Når du skal vælge gardiner og
solafskærmning…

Dine ønsker og behov
Mulighederne er uendelige, når man skal vælge nye
gardiner eller en anden form for solafskærmning til
sit hjem. Det kan virke uoverskueligt. Måske vil du
have noget helt andet end det, du har haft tidligere.
Måske er du glad for den løsning, du er vant til, men
trænger til at udskifte den med et nyt og frisk udtryk.
Uanset hvilke ønsker og behov du har, kan Fischer
imødekomme dem. I samarbejde med dig finder vi
den rigtige løsning til lige netop din bolig.

De mange muligheder
Det kan være, at du har besøgt vores hjemmeside og orienteret dig i mulighederne, før du kontakter os. Du kan
enten ringe eller sende en mail. I begge tilfælde bliver du
sat i forbindelse med en af vores erfarne salgskonsulenter, og I aftaler det kommende forløb.
Du er også meget velkommen til at besøge os i et af vores showrooms i henholdsvis Aarhus eller Gentofte, hvor
du personligt kan møde og tale med en salgskonsulent. I
Aarhus er der altid en konsulent til stede. I Gentofte skal
du aftale en tid. Vores to showrooms omfatter 30.000
forskellige tekstilprøver fra internationale og danske
brands samt eksempler på vores solafskærmningsprodukter, fx, plisségardiner, persienner og screens. Vi
forhandler også mange forskellige udgaver af gardinstænger, både funktionelle og dekorative.

Den rigtige løsning
Når man skal vælge nye gardiner eller anden solafskærmning, er der flere ting at tage i betragtning:
Hvilket rum og hvilket slags vindue drejer det sig om? Skal der skærmes for solen om morgenen eller aftenen? Skal det være indvendig og/eller
udvendig solafskærmning? Skal man skærme for indsyn? Hvilket hygiejnebehov er der? Er hovedformålet at lukke mest muligt af for lys, eller er det
at skærme for sol og varme?
Dertil kommer alle de æstetiske aspekter. Er du til den fyldige velour, den lette og transparente hør eller klassisk uld? Gardinerne understøtter og
samler din indretningsstil, uanset om de skal træde diskret i baggrunden eller mere højlydt gøre opmærksom på sig selv.
Salgskonsulenten præsenterer dig for mulighederne og rådgiver dig til en løsning, der imødekommer både dine ønsker og behov.
Hvis du ikke har mulighed for at besøge os i showroomet, kommer konsulenten hjem til dig med prøver på tekstiler og produkter efter nærmere
aftale.

Den praktiske proces
Når du har truffet dit valg, foretager konsulenten en
gratis opmåling og giver dig et skriftligt, uforpligtende tilbud. Hvis du accepterer tilbuddet, sendes ordren
til produktion/syning.
Du får besked, når dine gardiner/produkter er klar, og
du aftaler en tid med konsulenten til montering.
Fischers montagetekniker monterer dine gardiner/din
solafskærmning.

Danmarks førende leverandør af gardiner
og solafskærmning
Fischer er Danmarks førende leverandør af alle typer af gardiner
og solafskærmning. Alle vore gardinstoffer er fra danske og internationale brands som Kurage, Kvadrat, Kinnasand, JAB, Creation
Baumann og Designers Guild. Dertil kommer et meget bredt sortiment af lamelgardiner, persienner, rullegardiner og plisségardiner
i mange farver og stoffer, med eller uden mønstre. Vores salgskonsulenter er altid klar med rådgivning.

Kontakt
Fischer Gardiner Aarhus
Holmstrupgårdvej 4
8220 Brabrand
7015 4055
fischer@fischergardiner.dk
fischergardiner.dk

Fischer Gardiner Gentofte
Grusbakken 1-3
2820 Gentofte
7015 4055
fischer@fischergardiner.dk
fischergardiner.dk

