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Instant NightTM

Nem opsætning uden værktøj 

Variabel bredde og højde

Effektiv mørklægning
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Instant NightTM

Instant Night er det mobile mørklægningsgardin, som passer til de 
fleste vinduer. Instant Night sættes op uden brug af værktøj og kom-
mer i en praktisk transportpose. Om dagen kan Instant Night rulles op og 
fastgøres med velcrostroppe, så dagslyset lukkes ind.

“Det fungerer enormt godt. Lækker 
kvalitet, nemt at montere og det virker. 
Sønnen sover markant bedre.
 
Eva Lisby på Trustpilot

Se mere på HowToSleepBetter.dk
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Undersøg altid først om vinduesåbningens sider kan 
tåle fjederbelastningen fra gardinstangen.

Juster stangens længde så den passer til 
vinduesåbningen, stangen skal være 1 cm 
længere end vinduesåbningens bredde.

Sæt gardinet  i spænd i vinduesåbningen 
så tæt mod vinduet som muligt, velcro-
stropperne skal vende ud mod glasset. 
Overskydende stof foldes forneden og 
lægges i vindueskarmen.
Om dagen kan gardinet rulles op og fast-
gøres foroven med velcrostropperne.

Instant NightTM  sættes 
nemt op

1.

Spænd stangen ved at dreje den tynde 
ende med uret.2.

Sæt stangen ind gennem gardinets åbning 
foroven.  

3.

4.
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Effektiv mørklægning 
med Instant NightTM

Instant Night bliver syet på en systue i Danmark i kvalitetsstof, som er 
blødt og nemt at sætte op. 

Syet i Danmark

Mørklægningsgardinet Instant Night fås i fire størrelser og passer til de 
fleste vinduer. Gardinet sættes op med en aluminiumsstang, der ind-
stilles til den ønskede gardinbredde. Gardinet tilpasser sig stangen og 
stangen med gardinet sættes derefter i spænd i vinduesåbningen. 

Variabel bredde og højde

Instant Night kommer i en praktisk transportpose, som gør det nemt at 
tage med, så du og familien kan sove godt på ferien. 

Tag Instant Night med på ferien 

Instant Night har kunstlæder i de øverste hjørner. Læderet holder stang- 
en på plads, sikrer at  gardinet ikke glider ned og giver gardinet stabi-
litet.

Bliver sidende nat efter nat
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Bredde 68 - 105 cm Bredde 110 - 160 cm
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Til døre og høje 
smalle vinduer.

Til brede vinduer og døre som 
f.eks. en dobbelt terrassedør.

Instant Night L Instant Night  XL

Bredde 110 - 160 cm
Instant Night

Bredde 80 - 130 cm

Standardgardin, som 
passer til de fleste vinduer.

Til det klassiske  
trefags-vindue.
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Instant Night M

O
p 

til
 1

50
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m

Instant NightTM fås i fire 
størrelser 



HowToSleepBetter.dk

Hvem er vi?
Vi er en lille webshop med speciale i søvn. De fleste ved, at mangel 
på søvn kan gøre selv en simpel opgave svær, men færre er opmærk-
somme på, at dårlig søvnkvalitet også påvirker næste dags indlæring 
og performance. En af de vigtigste faktorer for god søvn er mørke, for i 
mørke producerer kroppen søvnhormonet melatonin. 
 
Vi har derfor udviklet et mobilt mørklægningsgardin, som passer til de 
fleste vinduer og som hurtigt kan sættes op og tages ned uden værktøj. 
Vi håber, at du må blive lige så glad for mørklægningsgardinet Instant 
Night, som vi er.

Anders & Carina
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