
GARDINER   SOLAFSKÆRMNING   

DESIGN 
ÆSTETIK 

KVALITET



Fischer Gardiner  
DESIGN. ÆSTETIK. KVALITET. 
I mere end et halvt århundrede har Fischer Gardiner været kendt for gardiner og 
solafskærmning af høj kvalitet. 

Det er vi stadig. Fordi vi tror på en dynamisk verden. Fordi kunsten både er at følge 
med tiden og være på forkant med den. Det gælder alt fra design og æstetik til kva-
litetsniveau, ny teknologi og afgørende hensyn til miljøet i det 21. århundrede med 
langtidsholdbare materialer. 

Siden Arne Fischer etablerede virksomheden tilbage i 1962, har kvalitet, kontinuitet 
og udvikling været nøgleordene. Vi holder fast i værdierne. Og vi tør tænke nyt. Vi er 
stadig familieejede med lokal forankring. Men i dag samtidig også en af de førende 
leverandører af gardiner, solafskærmning og mørklægning i hele Skandinavien som 
en del af koncernen Fischer Group. 

Vi rådgiver og leverer kvalitetsløsninger til alle typer boliger, og vi står bag marke-
dets førende gardin- og solafskærmningsprodukter til bl.a. kontordomiciler, offent-
ligt byggeri, kulturinstitutioner og erhvervsvirksomhederog private. Og vi samarbej-
der ofte med arkitekter, indretningsdesignere, entreprenører og ingeniører for at nå 
frem til det bedste resultat på højt, professionelt niveau. 

Hver gang. 



Privat bolig



 
De største opgaver 
Vi har de solide faglige muskler, som de helt store 
projekter forudsætter. Det gælder alt fra offentligt 
byggeri til virksomhedsdomicilet eller pragtvillaen. 
Vi ved, at selv de største udfordringer kan løses 
med den rette erfaring, gode medarbejdere og en 
topmoderne produktion. 

https://fischergardiner.dk/referencer/
https://fischergardiner.dk/referencer/


Axel Towers, København



Kokkedal Slot, Nordsjælland



Fra renæssanceslot 
til moderne villa 
Forskelligheden gør det hele lidt mere interessant. 
Derfor spænder vores repertoire også fra slottets 
voluminøse, overdådige udsmykning til den helt enkle, 
nordiske indretning i en moderne, arkitekttegnet villa. 
Vores dygtige syersker kan udføre alle slags syninger 
efter både det gamle sy-håndværk og de nyeste 
metoder. Uanset opgavetype forholder vi os respekt-
fuldt til den konkrete sammenhæng, som gardinerne 
skal indgå i. 

https://fischergardiner.dk/produkter/gardiner/


Kalvebod Fælled Skole, København



Intet projekt er 
for stort eller 
for lille
Om opgaven omfatter 1 eller 1.000 
vinduer, så har vi en løsning på ud-
fordringen. Og vores tilgang til den 
er altid professionel, seriøs og fagligt 
kompetent. Vi leverer f.eks. screens 
til virksomhedens hovedkvarter, 
persienner til den lille 2-værelses 
lejlighed eller gardiner til samtlige 
værelser i det nybyggede kollegium.

https://fischergardiner.dk/produkter/screens/
https://fischergardiner.dk/produkter/persienner/
https://fischergardiner.dk/produkter/gardiner/


Husk den 
udvendige 
side af huset
Udvendig solafskærmning har sine klare, 
underbyggede fordele. Den reducerer 
energiforbruget væsentligt, forbedrer 
indeklimaet og forhindrer overophedning 
og blænding. Derfor har fremtidens grønne 
bygning udvendig solafskærmning. 

https://fischergardiner.dk/produkter/udvendig-solafskaermning/


Carlsberg Byen, København



Hvor der er et
vindue, har vi 
en løsning

Solafskærmning er også andet end 
gardiner. Vi producerer et bredt 
udvalg af solafskærmningsløsninger 
og mørklægning til både profes-
sionelle og private kunder i hele 
Skandinavien. I vores butik og i vores 
showrooms i Aarhus og Gentofte 
præsenterer vi bl.a. screens, 
markiser, persienner, plisségardiner 
og rullegardiner. Man er meget vel-
kommen til at besøge os i åbningsti-
den, hvor der altid er en konsulent til 
stede, der kan hjælpe med det helt 
rigtige valg.

https://fischergardiner.dk/showroom/


Privat bolig



En markise for livet
Dovne dage på drømmesengen og afslappede 
aftener på terrassen…Forlæng sommeren og 
sæsonen med en markise af høj kvalitet. Vi har 
en omfattende ekspertise, når det gælder valg 
af de rigtige materialer og den korrekte monte-
ring af markisen. Dugene kan holde til vejr og 
vind og fås i mange farver og variationer.

https://fischergardiner.dk/produkter/markiser/


Privat bolig



Schmidt, Hammer & Lassen, Aarhus



Kan du høre, 
hvad du tænker?
Store rum og hårde overflader som glas og 
beton skaber et uhensigtsmæssigt lydmiljø. 
Med vores akustikløsninger dæmper man 
støjen på f.eks. kontoret eller i restauranten 
og får samtidig et æstetisk blikfang. 
Løsningerne omfatter alt fra tekniske tekstiler 
til bord- og gulvskærme samt vægpaneler. 

https://fischergardiner.dk/produkter/akustik/




Et unikt udvalg 
af tekstiler og 
solafskærmning
I vores to showrooms i hhv. Aarhus og 
Gentofte præsenterer vi over 30.000 
eksklusive tekstiler fra danske og inter-
nationale kvalitetsbrands som Kurage, 
Creation Baumann, JAB, Kvadrat og Kin-
nasand foruden en række solafskærm-
ningsprodukter. Vi matcher ethvert 
ønske og behov. 

https://fischergardiner.dk/showroom/fischer-gardiner-aarhus/
https://fischergardiner.dk/showroom/fischer-gardiner-koebenhavn/
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