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2 Création Baumann Solskjerming

Création Baumann leverer rullegardiner, lameller, paneler, og andre solskjermingsløsninger i tillegg 
til gardinstoffer og møbelstoffer og er en stor leverandør til prosjektmarkedet i Norge. Som Sveit-
sisk familieeid selskap, designer, produserer og selger de interiørtekstiler av høy kvalitet og i et stort 
antall farger og kvaliteter. Fordi Creation Baumann produserer mesteparten av tekstilene selv har 
de stor frihet til å lage innovative og fantastiske tekstiler i alt fra naturkvaliteter til tekstiler i Trevira 
CS. De har en stor designavdeling som hele tiden søker etter nye design og løsninger- slik som det 
prisvinnende produktet ”Gecko”, verdens første selvklebende tekstil.  

HVA HAR CRÉATION BAUMANN SOM ANDRE KJENTE MERKER IKKE KAN TILBY?

"Création Baumann er i stand til å gi tekstiler med tekniske egenskaper et mykere uttrykk — noe 
som er meget vanskelig å få til. De er veldig dyktige på å løse de tekniske utfordringene, samtidig 
som de legger til en unik estetikk i sine tekstiler. Det er tilsynelatende ingen begrensninger for hva 
Création Baumann kan gjøre." Sitat fra interiørdesigner Elliott Barnes, med Bachelor's og Master's 
degree fra Cornell University, bosatt i Paris og innehaver av ELLIOTT BARNES INTERIORS.

SOLSKJERMING FRA CRÉATION BAUMANN - KREATIVITET, DESIGN OG TEKSTILER MED 

LYDDEMPING FRA EN AV VERDENS LEDENDE PRODUSENTER.

KREATIVITET - DESIGN - OG AKUSTISKE LØSNINGER
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MESSING

RULLEGARDINER

I vår rullegardin-kolleksjon finner du innovative tekstiler i stilfulle og flerstrukturelle mønstre til alle 
behov -  både hva gjelder design, solskjerming, innsynskontroll eller mørklegging.

Baumann rullegardiner kommer i mange farger, mønstre og strukturer basert på de aller beste 
produksjons-prosesser, og leveres samtidig med intelligente mekanismer og tekniske løsninger i topp-
klasse.  

God akustikk i et rom kan være en utfordring både på arbeidsplasser og i private hjem, og Créa-
tion Baumann har derfor videreført sin unike akustiske tekstil-kolleksjon til også å kunne anvendes 
som funksjonelle lydabsorberende rullegardiner. Med noen av disse tekstiene får du dermed en unik 
mulighet for å kontrollere både sollys, utsikt, innsyn, og akustikk til et behagelig nivå.

Baumann rullegardiner leveres med fjær, kjede eller motorisert betjening og leveres med en monter-
ingsprofil som gir enklere montering og perfekt tilpasning. 

Profilarger: hvit, alu eller spesialutførelse.                                                      

Level R

 Rul legardiner
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RULLEGARDINER

Data R

 Rul legardiner
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MESSING

RULLEGARDINER

Flow R

 Rul legardiner
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RULLEGARDINER

Delizia R

P.6 Traverse S R P.6 Proton II R

 Rul legardiner
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MESSING

RULLEGARDINER

Cecilia R

Baumann rullegardiner leveres med kjede, 
fjær eller motorisert betjening. Modellen med 
fjær har “slow”-funksjon -  og modell PLUS har 
nedtrekk med kjede og automatisk hevefunksjon 
med fjær.

Baumann rullegardiner leveres med monterings-
profil og click-beslag for enkel og rask instalasjon. 

 Rul legardiner
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8  Lamel lgardiner

RULLEGARDINER
LAMELLGARDINER

I vår lamell-kolleksjon vil du finne et univers av dekora-
tive og avanserte design og mønstre som gir deg helt nye 
muligheter for kreativ interiør-dekorasjon. 

I tillegg får du en unik kvalitet, Alle lameller leveres med 
vevde kanter og er ikke kuttet og man unngår dermed at 
de rakner. Stoffet beholder sin form takket være en teknikk 
som ikke involverer plastikk-behandling, og er derfor myke 
å ta på og kan vaskes.

Og ikke minst, alle tyngdelodd er sveiset inn i tekstilene, 
noe som gir enklere montering og ingen synlige kjeder 
eller lodd. 

Også i lamell-kolleksjonen kan du finne lydabsorberende 
tekstiler som vil bedre akustikken i et rom. Serien heter 
Spectra IV.

Laser Colin V

Bosco

med laserskåret mønster i lamellene

Transparente lameller med linaktig
struktur
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MESSING

RULLEGARDINER
LAMELLGARDINER

Ardesia

Trykt mønster med skiferlignende effekt

 Lamel lgardiner
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LAMELLGARDINER

Green

 Lamel lgardiner
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MESSING

LAMELLGARDINER

Laser Norma V

 Lamel lgardiner
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12  Panelgardiner

PANELGARDINER

Panelgardiner er en utmerket form for solskjerming spesielt i minimalistisk arkitektur 
og i bygg der det er store glassfelter.

Ved hjelp av innovative trykkemetoder har Création Baumann gjort det mulig å pro-
dusere paneler med uvanlige effekter i sine mønstre, design og farger. De er et meget 
effektfullt hjelpemiddel når man ønsker å gi et rom en spesiell stemning eller struktur 
eller spesielle effekter med kreative designtekstiler.

Alba
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MESSING

PANELGARDINER

Med sin presise regulering av dagslyset som slippes inn i et rom kan panelene fra 
Baumann skreddersys og tilpasses i design og farger for å fremheve den arkitektoni-
ske løsningen i hvert enkelt prosjekt. Og med sitt unike utvalg av akustiske tekstiler vil 
panelgardinene fra Baumann bidra til å skape perfekt akustikk i alle rom der dette er 
et problem.

Panelgardiner fra Baumann er tilgjengelig i mange størrelser og design, og kan tilbys 
med 2-, 3-, 4- eller 5-spors skinner, enten håndbetjent, med snortrekk eller motorisert. 
De er også lette å ta ned og renholde ettersom de kan vaskes.

Change

 Panelgardiner
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PANELGARDINER

Dimmer III

Dimmer III er en mørkleggende tekstil iTrevira CS 
som har en myk og elegant finish, og i tillegg meget 
god støydempende effekt med en aw verdi på 0,60.

 Panelgardiner
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MESSING

PANELGARDINER

Folata

Den dekorative panelgardinen Felata på hvit 
bunn i Trevira CS virker som et friskt pust der 
man har behov for å piffe opp interiøret.

Leveres i 2 farger, mønsterrapport bredde
145cm og høyde 320cm.

 Panelgardiner
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PANELGARDINER

Polygon

 Panelgardiner
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MESSING

PANELGARDINER

Laser Flex P

P.17 LaserStitch P

Laser Flex P og Stitch er eksempler fra Création 
Baumanns mange design med laserskåret mønster.
Maks bredde pr. panel er 120cm og høyde 300cm.

 Panelgardiner
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