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Ready Made Curtain

Ready Made Curtain fra Kvadrat er et fleksibelt gardinsys-

tem med et personligt præg, som er nemt at installere. 

Ready Made Curtain samler alle de elementer, der skal til  

for at skabe individuelle designgardiner: ophæng og reb, 

clips og et udvalg af Kvadrat-tekstiler. Konceptet giver dig 

mulighed for at udvælge hvert enkelt elementet, som til- 

sammen byder på et væld af kombinationsmuligheder. 

Uanset om målet er en kombination af diskrete farvetoner 

og et naturligt udtryk eller noget mere modigt og farverigt, 

kan Ready Made Curtain frit kombineres for at passe til  

ens individuelle smag.

Designerne har forfinet teknikken i ophængningssystemet 

igen og igen, indtil de opnåede det absolutte minimums-

krav til materialer og færdigheder. Det er et bevidst enkelt  

og let håndterligt produkt. ‘Det var vores ambition at skabe  

et nyt system, der giver alle mennesker mulighed for at 

montere kvalitetsgardiner på meget kort tid,’ siger Ronan  

og Erwan Bouroullec. 

Det geniale ved rebet – som erstatning for den traditionelle 

gardinstang – findes i ophænget, der kan monteres enten 

på væggen eller i loftet: ‘Udgangspunktet var et billede i  

en japansk bog fra 1950’erne. Bogen var et katalog med 

forskellige objekter, blandt andet en guitar. Derefter beg-

yndte vi at udforske systemet med opstramning af strenge i 

guitarer,’ forklarer designerne. Rebet er en effektiv og elegant 

løsning til ophængning af gardiner. Det kan strammes op når 

det er nødvendigt, for at opretholde den rigtige spænding, 

og så er det nem at flytte fra det ene vindue til det andet.

‘En af de ambitioner, vi har med vores arbejde for Kvadrat, er 

at få mere tekstil ind i interiører. Forskellen mellem dette og 

tidligere produkter er, at vi her har valgt ikke at forarbejde 

selve tekstilet. Systemet er meget enkelt og vi har ændret så 

lidt ved materialerne som muligt. ’

Ronan og Erwan Bouroullec

Ready Made Curtain inkluderer også en service, hvor  

den korrekte længde Kvadrat-tekstil kan bestilles hos den 

nærmeste Ready Made Curtain-forhandler. Ready Made 

Curtain fås hos udvalgte forhandlere i hele verden.

Besøg kvadrat.dk/readymadecurtain for at finde inspiration 

og sammensætte dit yndlingsgardin ved hjælp af visuali-

seringsværktøjet.

Ronan og Erwan Bouroullec

De anerkendte franske designere Ronan og Erwan Bouroullec 

har sat et solidt aftryk på designverdenen, siden de begyndte 

at samarbejde i 1997. Deres design er blevet anerkendt 

verden over og inkluderer møbel- og produktdesign, ind- 

retning, arkitektoniske projekter og udvikling af konceptuelle 

objekter.

Samarbejdet er drevet af deres forskellige personligheder 

og kompetencer, men også en fælles perfektionisme. Ved 

at kombinere deres styrker skaber de ting, der skiller sig ud 

ved enkelhed, originalitet og fuldendthed.

Ronan og Erwan Bouroullec samarbejder med mange  

af verdens førende designvirksomheder. Sideløbende 

arbejder de med deres egne eksperimentelle projekter, 

som de finder essentielle, for at deres design kan udvikle 

sig. Af og til påtager de sig også arkitekturprojekter.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst

press@kvadrat.org

www.kvadrat.dk





Ophæng og reb

Ophæng: 100 % certificeret eg

Reb: 100 % polyester

4 farver

Ophængningssystem

Centerophæng

100 % certificeret eg

4 farver

Clips

100 % polypropylen

4 farver

700 – blå

600 – rød 100 – eg/hvid

150 – grå

150 – grå700 – blå

100 – eg600 – rød

150 – grå 190 – sort

600 – rød 100 – hvid



442 612 772682

102 182122

610

110 710

Tekstiler

442Ace

100 % genanvendt polyester FR

7 farver

610Frozen

96 % ny uld, 4 % nylon

3 farver

612 772682

102 182122

110 710



134 204

114 164124

720 

120 820

Tekstiler

134Haze

60 % polyester FR, 40 % polyester

5 farver

720 Washi

100 % Trevira CS, antistatisk behandlet

3 farver

204

120 820

114 164124


