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Juicy Jungle



Juicy Jungle
Juicy Jungle er inspireret af den altid aktuelle  
eksotiske natur. Drømmen om den fjerne ø med varme 
farver og rustikke materialer og en storslået natur 
møder den skandinaviske minimalisme og skaber et 
både nutidigt og raffineret design.

Juicy Jungle er stoffer i dybe varme farver i moderne 
blomstrede og abstrakte mønstre, transparente natur-
stoffer med struktur og tilbehør i læder og træ.

Juicy Jungle finder du repræsenteret i Fabers stoffer 
til alle typer gardiner og persienner.

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

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

www.faber.com

9540 Benguella multi 9541 Benguella natur

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



9540 Benguella multi

Rullegardiner

Benguella er et af Fabers stoffer i eget design, hvor de skandinaviske striber forenes med 
blade i et eksotisk mønster.



9993 Dahir peber

Soft rullegardiner

Dahir er et af Fabers unikke stoffer, som raffineret imiterer naturens 
strukturer og rustikke overflader. 
 
Soft rullegardiner er et udvalg af Fabers foldegardinstoffer, som efter en 
særlig behandling anvendes til rullegardiner. Med folde-og rullegardiner  
i samme stof opnås en ensartet effekt i din boligindretning.



Panelgardiner

Barish er transparent med en uregelmæssig struktur og kombineret med Toscana, 
som er tætvævet, skabes en flot skyggevirkning og variation.

9520 Balster hvid9519 Barish hvede 9521 Bozar bark

9519 Barish hvede

9546 Toscana chokolade



9810 Bathilde lime

Plisségardiner

Bathilde forener frisk dekoration som skabes af det store mønster på den saftige lime bund 
med en ekstra funktion i form af en solreflekterende bagside.



Softline 431, 450, 468, 488, 583, 587, 841

PersiennerCasablanca 421

Haute Couture persiennen kan være klassisk og traditionel som Fabers Casablanca 
eller sensationel og multifarvet som Softline multi, der bliver en selvstændig dekoration



9981 Brucia bitter chokolade

Foldegardiner

Brucia er et Faber unikastof, som er indbegrebet af kontrast: Varme naturfarver mod fuchsia, 
tætvævede striber mod transparente, mat mod blankt. 

Et udvalg af Fabers folde- 
gardinstoffer kan også 
anvendes til rullegardiner, 
så du opnår en ensartet  
effekt i din boligindretning. 
Besøg din forhandler og se 
Fabers kollektionsbøger.



Lamelgardiner

9308 Bacchus mørk multi

Bacchus er et lamelgardin med en karakterfuld natureffekt i stoffets struktur, 
som minder om en eksotisk træsort.



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.




