
det skarpe sollys til et blidt, behageligt lysindfald.

Få det bløde lys ind i dagtimerne – uden nysgerrige blikke udefra. Ved at forskyde stribernes tætte og transparente væv,
i forhold til hinanden, kan du justere lyset præcist som du ønsker. Se det store udvalg af farver hos botex.

SILHOUETTE®

EKSKLUSIVT OG STILFULDT

Silhouette®-vævets bløde og
drejelige lameller giver dig
mulighed for at skabe et utal af
stemninger. Du kan blot vippe
stoflamellerne for at lukke mere
eller mindre lys ind. Det skarpe
sollys filtreres og omdannes
til blødt, diffust lys, så det ikke
ødelægger dine gulve og møbler.
Varmen i rummet reduceres med
25% med de særlige screenvæv,
og samtidig bevarer du udsynet.

28

botex · Facette®/Silhouette®

DIT NYE GARDIN ER

HELT UNIKT

ET RULLEGARDIN BLIVER TIL:

LITERISE® RULLEGARDIN

På fabrikken bliver rulle-, lamel-, eller plisségardiner samlet og kontrolleret e
 fter alle kunstens
regler. Når vi har målt op til dine nye gardiner, sættes ordren igang i produktionen, hvor det hele
specialproduceres i præcis de mål, farver og dessiner vi har aftalt. Alt er custommade i højeste
kvalitet, og kommer gennem mange hænder, før det kan hænges op hjemme hos dig – klar til
daglig brug år efter år.

Rullegardiner klar til at få
monteret bundlister

Rør til rullegardiner skæres til

Bundlister
skæres til

Kantbånd fås i mange flotte farver

Vævet skæres til med laser
eller koldkniv

KVALITET
SKRÆDDERSYET
HJEM TIL DIG
SAMLET, BEARBEJDET
OG KONTROLLERET
I DANMARK

Kantbånd syes på

Kontrol af snoretræk og ophæng

Vi har besøgt Luxaflex®’
fabrik i Nordjylland, for at
følge vores produkter fra
start til færdige gardiner

Det betyder meget for os, at vores produkter er
af høj kvalitet. Den største del af vores gardin
produkter får vi fra danske fabrikker, hvor alt
samles, syes, behandles og gennemkontrolle
res, før vi kan tage det med hjem og montere i
dine vinduer.
Kontrol , indstilling og justering

botex · dansk producerede gardiner
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Velourgardiner

EN VERDEN AF BLØDE

TEKSTILER

botex · stofgardiner
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HVILKET

STOF

ER DU GJORT AF?

Vidste du, at gardiner der går
helt fra gulv til loft, er med til at
få rummet til at virke større?
Herudover giver de dit hjem
stil og personlighed.

32
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Transparente
stofgardiner

GARDINER GØR EN FORSKEL
Se og mærk den store forskel, gardiner og tekstiler gør i et rum. De sætter stemningen
og skaber hygge. Det handler om ikke ”kun” om at skærme for solen.
Det handler lige så meget om livsstil og smag – som om akustik og miljø.

A
Uden gardiner

ÉT RUM, FLERE LØSNINGER:
A: Soveværelse uden gardiner .
B: Samme soveværelse med rullegardiner og lange stofgardiner.
C: Samme soveværelse med stofog lamelgardiner.
D: Soveværelse som på side 28,
men med plisségardiner sammen med stofgardinerne.

D
Pagunette stof
gardiner med Stila
plisségardiner

B
Ado stofgardiner
og Faber
rullegardiner

C
Stofgardiner fra A
 ndreas
Hansen med lamel
gardiner fra Luxaflex®

botex · stofgardiner
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DE SMÅ
DETALJER
Stofgardiner kan virkelig medvirke til at sætte prikken over
i’et i dit hjem.
De kan være alt fra florlette
og gennemsigtige til rustikke
og ”tunge”.
Med stofgardiner har du rig
mulighed for at sætte dit
eget præg på indretningen.
Tag os gerne med på råd.

A
Bandeaux

Komplementér din indretning med skræddersyede gardiner, der passer præcis i dine
vinduer og til de rum, de skal hænge i.
Er du til kreative løsninger som f.eks. en bandeaux, som holder de lange gardiner på plads,
så har vi også masser at byde på. (foto A).

Tætvævet gardinstof fra Andreas Hansen
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HIMMELSENG?

LIDT PRINSESSE HAR MAN VEL LOV AT VÆRE...

PRINSESSESØVN

Der er skruet helt op for
hyggen, hvis du kryber i en
himmelseng for at sove.
Det er hulebyggeri på højt
plan, og underbygger den
romantiske stil.

Transparent gardinstof fra Ado

MERE END
“BARE” GARDINER

Vi vil gerne slå et slag for, at du kan bruge vores tekstiler
og ekspertise til gardiner – og gerne mere end det.
Vi kan hjælpe med specialtilpasning og syning af både
gardiner, sofapuder, plaider m.m., så du kan holde en rød
tråd igennem hele din indretning.

TRE GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE GARDINER:

• De er lyddæmpende. En kæmpe fordel f.eks. i nye huse med
store rum uden tæpper og med højt til loftet. Stofgardiner
afhjælper generelt dårlig akustik i boligen og på kontoret.
• De har en isolerende effekt. Om sommeren holder gardinerne
varmen ude, så dine rum ikke bliver overophedede, og om
vinteren holder de på varmen indenfor.
• De skaber masser af stemning og hygge.

botex · stofgardiner

35

LET OG LUFTIGT
ELLER TÆT OG MØRKLÆGGENDE?
Med gardiner i fed velour kan du skabe dramatik og god funktionalitet. Få glæde af, at
det tætte væv er mørklæggende. Skal det i stedet være florlet og drømmende, så vælg
transparente tekstiler, der skaber stemning, uden at hindre dig i at se ud af vinduet.

Transparent stofgardin,
duo colour
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Fed mørklæggende velour

HERREVÆRELSE

Gardiner kan også understrege det maskuline for dén, der er heldig at have et herreværelse. De meget populære velourgardiner
har et eksklusivt udtryk, som vil få ”drengene” til at tabe underkæben, når de kommer på besøg.
Gardiner hører ikke kun til i vinduet. De fungerer også perfekt som
en smart rumdeler, der udover at være smuk og elegant, også er
nem at flytte på.
DIVA HOME gardinstof
Fed mørklæggende velour

botex · stofgardiner
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HÅNDVÆRK, NØRDERI, KNOW -HOW

Vi mener det skam alvorligt, når vi siger at vi er entusiastiske fagfolk

Dimser, dippedutter, gardinstænger og flotte folder... Det gode ”gamle” håndværk lever endnu,
og du kan få dine gardiner hængt op efter alle kunstens regler.
Gardinstænger og skinner fås som enkle
standardløsninger, og også i et væld af
dekorative udformninger. Valsede eller
bukkede i forskellige materialer og konstruktioner.
Kun fantasien sætter grænser. Du kan
vælge en farve som passer til din øvrige
indretning. Det hele leveres også som
motoriserede løsninger.
Wave-bånd holder stoffet på plads, så
gardinet falder i smukke bløde folder,
både når de er trukket for og fra. Hægterne holdes på plads i gliderne forbundet
af en snor. Lad din botex-konsulent vise
dig hvordan, det fungerer.

botex · stofgardiner
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LIFTGARDINER/
FOLDEGARDINER
MASSER AF STEMNING
OG STOFLIGHED

Pagunette foldegardin
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Lift/foldegardin

Foldegardin sammen
med lange stofgardiner

Du bestemmer selv stilen og sætter
dermed dit eget præg på indretningen. Liftgardinerne (foldegardinerne)
skræddersyes efter mål, som passer
til dine vinduer. De kan både skabe
spændende kontraster og understrege
de rene linjer i dit hjem. Design og
materiale betyder meget for udtrykket. Hos botex kan du vælge imellem
transparent og semi-transparent stof
eller tæt, mørklæggende stof.
Fås også som el-styret løsning.

Lift/foldegardin

Transparent foldegardin

botex · folde/liftgardiner
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ELEGANTE PANELGARDINER

Giv din indretning kant

Med panelpaneler får du muligheden
for at vælge forskellige stof-/vævstyper
i ét og samme gardin. Det giver en stor
frihed, og gør det let at matche panelerne til din øvrige indretning.

Panelgardiner fra Gartex

Panelgardiner fra Luxaflex®
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Samtidig er panelgardinerne meget
fleksible, da de kan ”stå” samme sted,
og derved fylde et minimum, eller
bredes ud over hele vinduespartiet for
effektiv afskærmning for solen.

Panelgardiner fra Stila

Panelgardiner består af brede stof
baner på forskudte skinner. De kan
trækkes frem og tilbage uafhængigt
af hinanden og kan placeres lige
præcis der, hvor solen generer, eller
hvor indsynet skal begrænses.

Panelgardiner fra Stila

Panelgardinet er en idéel løsning til store vinduespartier,
og kan anvendes både som skydedør og forhæng eller
som rumdeler.

Panelgardiner kan sammensættes på kryds og tværs. Uanset om du ønsker et ensfarvet panelgardin eller et miks af forskellige mønstre og farver,
finder du det hos botex. Gardinerne går fint i spænd med el-styring.

botex · panelgardiner
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SMARTE MARKISER

Under en markise kan du og din familie
forlænge sommeren på terrassen. Glæden
ved dit hus forøges betydeligt.
Brug haven som et ekstra rum hele sommeren
Udover at en markise holder solen i skak, så kan
du også sidde i læ for duggen i de tidlige aftentimer. Og er der en let brise, skærmer markisen
også af for den. Der findes en bred vifte af markisemodeller, og helt sikkert også én der passer
præcis til dit hus.
Kobles markisen til en Somfy TaHoma-boks,
kan den styres fra din iPhone eller tablet – det
er nemt og bekvemt. Kontakt botex og aftal et
møde til opmåling og vejledning, så du finder
den markisetype, der passer bedst til din terrasse.

5 ÅRS

GARANTI
på markiser
og screens
fra Stila

Skagen markise fra botex

Skagen markise fra botex

Udvalg af duge til Skagen markise

Stila markise med forbom
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GENNEMFØRTE UDENDØRS LØSNINGER

tex-konto
o
b

0,I RENTE,
OPRETTELSE
OG GEBYR

Vil du undgå at betale på én gang, kan du oprette
en botex-konto, så du fordeler dit køb over 12 eller
24 måneder. Debitorrenten er fast 0,00%. ÅOP er
0,0%. Mindste lånebeløb er kr. 2.000,-. Finansiering
kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabat
ter. Ikke alle produkter kan finansieres. Få nærmere
info i din nærmeste botex-butik og på botex.dk.

Finansier dit køb med en botex-konto

Betal i små bidder
– det koster ikke ekstra
Stila markise

Læs om botex-konto på botex.dk

botex · markiser
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“GARDINER”

I HAVEN
5 ÅRS
GARANTI

på markiser, screens
og parasoller
fra botex

TILFØJ ELSTYRING

Har du en markise med motor,
som ikke er over 10 år gammel,
har du mulighed for at koble
den på en TaHoma-løsning fra
Somfy. Kom ind til botex,
vi hjælper dig igang.

Under en markise kan familien nyde flere daglige timer på terrassen,
og hermed forøges både glæden ved og værdien af dit hus.
Brug haven som et ekstra rum hele sommeren
Er din terrasse ekstra bred, kan du stadig finde markiseløsninger, der
opfylder dine funktionelle behov og samtidig er æstetisk og proportionelt balanceret i forhold til facaden og vinduespartiet. Brustor markiser
kan, afhængigt af modellen, leveres i bredder op til 14 m, når de sammenkobles. De sammenkoblede markiser kan naturligvis styres med
samme fjernbetjening.
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Prostor parasol fra Stila

Prostor parasoller
er eksklusive kvalitetsparasolleri et flot design, med stor
holdbarhed og slidstyrke.
5 ÅRS GARANTI
HOS BOTEX

Uanset om du leder efter skygge til din balkon, altan, terrasse
eller et hjørne i haven - så har vi den rigtige parasol til dig. Du
har mulighed for at få indbygget LED-lys i parasollen.

Vægmonteret Prostor
parasol fra Stila

Du kan f.eks. finde terrasseparasollen der monteres på muren.
Den har fleksibelt udtræk og kan vippes i alle retninger. Du kan
også finde den klassiske haveparasol med stabil fod, som du
nemt kan flytte rundt i haven og på terrassen.

LÆSEJL

SID I LY FOR VINDEN

Med et læsejl kan du selv vælge, hvornår du vil lukke terrassen
af. Et læsejl giver dig, modsat et plankeværk, fleksibilitet til selv at
vælge, hvornår du vil have udsigt, læ og privatliv.
Et læsejl skærmer af for både sol og sidevind. På den måde får du
mere glæde af din terrasse – uden at blive generet af vinden.

Vores læsejl kan rulles ud som et rullegardin og er let at håndtere.
Montering kan ske mellem to mure eller mellem en mur og en
base forankret i jorden. Selve markisedugen fås i både almindeligt
stof og akryl. Fordelen ved en akryldug er, at den er vandafvisende.

botex · Læsejl/parasoller
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UDVENDIGE SCREENS
Optimér indeklimaet med en udvendig monteret løsning.
Du er ugeneret af nysgerrige blikke, men kan sagtens se ud.
Screens yder effektiv beskyttelse mod solvarme og lysreflekser, og sikrer
et godt indeklima. De kan hæves og sænkes parallelt med vinduet og
er meget effektive. Screens holder op til 85% af det direkte sollys – og
dermed varmen ude, idet screendugen reflekterer solstrålerne, før de når
glasset.
Du har fuldt udsyn fra dit vindue, men solen holdes ude.

5 ÅRS
GARANTI

på markiser, screens
og parasoller
fra botex

Stila screens leveres enten som alm. screen eller med Zip-kassette.
Zip-kassetten har den fordel, at den er vindstabil. Det betyder, at du får
meget større glæde af den, da den også kan bruges på solskinsdage, hvor
det blæser. Desuden fungerer Stilas Zip-screens som insektnet, da der ikke
kan komme insekter under dugen, når de er rullet ned foran vinduet.
Screens fra Stila

tex-konto
bo

0,I RENTE,
OPRETTELSE
OG GEBYR

Vil du undgå at betale på én gang, kan du oprette
en botex-konto, så du fordeler dit køb over 12 eller
24 måneder. Debitorrenten er fast 0,00%. ÅOP er
0,0%. Mindste lånebeløb er kr. 2.000,-. Finansiering
kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabat
ter. Ikke alle produkter kan finansieres. Få nærmere
info i din nærmeste botex-butik og på botex.dk.

Finansier dit køb med en botex-konto

Betal i små bidder
– det koster ikke ekstra
Læs om botex-konto på botex.dk
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Screens fra Stila

UD MED MYGGEN
...IND MED DEN FRISKE LUFT
Insektnet til terrassedør fra Stila

Insektnet til terrassedør fra Luxaflex®

Insekter kan give store gener og irritation i dag
ligdagen. Et insektnet holder insekterne ude og
husfreden inde.

Plissé-løsning

Rullegardin-løsning

Gratis opmåling til insektnet
Undgå de irriterende insekter, der plager os især sommer
og efterår, med et insektnet. Med et insektnet har du
muligheden for at nyde den friske luft uden generende
insekter indendøre.
I vores verden kan det æstetiske nemlig sagtens forenes
med det praktiske. botex leverer et bredt sortiment af
insektnet. Insektnet fås til både vinduer og døre.
De findes i forskellige farver, og du vil derfor altid have
muligheden for at matche stilen i din bolig.
Info til dig med allergi!
Vores sterile tilværelse skaber et stigende antal allergiske
reaktioner. Med et insektnet, med indbygget pollenfilter, er
det blevet lidt nemmere at være allergiker. Poll-tex® nettet
stopper 97% birkepollen og 100% græspollen, men også
andre mindre pollen, så dit hjem bliver pollenfrit.

botex · Insektnet

49

Komfort · Sikkerhed · Energibesparelse
I dag er elektronik en stor del af hverdagen for os alle. I hjemmet, i bilen og på jobbet. Gardinerne er ingen
undtagelse. Du kan styre både gardiner, persienner, plisségardiner og lameller med en app på din tablet, smartphone
eller Apple Watch, hvis du da ikke vælger at bruge den enkle fjernbetjening som følger med systemet.
– Og selvfølgelig bliver der automatisk skruet ned for sollyset, når tv’et tænder,
eller trukket for ved sengetid, så dit hjem og dine værdier er beskyttet mod n
 ysgerrige blikke.

TYVERISIKRING

Gardiner der bliver trukket for og fra i løbet af dagen, vidner om et beboet
hjem. Det er derfor, tyverisikring hænger godt sammen med din gardinløsning. Dette lader sig gøre med elstyrede gardiner, da du kan indstille dem til
at trække for og fra, når du ønsker det. Du kan også, blot fra din smartphone,
tablet eller dit Apple Watch indstille gardinerne lige når det passer dig. Både af
sikkerhedsmæssige hensyn, og hvis solen pludselig skinner kraftigt, og du ikke
har husket at få rullet dit plisségardin ned.

El-styring
gør livet nemmere
...og lidt sjovere.
Se mere på
botex.dk

NEMT OG BEKVEMT

Vi arbejder med markedets mest professionelle løsninger. Her får du fuld
kontrol over alle indstillinger – smart og enkelt. Du kan styre markiser, screens,
gardiner, belysning, g
 arageporte, kamera og meget andet med din smart
phone. Eller med din tablet eller fjernbetjening – også når du ikke er hjemme.
Hos botex er vi vilde med både el-styring og gardiner. Vi har taget det til os, så
det er nemt og naturligt og helt uden bekymringer for dig. Vi sætter det op, og
sørger for at alt virker. Vi forhandler både TaHoma® fra Somfy og PowerView®
fra Luxaflex®.
De motoriserede løsninger kan fås til stort set alle typer gardiner såsom plisségardiner, p
 ersienner, lamelgardiner, rullegardiner, Duo Rollers, p
 anelgardiner og
selvfølgelig også til lange gardinlængder.

5 GODE GRUNDE

TIL AT VÆLGE ELSTYRING:

• Kontrollér sollyset, så det ikke ødelægger
dine møbler.
• Styr motoriseringen fra din smartphone,
tablet eller dit Apple Watch eller lad en
automatisk solsensor styre rumtemperaturen – også selv om du ikke er hjemme.
• Forebyg indbrud.
• Udbyg smart-funktionen løbende til at
omfatte brandalarm, tænd-sluk-funktion, 
kamera ude/inde, termostatstyring og
meget mere.
• Det er nemt og bekvemt!

50

botex · El-styring

Solafskærmningen er
ikke længere væk end din
smartphone, din tablet
eller dit Apple Watch...

Find inspiration og vejledning i
botex-butikken. Få efterfølgende
personlig rådgivning om de smar
te løsninger hjemme hos dig. Det
er meget nemmere end du tror!

Vi forhandler PowerView® fra Luxaflex®
samt Somfy’s mange produkter, som
kan inddrage hele hjemmet med smarte
elektroniske totalløsninger.

botex · El-styring
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DRØMMESØVN

TIL DRØMMEBØRN

Mørklæggende rullegardin
fra Faber og transparent
stofgardin fra Pagunette

Mørklæggende rullegardin
fra Faber og transparent
stofgardin fra Gartex

TRYG OG GOD SØVN

Søvnen er vigtig også for de mindste i familien. Dagen i morgen kræver at dit barn
er frisk og veludhvilet, og dét at vågne op
i hyggelige og indbydende omgivelser
giver en god og tryg start på dagen.
Der er mange fine gardinløsninger som
giver den gode stemning på børneværelset. Og til de fleste af vores børnegardiner er der indtænkt mørklægning, som
er helt essentielt for dit barns søvn.

BØRNESIKRING

Har du børn i hjemmet, er det vigtigt at
gennemgå dine gardinløsninger, så snore og kæder ikke er til fare for hjemmets
små guldklumper.
Vil du gerne slippe for at skulle tage for
mange forbehold? Så har vi løsningen!
Hos botex er vi eksperter i at finde den
bedste gardinløsning - også når det
gælder om at skabe trygge rammer for
et hjem med børn. Du kan f.eks. vælge
SmartCord® eller LiteRise® betjening
af dine gardiner, for at få en problemfri
løsning helt uden løse snore. Se side 11.
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Mørklæggende rullegardin fra Faber og
transparent stofgardin fra Pagunette

NAT ELLER DAG?

Mørklæggende Duette fra Luxaflex ,
og tæt stofgardin fra Gartex
®

Mørklæggende Nat & Dag
Dupli gardin fra Stila, du vælger selv
hvor meget lys du ønsker

IKKE “BARE” SKØNHEDSSØVN

En god nattesøvn er essentiel ikke kun for børnene, men for os
alle, og med mørklægningsgardiner er du godt på vej til at få en
rolig nat.
Og der er mere i det, end bare dét. Flere studier har påvist at det
faktisk kan være direkte sundhedsskadeligt at sove i et lyst lokale.

Uanset om det er gadelyset,
morgen- eller aftensolen der
forstyrrer din søvn, så kan det
løses med de rigtige gardiner.

Mørklæggende
stofgardin og
transparent
plisségardin

Trods mørklægningsgardinets åbenlyse praktiske funktion, betyder det ikke, at du skal gå på kompromis med udseendet. Der
findes mange forskellige gardintyper og muligheder, uanset
om du er til rullegardiner, plisségardiner, lange stofgardiner eller
noget helt fjerde. Alle vores produkter er af høj kvalitet, og du er
derfor altid sikret gardiner med lang holdbarhed.
botex · mørklægning
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SPECIALLØSNINGER TIL SKRÅVINDUER

Rulle- og plisségardiner er idéelle til skråvinduer. Med vores specialløsninger kan du mørklægge med hele 99%

SIDELISTER

Vil du helt undgå lysspalter i siderne,
så vælg r ullegardiner med sidelister,
som indkapsler g
 ardinet hele vejen
rundt. Sammen med m
 ørklæggende
væv vil du kunne lukke meget
effektivt af for solen.

LIGHTBLOCK® TIL DUPLI GARDINER

Er du generet af lysspalterne omkring plisségardinet? Med Stilas patenterede LightBlock-system får du en enestående mulighed for at
mørklægge dit rum med hele 99% og fjerne lysspalterne i vindues
karmen, mens sidelisterne er elegant skjult inde i Dupli gardinet.
LightBlock® er udviklet til anvendelse sammen med Dupli gardiner
(dobbelte plisségardiner). I det unikke system laves der en slids inden
i Dupli gardinet, hvori en skjult skinne forhindrer lysspalter i vindues
karmen. Selve Dupli gardinet er beklædt indvendig med en særlig
folie, som gør gardinet særligt mørklæggende.
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UDVENDIG OG INDVENDIG SOLAFSKÆRMNING
Indvendige plisségardiner

Til nyere huse med højt til loftet
kan du med fordel vælge udven
dige screens kombineret med
indvendige plisségardiner

Udvendige screens

DOBBELT EFFEKT

Du kan få plisségardiner til ovenlysvinduer, og med de smarte elektro
niske løsninger, der findes i dag, er det både smukt og nemt. Bliver din
bolig meget varm på de solskinsrige sommerdage, kan det være en idé
at supplere med udvendige screens. De vil holde solens varme stråler
ude, og medvirke til et godt indeklima. En yderst fleksibel løsning.

botex · specialløsninger og fordele
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KENDER DU DE EKSTRA FORDELE
VED GARDINER?
At gardiner er med til at forme din indretning, og har stor interiørmæssig betydning, er de fleste enige om.
Men der er også mange andre fordele ved en god gardinløsning. Fordelene er naturligvis
nævnt ved de forskellige produkter, men vi har forsøgt at samle nogle af de væsentligste her.

FORBEDRET AKUSTIK
Dårlig akustik er en af de største kilder til daglig irritation.
Især i nyere huse, med større rum, kan problemet være ekstra
stort. En god gardinløsning kan absorbere op mod 55% af den
overskydende lyd og bidrage til en blød og behagelig rumklang.

BEDRE INDEKLIMA
Vidste du at gardiner kan isolere som et ekstra lag glas? For
størst effekt kan du f.eks. vælge de energirigtige Duette® /Dupli
gardiner – eller kraftige stofgardiner. Trækker du gardinerne for
om aftenen, virker de isolerende og forhindrer varmetab fra
dine vinduer. I dagtimerne trækkes gardinerne fra, så sollyset
uhindret kan opvarme dit hjem. Det giver et behageligt jævnt
indeklima.

SPAR PÅ VARMEREGNINGEN
Den store isolerende effekt vil, udover at det giver et mere behageligt indeklima, også få betydning for din varmeregning.

EL-STYRING OG TYVERISIKRING

Kontrol over gardinerne
med PowerView® fra
Luxaflex eller Somfy’s
mange produkter gør
hverdagen lidt nemmere.

El-styring til gardinerne giver dig stor fleksibilitet. Helt generelt,
men også i forhold til tyverisikring. Du kan, med en Smartphone, styre gardinerne selvom du ikke er hjemme. Ved at ændre
indstilling i løbet af dagen ser boligen beboet ud. Det hele kan
sættes op, så det kører efter et fastsat program.

BRANDHÆMMENDE VÆV
Vi forhandler brandhæmmende væv, som ofte bruges til offentlige virksomheder som hospitaler, skoler og børnehaver,
men det kan også bruges i private hjem.

BESKYT DINE MØBLER OG GULVE
Har du solen direkte på dit trægulv eller dine møbler, så vil
de med tiden falme og tørre ud. Sørger du for at gardinerne
er trukket for i dagtimerne, undgår du den hårde medfart fra
solen, så møbler og gulve ikke falmer og tørrer ud.

GARDINVASK
Vidste du, at vi kan vaske dine gardiner hos botex? Det gælder
stofgardiner, men også plissé-, rulle-, p
 anel-, og foldegardiner. Det er vigtigt at dine gardiner bliver behandlet korrekt, og
det kan godt betale sig at passe godt på dem. Vi afmonterer
gardinerne, og sørger for den korrekte vask. Herefter hænger
vi gardinerne op hos dig igen. Det giver et rent og friskt
indeklima, og glæden ved flotte, rene gardiner er ikke til at tage
fejl af.

El-styring er en stor fordel i hverdagen. Vi vil gerne invitere dig
ned i butikken, så vi kan vise dig hvor nemt det er ”live”.
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LED – INDLYSENDE FORDELE

HYGGELYS, NAT-/VÅGELYS, TYVERISIKRING

SMUKKE
LÆNGDER
MED LYS
Gardiner fra Gartex.
Monteret på LED
skinne fra Aluproff
med indbygget lys

Gardinstænger med LED-lys
skaber hygge og g
 iver et
smukt lysnedfald. Samtidig
forebygges indbrud, fordi din
bolig ser beboet ud, selvom
du ikke er hjemme. LED-lys
kan også fungere som vågelys og hyggelys, en særlig
fordel i de mørke måneder.
Derudover giver det en
hyggelig loungestemning,
og gør gardinerne ekstra
lækre og eksklusive.

botex · LED-lys
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Vi samarbejder med leverandører
som passer godt på vores miljø.
Derfor kan vi også tilbyde dig
gardiner fremstillet i bæredygtige
materialer.

RECYCLE - KOMMET FOR AT BLIVE
Revival – bæredygtigt væv
Luxaflex® tænker på miljøet – og på
dig. Der udvælges nøje væv, som
bidrager til et sundere og mere rent
miljø. Revival-vævet er fremstillet af
100% genvundet polyester, hvorved
der spares på verdens begrænsede
ressourcer.

BÆREDYGTIGE
GARDINER

Ikke alle tænker over det, men når
du vælger dine nye gardiner, kan du
samtidig gøre noget godt for miljøet.
I Stilas kollektioner finder du flere forskellige typer solafskærmning, der er
designet til at påvirke miljøet mindst
muligt; herunder gardiner lavet af enten bæredygtige eller genanvendte
materialer.

98% genanvendt aluminium
Alupersiennen har gjort et stort comeback i
skandinavisk indretning og er blevet et hit pga.
de flotte, definerede linjer. Stilas alupersienner er
desuden lavet af 98% genanvendt aluminium.
At genvende aluminium er nemlig 92% mindre
energikrævende end at udvinde nyt.

Plisségardin i 100% genanvendt polyester

Træpersienne i bæredygtig bambus
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BOTEX ERHVERV
FIND DIN NÆRMESTE
BOTEX HER:
Boligudstyr & gardiner
Gardiner
Disse butikker fører ikke fuldt sortiment
ALLE BUTIKKER FØRER SVÖB
FYN OG ØER:
Nyborg, Torvet 3, 6531 2856
Odense, Bondovej 6, 6617 2800
Svendborg, Centrumpladsen 20, 6221 1556
FÆRØERNE:
Saltangará, Heiöavegur 50 kj, +298 449149
Tórshavn, Staravegur 5, +298 319220

BOTEX

ERHVERV
Professionelle
løsninger

Tvøroyri, 800 Tvøroyri, +298 371081
JYLLAND:
Fredericia, Danmarksgade 12, 7593 2710
Frederikshavn, Danmarksgade 24B, 9841 0944
Herning, Bredgade 57, 9712 1794
Holstebro, Nørregade 3, 9742 5455
Horsens, Jessensgade 7, 7562 2610
Kjellerup, Søndergade 7, 8688 2186
Nørre Nebel, Bredgade 35, 7528 8024
Skive, Frederiksgade 4, 9752 0012
Spjald, Kildevej 10 a, 9738 1500
Sønderborg, Nørrekobbel 9, 7448 7777
Varde, Borgpladsen 3, 7522 0044
Vejen, Ådalen 5, 7536 2048
Vejle, Flegborg 2, 7582 1945
Viborg, St. Sct. Mikkelsgade 27, 8662 0333
Aarhus, Silkeborgvej 39, 8613 3377
(Åbner 1. september 2018)
Aalborg, Karolinelundsvej 1, 9812 6900
SJÆLLAND OG ØER:
Ballerup, Centrumgaden 25, 4497 0950
Charlottenlund, Ordrupvej 57, 3963 1850
Haslev, Jernbanegade 34, 5631 2018
Hellerup, Strandvejen 82, 3964 3388
Holbæk, Rebslagervej 9, 5944 6165
Hvidovre, Hvidovrevej 348, 3649 6969
Køge, Nørre Boulevard 152, 7025 3550
Ringsted, Køgevej 2-4, 5761 3121
Slagelse, Kinavej 12, 5850 3040*
*Forhandler ikke dyner/sengetøj

HOS BOTEX FÅR DU:
ERHVERVSLØSNINGER

Hos botex løser vi mange erhvervsopgaver – både mindre projekter og
større entrepriser. Vores erhvervsopgaver er meget alsidige og spænder fra alle former for indvendig solafskærmning/gardiner til udvendige
screens, persienner eller markiser.
Vil du gerne høre mere om vores erhvervsløsninger, så kontakt hovedkontoret på telefon 7633 2060 eller på mail: info@botex.dk, så formidler
vi kontakten til en af vores dygtige erhvervskonsulenter.

• sikkerhed for kvalitet
• uforpligtende og gratis besøg
• god kundeservice
• fysiske butikker m. showroom
• masser af inspiration
Se mere og book gardinbussen på botex.dk

botex · erhverv
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BOOK EN
GARDINBUS
gratis og uforpligtende på botex.dk

VI KOMMER HJEM TIL DIG
Bestiller du gardiner fra botex, får du altid professionel vejledning, og dine nye gardiner
bliver lavet i præcise mål efter dine vinduer. Du booker i butikken eller på botex.dk.
botex-konsulenten kommer hjem til dig og måler op til nye gardiner. Samtidig taler
I om hvilke løsninger, der er egnede til din bolig og dine specifikke behov, idéer og
ønsker. Dette besøg med opmåling og vejledning er gratis.
Efter eller under besøget modtager du et uforpligtende tilbud på den aftalte løsning.
Herefter kan du så bestille gardinerne – færdigmonterede og klar til brug.

Vi tager forbehold for udgåede varer, trykfejl og manglende leveringer. Kataloget er produceret for botex 06/2018.

