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indian summer
collection 2010
inviter sensommerens farver og varme 
indenfor.
Brændte farver og farver præget af den styrke og kvalitet, 
som kendes fra rustikke og lækre naturmaterialer. Temaet 
og stofferne i denne kollektion er med til at give en 
fornemmelse af, at man har inviteret sensommerens 
varme landskaber og gyldne sol indenfor. 
Mønstre og designs er baseret på naturens egne former 
og farver og tager udgangspunkt i nuancerne omkring 
creme, sand og hasselnød, men er samtidig krydret 
med livsbekræftende og kraftige farvevariationer som 
cayenne, majsgul og aubergine. Med denne palet og 
nuancerne omkring den er der rig mulighed for at skabe 
en moderne atmosfære af både varme og liv.

5536 Canvas majsgul/aubergine 5182 Lepus nød



5156 Columba hasselnød5125 Bianca hvid 5255 Columba hvid

5206 Lepus creme 5531 Metis
mørklægning honning

5536 Canvas
majsgul/aubergine

5182 Lepus nød

5535 Indian Summer 
multi

5529 Kontrast dyb 
magenta/cayenne
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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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5535 Indian Summer multi 5529 Kontrast dyb magenta/cayenne



6206 Lepus creme

6255 Columba hvid

6182 Lepus nød

6156 Columba
hasselnød

LAmELGARDINER
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6206/7206 Lepus creme 6156 Columba hasselnød

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 letkø-
rende 

Betjeningsmuligheder til ethvert behov: motor, mo-
nobetjening, snor/kæde og drejestang

Mange stoffer i kollektionen fås både til plissé-, 
lamel- og rullegardiner
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PLISSÉGARDINER
7196 Alba chokolade

7207 Crespo perle brun

5524 Norma hvid foroven / 7226 Orin mørklægning offwhite

Nem og friktionsfri betjening med en af markedets bedste snorlåse. Fås i et 
væld af specialmodeller for en moderne og attraktiv solafskærmning af 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 Honeycomb stoffer, der med sin dobbelte over-
flade 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 solafskærmning, der passer til moderne indretning

Faber Dag/Nat plisségardin giver dig to gardiner i ét. 
Du har mulighed for at kombinere et mere transparent 
stof med f.eks. et mørklægningsstof eller kombinere 
to forskellige stoffer for to helt forskellige udtryk.
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7212 Omega nougat

7206 Lepus creme

7196 Alba chokolade

7255 Columba hvid

7207 Crespo perle brun

7182 Lepus nød


