
 

 

 

 

Rye Gardiner har eksisteret, i Randers som specialforretning i snart 40 år. 

I 2012 købte Rye Gardiner Tutter Gardiner, Mariager og Hartmann Gardiner, Hadsund. 

Vi sætter en stor ære i, at finde de rigtige gardinstoffer i den rigtige kvalitet, til den rigtige pris. Vi har i dag 

over 4.000 forskellige prøver på gardinstoffer. 

Alle medarbejdere i Rye Gardiner, Tutter Gardiner og Hartmann Gardiner er faglærte og bliver løbende 

uddannet i de seneste nyheder og trends. Vi har et stort udvalg og forhandler alt indenfor gardinstoffer og 

solafskærmning, lameller, plissé, persienner, panelgardiner, rullegardiner, foldegardiner, liftgardiner og 

markiser. 

Lysets indfald er et naturligt blikfang i ethvert rum – dit valg af gardin er derfor en væsentlig del af den 

samlede boligindretning, både i farve, mønster og kvalitet. Men solafskærmningen skal ikke bare være flot, 

den skal også fungere optimalt i dagligdagen, i forhold til dine og din families behov. 

Hos Rye Gardiner, Tutter Gardiner og Hartmann Gardiner har vi gardinstoffer, der passer til alle trends og 

boligstile, og vigtigst af alt har vi styr på de seneste tendenser og ved, hvad der skal tages højde for, så du 

også er tilfreds med dit valg på sigt. 

Vi rådgiver og inspirerer dig gerne, så du finder frem til den løsning, der skaber den rette stemning og 

helhed i dit hjem. 

Besøg os i butikken eller få besøg i dit hjem af en af vores dygtige konsulenter, hvis du har lyst til at blive 

inspireret med et udvalg af markedets spændende og flotte gardintekstiler. 

Som fagmand stiller vi store krav til brug af veluddannede syersker. Rye Gardiner, TutterGardiner og 

Hartmann Gardiner gør brug af egen speciel systue. Al forarbejdning af stoffer foregår i egen forretning. 

Vores monteringsbusser kører alle ugens dage, undtagen lørdage og søndage. De kontakter os, og laver en 

aftale, som passer ind i Deres kalender. 

Flere af vores gardinbusser er udstyret med prøver, af de sidste nye dessiner indenfor gardinstoffer og det 

sidste nye i gardinstænger og solafskærmning. 

Flere af gardinbusserne har ligeledes alt i markiser, screen, udvendige persienner og fast afskærmning 

Vi samarbejder med alle førende gardin og solafskærmnings leverandører. 

Rye Gardiner er projektforhandler af Kvadrat og Faber 

Vi har egen systue og vask/rens service 

ALLE BESØG ER GRATIS OG UFORPLIGTENDE. 


