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� Solafskærmning

LameLgardiner
Har du store vinduer, glasdøre og 
åbne arealer? 
Så er lamelgardiner et perfekt valg 
som gardinløsning eller rumdeler. 

PaneLgardiner
Panelgardiner er en nyhed inden 
for solafskærmning.
Panelgardiner bruges ofte ved 
meget store vinduespartier, 
kontormiljøer eller som rum- 
adskillelse.

mørkLægningsgardiner
Er ca. 100 % mørklæggende og er 
fremstillet af glasfiber. Materialet er 
flammesikker, fugtsikker og falmer 
ikke. Det tætvævede tekstil er vel-
egnet til hospitaler, røntgenrum, 
mødelokaler, skoler, og hygiejnisk 
følsomme lokaler.

Liftgardiner
Klassisk og dekorativ gardinløsning, 
som giver en blød indramning.  
Liftgardiner fremstilles af netop det 
gardinstof du ønsker, og i mange 
modeller.

Persienner
Er en pæn og funktionel måde at 
regulere både lysindfald og indkig 
på.
Aluminiumspersienner er lette og 
giver et moderne udtryk og kan 
leveres i forskellige lamelbredder.

PLisségardiner
Plisségardiner er en meget flek-
sibel gardinløsning, da de både 
kan tilpasses alm. vinduer, buede, 
trekantede eller trapezformede 
vinduer. 

ruLLegardiner
Vælger du ensfarvede rullegar-
diner kan du kombinere dem  
med gardiner.
Vælger du mønstrede rullegardiner 
fungerer de som dekoration i sig 
selv.

soLfiLm 
Der vil være et naturligt lys og et 
behageligt klima inden døre og 
facader på ældre bygninger får et 
foryngende løft.



� Gardiner
stofgardiner
Der findes mange flotte gardin- 
stoffer og lige så mange meninger, 
nogle er til ensfarvede og andre til 
mønstrede stoffer. Hos HOLME 
tager vi det som en udfordring at 
hjælpe vore kunder med at vælge 
de rigtige gardiner til netop deres 

behov. Derfor har vi altid de nyeste 
kollektioner fra de førende leve-
randører. Til hospitals- og plejesek-
toren, erhvervsvirksomheder, skoler 
og undervisningsinstitutioner, hotel-
ler og feriecentre m.v. 

gardinstænger
Håndførte gardinstænger bruges 
gerne til vindueshøjder hvor man 
kan betjene gardinet med en  
førerstang.

El-betjente gardinstænger betjenes 
med en indbygget motor. 

Snoretræksstænger bruges til vin-
dueshøjder hvor det ikke er muligt 
at bruge en førerstang.

Kabinesystemer bruges til opdeling 
af sengestuer på hospitaler, eller 
omklædningsrum på klinikker.
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� Markiser

faLdarmsmarkiser
Enkle og solide markiser, med 
et udfald fra 45° til 135° ud fra  
facaden. Faldarmsmarkiser er 
meget vindstabile og anvendes  
ofte i forbindelse med vinduer i  
boliger og ejendomme.

HOLME faldarmsmarkiser giver  
en effektiv beskyttelse mod varme, 
samtidigt med en effektiv solaf-
skærmning. Der kan vælges mellem 
mange forskellige varianter.

terrassemarkiser
Terrassemarkisers vigtigste formål 
er at yde en effektiv solafskærmning 
som holder solens stråler og varme 
ude af boligen, samt at fremskaffe 
et behageligt overdækket areal, 

hvor man kan opholde sig beskyttet 
mod den stærke sol.  
Terrassemarkiser giver også ly for 
en regnbyge og luner om aftenen, 
når duggen falder.

ParasoLLer
Med parasoller fra HOLME finder 
du altid et skyggefuldt sted på de 
varme og solrige dage.

Hos HOLME finder du et stort ud-
valg i parasoller og parasolfødder i 
høj kvalitet. Vi har alt lige fra markeds- 
parasoller, sidehængte parasoller, 
og parasoller til restauranter, kort 
sagt parasoller til alle formål.

screen
Screen er et udvendigt rullegardin, 
som hæves og sænkes parallelt 
med ruden/vinduet.
Screen er meget effektiv og  
holder op til 85 % af det direkte 
sollys og varme ude, 

idet Screendugen reflekterer  
solstrålerne før de når glasset.

Screen anvendes først og  
fremmest på kontorbygninger, 
institutioner og lignende.
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� Gulve

LinoLeum
Linoleum er et utroligt slidstærkt 
og samtidigt miljøvenligt materiale 
og ofte det primære valg når miljø-
mæssige hensyn er i højsædet, og 
er derfor velegnet til alle rum med 
meget aktivitet.

VinyL
Bruges i stigende grad i bade-
værelser (vådrum), men der kan 
også lave meget flotte løsninger i 
køkkener, bryggerser m.v. 

kork
Er et så fantastisk materiale at selv 
moderne teknologi ikke har været 
i stand til at efterligne det. Kork er 
bark fra korkegen og høstes uden 
at beskadige eller fælde et eneste 
træ.

træ
Trægulve er ikke bare trægulve.
Det kan være svært at vælge nyt 
trægulv, fordi der er mange ting, 
der skal tages højde for. Skal det 
være et plankegulv med varm glød 
eller et lyst parketgulv i eg?

gummi
Gummigulve er et behageligt gulv 
at færdes på. Gummigulve virker 
blødt, er ekstremt slidstærkt og 
skridsikkert. Gummigulve beskytter 
undergulvet mod spild fra væsker.

ePoxy
Epoxygulves brugervenlige  
struktur gør dem velegnet både  
til områder med ekstrem hård 
punktbelastning og til det 
repræsentative udstillings-  
og kontormiljø.

tæPPer
Tæppebelægning giver et sær-
deles godt tilskud til en forbedret 
akustik. Dette kombineret med 
tæppernes økonomiske vedlige-
holdelse bevirker, at tæpper er et 
godt valg til gulvbelægning.

robotstøVsuger
Robotstøvsuger med kamerastyret 
kørestruktur. Anvender et kamera 
til at kortlægge rummene. Automa-
tisk dockning, stor batterikapacitet.
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Lysholm Ovenvej 18 - 4690 Haslev
Tel:  +45 22 11 64 42
Email:  info@holmeaps.dk

Møbelpolstring
HoLme renoverer og ompolstrer 
møbler til erhvervsmarkedet såvel 
som privatmarkedet.
Hvis du vil have et tilbud på polstring
af et møbel, så tag tre billeder:  

Forfra, fra siden og bagfra.  
Send billeder inkl. stofvalg til: 
info@holmeaps.dk 
Så vil du inden for 24 timer modtage 
et tilbud på at få arbejdet udført.

Sikring
HoLme  kan nu også levere
sikkerhedssystemer fra anerkendte
producenter i Tyskland.
HOLME leverer sikkerhed på
mange områder, som f.eks.:  

Til deres døre og vinduesbeslag, 
låse og alarmsystemer samt  
rullegitre - det øger sikkerheden i 
din virksomhed.

3D print
HoLme 3D print
Aldrig har det været nemmere!  
- med en 3D-printer er man bare et 
enkelt klik fra en fysisk model af sin 
idé. 1€ pr. cm3.

3D print giver mulighed for hurtigt 
og bekvemt at bygge avancerede 
prototyper med fine detaljer og  
indvendige hulrum.  

www.holmeaps.dk   www.holme3dprint.dk

HOLME er et professionelt firma med mange års erfaring i
branchen, og hvor vi løbende uddanner vores personale,  
der gør at vi har en ekspertise, som du kan føle dig tryg ved.

I HOLME beskæftiger vi os med alle former for moderne
indretning inden for gulvbelægning - gardiner - mørklægning -
indvendig og udvendig solafskærmning, samt møbelpolstring 
både til erhverv, stat og kommune.

HOLMEHOLME aps.dk Agent i Danmark for:
  


