
www.faber.dk



graphic skyline
collection 2010
lad storbyens liv og energi indtage din bolig.
Denne kollektion giver den friske følelse af den oplyste himmelhvælving over 
en pulserende storby. Farveskalaen går fra det blændende hvide til det 
dybeste sorte – og indimellem findes elegante nuancer af lime, petroleum 
og midnatsblå.

Kollektionens mønstre og former er på én gang abstrakte og stringente. 
På den måde er de åbne for personlig fortolkning, og farverne gør det 
muligt at sætte kollektionen sammen med din helt personlige stil, så du 
opnår et unikt helhedsindtryk. Kollektionens designmæssige nøgle er at 
tilføre boligen et strejf af elegant friskhed gennem et karakteristisk nordisk 
udtryk, som skaber både harmoni og velvære.

7172 Alu mørkegrå

7530 Kadet koksgrå 5532 Hydrys mørklægning grafit

5528 Kontrast petroleum

5528 Kontrast petroleum
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RULLEGARDINER

5533 Stringent hvid

Faber har mere end 100 års erfaring med udvikling og produktion af rullegardiner

Faber rullegardiner leveres med kædetræk i stål som standard – uden merpris for en eksklusiv 
finish eller med endeløs snor i fem flotte farver

Alle synlige komponenter til Faber rullegardiner fås i fem flotte farver, der kan matches med 
vinduesrammen eller med stofferne

Mulighed for at sætte en flot frontprofil eller kassette på rullegardinet, så det oprullede gardin 
skjules og der derved opnås en eksklusiv finish

De fleste stoffer i rullegardinskollektionen fås også som panelgardin og panel 250, et eksklusivt 
panelgardin med 25 cm brede paneler, der kan vinkles for at justere lysindfald og indkig
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5528 Kontrast petroleum

5533 Stringent hvid5530 Kadet koksgrå 5534 Canvas
lime/koksgrå

5528 Kontrast petroleum

5146 Vesta
mørklægning grafit

5524 Norma hvid 5526 Pavo mørklægning 
midnatsblå

5532 Hydrus
mørklægning grafit

5527 Urban mørklægning 
grå
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LAmELGARDINER

Faber lamelgardiner fås i et væld af skrå, bukkede og valsede modeller til 
karnapper, vinduer og døre med specielle former

Fabers lamelgardinsystem er støjsvagt og letkørende 

Betjeningsmuligheder til ethvert behov: motor, monobetjening, snor/kæde 
og drejestang

Mulighed for metalkæde både til betjening og bundkæde
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6247 Pictor koksgrå 6247 Pictor koksgrå 6260 Tactil grafit

6260 Tactil grafit

6248 Pavo mørklægning 
offwhite

6271 Lynx mørklægning 
sort (lydabsorberende)

6249 Pavo mørklægning 
lysegrå

6530 Kadet koksgrå

6250 Pavo mørklægning 
hvid

6247 Pictor koksgrå
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7186 Crespo perle grå7198 Alba koksgrå 7247 Pictor koksgrå 7530 Cadet koksgrå

Faber plisségardin model 131 med fleksibel betjening
7173 Alu sort

7247 Pictor koksgrå

PLISSÉGARDINER

Nem og friktionsfri betjening med en 
af markedets bedste snorlåse. Fås i et 
væld af specialmodeller for en moderne 
og attraktiv solafskærmning til de fleste 
typer vinduer

Listerne fås i fem stilrene farver, der 
alle matcher de enkelte stoffer i Faber 
plisségardinkollektion

Faber miniplissé har elegante, smalle 
lister, og hele gardinet fylder meget 
lidt, når det er trukket op. Det giver 
maksimalt udsyn

Faber plisségardiner fås med Honey-
comb stoffer, der med sin dobbelte 
overflade øger den varmeafvisende og 
den isolerende effekt. Fås både med og 
uden mørklægningseffekt

Faber plisségardiner fås i et væld af 
specialmodeller, der kombinerer deko-
ration og funktion i elegant solafskærm-
ning, der passer til moderne indretning
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7186 Crespo perle grå



„hvad skal vi have i vinduerne?“
„Hvad skal vi have i vinduerne?“ I mere end 100 år er det spørgsmål oftest blevet 
besvaret med en løsning fra Faber. Det er der rigtig mange gode grunde til, og hver 
af de grunde giver dig sikkerhed for, at hvis dit svar også er „Faber“, så får du bedre 
service og mere kvalitet.

Faber er ganske enkelt skræddersyet kvalitet til din bolig. Derfor får du også en 
formfuldendt kvalitetsoplevelse, når du træder ind i et rum, hvor døre og vinduer er 
dekoreret med Faber produkter. De er på én gang markante og diskrete – fordi de 
glider harmonisk ind i miljøet og samtidig oser af kvalitet, som kun skrædderarbejde 
kan gøre det.

Én af fordelene ved, at Faber specialproducerer hver eneste ordre er, at du ved 
mange af vores stofkvaliteter kan vælge det samme stof til flere forskellige produkter. 
Så selvom du i det samme rum har vidt forskellige vinduestyper, kan du skabe en 
elegant helhed.

I denne brochure kan du se et udsnit af hele Faber kollektionen. Din Faber forhandler 
kan vise dig mange flere muligheder og kan samtidig vejlede dig om, hvad der passer 
bedst til din bolig og dine behov. Det er hos din Faber fagmand, at du for alvor kan se 
udsigt til forandring.

med venlig hilsen

Faber
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5176 City koksgrå / 9243 City hvid


