
Kardinad teevad imet  
 

 
Kevad on aeg, mil soovitakse sageli 
kodu veidi värskendada ja muuta.  
Kangad on selles osas asendamatud  
abilised. Vahel piisab ühest õiget  
värvi padjastki, et kogu ruumile uus 
hingamine anda. Uued kardinad aga  
teevad imet!  
 
 
Tekstiilitrendid  
 

Peamised märksõnad tekstiilitrendides on 

innovatiivsus, loovus, spontaansus ja 

sensuaalsus. Vastandamise asemel luuakse 

eelkõige võimalusi ja vorme 

kooseksisteerimiseks - uus ja vana, ehe ja 

koopia, tehnika ja loodus, klassikaline ja 

futuristlik. Sisemised väärtused omandavad 

interneti ajastul järjest suuremat kaalu. 

Hoolimine ja keskkonnasäästlik mõtteviis on 

olulised teemad.  

Esikohal on värvid. Erksad, tugevad värvi- 

toonid paralleelselt must-valge ja naturaal- 

sete halli-beeziga. Värvitoonid on küllastunud. 

Kasutatakse julgeid kontraste. Värskendavalt 

mõjub aubergine-toon ehk baklazaanililla, lai- 

miroheline ja türkiissinine.  

Kui aga suures koguses värvitoone oma 

elamisse ei soovita, võib alati jääda neutraal- 

sete halli, beezi ja valge juurde - ükskõik mil- 

lised muutused toimuvad sisustustrendides, ei 

lähe neutraaltoonid kunagi moest ja sobivad 

alati olemasoleva või uue mööbliga.  
 
 

Kardinad ja keskkonnasäästlikus  
 

Kardinatüüpidest on 2010 suurimaks trendiks 

paneelkardin. Lisaks saab nimetada pitskardi- 

nate taastulemist uuemal ja moodsamal kujul 

ning rikkalikke voodriga kardinaid, mille ülaäär 

on õmmeldud suure lainega voltidesse järjest 

enam populaarsust koguva bandex paela abil.  

 
 

Loodushoid ja keskkonnasäästlik mõtte- 

viis on aktuaalsed teemad ja seda on uuritud 

ka aknakatete osas. Nii on tänaseks teada, et 

korralikud aknakatted võivad säästa kuni 20% 

küttekuludest. Kuna suur hulk soojust (eriti 

öisete madalamate temperatuuridega) eraldub 

just läbi suurte klaaspindade, suurendab ainult 

1C temperatuuri langust ruumis küttekulusid 

umbes 10%. Rikkalikud voodriga kardinad on 

head nii soojusisolatsiooni kui heli summuta- 

mise mõttes.  

Ka enamik kangatootjaid mõtleb tänapäeval 

keskkonnasäästlikuse peale. Lisaks tootmis- 

protsessi keskkonnasõbralikumaks muutmi-  

sele, pakutakse nn 

easy-care märgistu- 

sega kangaid, mida 

hooldatakse mada- lal 

temperatuuril ning mis 

ei vaja triikimist kui 

need kohe peale pesu 

akna ette riputada.  
 

 
Kodukujundus on looming ja  
eneseteostus  
 

Kvaliteetsed kardinad on investeering, mis 

tõstab kodu väärtust. Rääkimata hubasusest 

ja heast enesetundest. Kodutekstiilid peegel- 

davad inimese elulaadi, pakuvad kaitset või 

vastupidi: annavad sära aknast tulevale val- 

gusele, muutes ruumide meeleolu lähtuvalt 

aastaajast ja ilmast. Viimase aja märgina on 

inimesed muutunud kodusemaks. Kiire elu- 

tempo juures on hubaselt kujundatud kodu 

parim paik energia kogumiseks ja päevastest 

askeldustest aja mahavõtmiseks.  

Kodukujundus annab paljudele võimaluse 

eneseteostuseks. Kaupluse "Kangas ja Nööp" 

15aastase kogemuse põhjal võib öelda, et 

inimesed on valmis üha enam panustama 

aega ja energiat leidmaks just enda elustiili ja 

eelistustega sobivad kangad. "Kangas ja Nööp"  
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kauplustes on võimalik konsulteerida kardina-  

kunstnikega, et oma ideedele kinnitust saada 

või hoopis mõne uue ja põneva lahenduseni 

jõuda.  
 
 
Veidi ideid  
 

Mõned soovitused 

"Kangas ja Nööp" 

aknakatete disaine- 

ritelt neile, kes oma 

kodus midagi muuta  

soovivad:  

• Proovige paneel-  

kardinaid. Nende abil 

saab luua väga eriil- 

melisi kujundusi kasu- 

tades koos eri värvi või 

mustriga tekstiile. Ka 

toon-toonis lahendu- sed 

lisavad värskust ja 

harmooniat. "Kangas ja 

Nööp" valikust took- sime 

esile erksates toonides 

söövitatud mustriga 

organzad, mis lisavad 

kindlasti paraja annuse 

energiat alanud 

kevadesse.  

• Miksige mustreid,  

tekstuure ja värve - nii 

loote ainulaadsed ja  

isikupärased ruumid.  

rida õhemate tikitud siidvuaalidega. Eraldi vää-  

rivad esile tõstmist puuvilla-linasegu 280 cm 

laiad mustrilised kangad, mis on võitnud juba 

paljude klientide soosingu.  

• Uudisena on  

"Kangas ja Nööp" 

valikus uued ja 

moodsad 300 cm laiad 

pitskardinad, millel kogu 

kanga- pind on ühtlaselt 

pit- siline. Värvivalikus 

on valge, karamelli- 

toon, pruun, hall ja lilla. 

Pitskardin oma  

lihtsuses ja elegantsuses sobib väga erineva- 

tesse interjööridesse ning selle rikkaliku välja- 

nägemise tõttu võib soovi korral külgkardinast 

hoopis loobuda.  

• Kes kardinate  

vahetamist ette võtta ei 

soovi, võib katse- tada 

uue laudlina või 

diivanikattega. Või miks 

mitte alusta- dagi ühest 

tõeliselt 

ekstravagantsest 

padjast. "Kangas ja 

Nööp" pakub laias 

valikus mööblikan- gaid 

nii kauplustes  

kohapeal kui näidiste järgi tellimiseks. Täiene- 

nud on ka voodikatte kangaste valik.  

• Naturaalsete  Kardinad on sageli esimeseks sisustusele-  

materjalide austaja- 

tele on täienenud valik 

Indiast pärit siidkan- 

gaste näol. Paksemaid 

siide saab kombinee-  

mendiks, mis tõmbavad ruumi siseneja tähe- 

lepanu. Seetõttu tasuks neid erilise hoolega 

valida. Samas mitte unustades, et see võiks 

olla nauditav ja mänguline kogemus, mille 

tulemuseks hubane kodune kodu.  

 
 
 
 

Narva mnt. 5, Tallinn  Haljala tee 4, Rakvere  Kadaka tee 56C, Tallinn  
Foorum  Põhjakeskuse II korrus Kadaka kauplus  

Turu 14, Tartu  Lai 18, Pärnu  Lossi 33, Viljandi  
Zeppelini kaubamaja  Decora kaubamaja  Viljandi kauplus  

Keskväljak 6, Jõhvi  
Jõhvi Kaubakeskus  www.unistustekardinad.ee  
 
 

www.interjoor.ee   


