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9534 Agata natur9533 Agata multi

City Cool & Juicy Jungle 2007
Faber tager forbehold for farvegengivelser, farve- og kollektionsændringer samt trykfejl.
Faber® er et registreret varemærke tilhørende VKR Holding A/S

City Cool
City Cool reflekterer den unge trendsætter og nutidige 
storbystil, fuld af energi, frækhed og sjov, og får dig 
til at tænke på en New York penthouselejlighed med 
masser af lys og plads, hvide skinnende vægge og 
designermøbler i futuristiske former og farver.

City Cool er farver i hvid, frostede pasteller og klare 
nuancer med grafiske mønstre, som spiller sammen 
med stoffets ensfarvede og tekniske look og struktur.

City Cool finder du i Fabers rullegardiner, panel- og 
plisségardiner og persienner.

Besøg din forhandler og se hele Faber kollektionen, 
som temakollektionerne City Cool og Juicy Jungle er 
en del af.

Hos Faber kan du få dit helt unikke skræddersyede 
gardin, som passer til din personlige stil.

www.faber.com



9533 Agata multi

Rullegardiner

Agata er Fabers eget design og den moderne udgave af et mønster med bort. Det hvide rullegardin har 
accenter af stærke farver i uregelmæssige striber, som danner et grafisk legende mønster.



9539 Abstracta turkis

Rullegardiner

Abstracta er et af Fabers unikke stoffer, som med sit store grafiske mønster 
tør være accenten til resten af rummets indretning. 
Abstacta har samtidig en bagside, som reflekterer solens stråler. 

9538 Abstracta beige9537 Abstracta hvid 9539 Abstracta turkis



9543 Actor multi

9239 Amati turkis

Panelgardiner

Actor er Fabers eget design, som her er vist som panelgardin i en kombination med et ensfarvet stof, 
der sammen skaber dynamik og spænding i rummet. Actor Multi fås også som plissé- og rullegardin.

9544 Actor natur

9543 Actor multi

9239 Amati turkis

9203 Amati citron

9240 Amati lime



9826 Actor multi

Plisségardiner

Actor er Fabers eget design som plisségardin. Stoffet har en let struktur som papir uden at være 
skrøbeligt, og farverne dæmpes, når sollyset skinner igennem. Actor multi mønstret fås også som 
panel- og rullegardin

9827 Actor natur9826 Actor multi



Persienner

Det unikke Faber mønster giver persiennen en ekstra dimension, som både er diskret og overraskende 
og passer til alle typer rum og indretning.

2127

2127

2126



Lamelgardiner

Akiko har et ensfarvet udtryk, som med sin struktur og tråde i forskellige nuancer er nem at 
matche til rummets øvrige farver og accenter.

9762 Akiko mint

9755 Akiko lyserød

9755 Akiko lyserød



9988 Amasis sølvræv

Foldegardiner

Amasis er et af Fabers unikke og eksklusive stoffer, som egner sig til foldegardiner med ekstra dybe 
folder. Stoffets lette gennemsigtighed fremhæver det raffinerede stribeforløb og den metalliske effekt.



Panelgardiner

Skræddersyet dekoration og lyskontrol

Stof
• Stort udvalg af farver og mønstre
• Screen som bevarer udsynet
• Mørklægning
• Brandhæmmende
•  Tunger og dekorationsbånd
Betjening
•  Bredt udvalg af nedtræk
•  Farvekoordineret kuglekæde
•  Via kontakt eller fjernbetjening
Bedst til:
•  Alle typer rum
Vinduestype:
•  Standardvinduer
•  Velux® og tagvinduer

Stof
• Stort udvalg af farver og mønstre
•  Transparente stoffer
• Alle stoffer fås også som rullegardin
Betjening
•  Sammenhængende paneler betjenes 

med stang eller snor
•  Paneler monteret individuelt betjenes 

med hånden 
Bedst til:
•  Alle typer rum
Vinduestype:
• Store vinduespartier
•  Som rumdeler
•  Som forhæng/”skydedør”

Stof
• Stort udvalg af farver og mønstre
• Flere modeller
• Folder i standard eller dobbelt højde
•  Fór på bagsiden - også i andet stof
Betjening
•  Farvekoordineret endeløs snor
•  Farvekoordineret kuglekæde
•  Via kontakt eller fjernbetjening
Bedst til:
•  Dagligstue, spisestue og soveværelse
Vinduestype:
•  Standardvinduer

Skab dit eget unikke gardin, som passer perfekt til dit vindue, din boligstil og dit behov for regulering af sollys og mørke. Vælg mellem stoffer 
og lameller i et utal af farver og mønstre, hvor nogle er transparente og blot filtrerer lyset, andre er velegnede til hel eller delvis mørklægning.

FoldegardinerRullegardiner



Lamelgardiner
Stof
•  Stort udvalg af farver og mønstre
•  Mørklægningsstoffer
•  Lysreflekterende stoffer
•  Tre forskellige lamelbredder
Betjening
•  Endeløs snor
•  Farvekoordineret kuglekæde
•  Metalkuglekæde
•  Via kontakt eller fjernbetjening
Bedst til:
•  Alle typer rum
•  Som rumdeler
Vinduestype:
•  Store vinduer
•  Vinduer med buet eller skrå overkarm og 

buet karnap
•  Udestuer

Persienner
Lameller
•  Stort udvalg af farver og mønstre
•  Perforerede lameller
•  PC-lameller
•  Fire lamelbredder
Betjening
•  Farvekoordinerede komponenter
•  Farvekoordineret kuglekæde
•  Via kontakt eller fjernbetjening
Bedst til:
•  Alle typer rum
Vinduestype:
•  Standardvinduer

Plisségardiner
Stof
•  Stort udvalg af farver og mønstre
•  Mørklægningsstoffer
•  Lysreflekterende stoffer
•  Brandhæmmende stoffer
Betjening
•  Farvekoordineret snor
•  Farvekoordineret kuglekæde
•  El-betjening via kontakt eller  

fjernbetjening
Bedst til:
•  Passer til alle typer rum
Vinduestype:
•  Vinduer i alle faconer
•  Udestuer
•  Standardvinduer

Alle Fabers gardiner, undtagen panelgardiner, kan betjenes elektrisk via kontakt eller fjernbetjening. Du kan betjene op til 5 gardiner enkeltvis 
med én fjernbetjening. Ønskes standard betjening har vi et stort udvalg i farvekoordinerede snore, kæder og nedtræk.




