
Faber® lamelgardiner 
– det perfekte match til din bolig
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Kvalitet fra top til bund

Funktion, form og design er altid vores 
udgangspunkt. Derfor er Faber lamel-
gardiner harmoniske til mindste detalje. 
Lamellerne findes i tre bredder, som 
altid lapper pænt over hinanden. 
Lamellerne er nemme at montere og 
afmontere, når de skal rengøres, lige-
som lamellerne kan udskiftes. 

Betjeningsmulighederne er også i en 
klasse for sig: Vælg mellem elbetjening 
med kontakt eller fjernbetjening og 
manuel betjening med snor/drejestang, 
snor/kæde, kæde eller førestang.  

Åbner dine vinduer  
mod verden

Det er ikke kun planter der har brug for 
lys for at leve. Vi har også brug for lyset 
for at trives. For at få det bedst mulige 
ud af lyset må vi regulere det. Faber® 
har årtiers erfaring på dette område og 
med vores elegante lamelgardiner kan 
du kontrollere lyset i dit hjem effektivt 
og individuelt.  
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En verden af muligheder 

Et Faber lamelgardin fremstilles spe- 
cielt til dig efter mål, og passer derfor 
nøjagtigt til dit vindue. Lamelgardinet 
er det perfekte valg til store vinduer, 
karnapper og vinduer med buet eller 
skrå overkarm eller som rumdeler. 

De enkelte lameller kan være ensfarvet 
eller mønstret og hele gardinet kan 
være en kombination af forskellige 
farver og mønstre. Overliste, betjening 
og bundkæde findes i 4 neutrale farver, 
som passer til de mange forskellige 
dessiner.

Lameller af screen-stof filtrerer de 
direkte solstråler og lader dig bevare 
udsynet. Lameller fås også i  mørk-
lægningsstoffer, som lukker lyset fuld-
stændigt ude, og med en skinnende 
bagside som effektivt reflekterer solen 
og dermed virker som varmeregulering.

Der er altså rigtig mange muligheder 
for at skabe din personlige stil og gøre 
lamelgardinet til en selvstændig del af 
indretningen. 

Vælg mellem snor/drejestang, snor/kæde eller 
kædebetjening.  

Med betjenings- og bundkæden i metal giver du 
dit lamelgardin et eksklusivt look.
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En god oplevelse fra 
begyndelse til ende 

STEP 1 
Vælg farve og design. Inspiration finder 
du i kollektionsbøgerne hos din Faber 
forhandler og på www.faber.dk   

STEP 2 
Vælg model (lamelbredde,  
overliste, bundkæde) 

STEP 3 
Vælg betjeningsmåde. Hver model har 
sine betjeningsmuligheder, som  din 
forhandler kan vejlede dig nærmere om. 

STEP 4 
Aftal måltagning og montering 
med din  forhandler. Hvis du 
selv klarer det, giver du mål/
tegning til din Faber forhandler, 
som sørger for ekspedition og 
levering. Der følger altid en 
udførlig monteringsvejledning 
med alle Faber produkter. 

STEP 5 
Nyd dit skræddersyede 
lamelgardin i mange år 
– det er luksus.
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Faber er meget mere end lamelgardiner – se mere af kollektionen på www.faber.dk

Rullegardiner

Foldegardiner

Persienner

Plisségardiner
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