Faber® plisségardiner
– det perfekte match till din bolig
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Åbner dine vinduer
mod verden
Ligesom planterne har vi brug for lys for
at trives. Derfor gør Faber® alt for at få
det bedste ud af solens stråler. Med et
ﬂeksibelt, næsten vægtløst plisségardin
kan du både ramme din personlige stil
og samtidig regulere lyset.
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Kvalitet fra top til bund
Funktion, form og design er altid vores
udgangspunkt. Derfor er et Faber plisségardin syet efter mål og harmonisk til
mindste detalje. Plisségardinet er det
mest ﬂeksible gardin, som både passer
til alle standardvinduer, men også til de
helt specielle vinduesformer: Trekantet,
trapezformet, med buet/skrå overkant
og ovenlysvinduer.
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En verden af muligheder
Plisségardinets utallige muligheder
gælder ikke bare formen. De fylder
meget lidt, når de er trukket op, og vejer
næsten ingenting. Derfor kan plisségardiner placeres alle steder. Selv
steder, hvor det er umuligt at nå, fordi
de også kan betjenes med elkontakt
eller fjernbetjening. Derfor er plisségardiner den ideelle løsning til din
udestue.
Stoffet kan være ensfarvet, mønstret
eller gennemsigtigt, så det blot ﬁltrerer
de skarpe solstråler fra. Til steder hvor
solen skal reﬂekteres for at regulere
varmen, har vi sol- og varmeafvisende
stoffer.

Softplissé gardinet har en buet overliste
og leveres med snorebetjening. Overliste
i aluminium (velegnet til vådrum), snor og
kvast leveres i en farve som er tilpasset stoffet.
Kan også leveres med elbetjening.
Miniplissé gardinet fylder meget lidt, når det
er trukket op. Leveres med kædebetjening
eller snorebetjening, som har en tynd og
smal overliste.
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Softplissé er fuldstændigt farvekoordineret, således at farven på over- og
underlister, snore og kvaster afstemmes og passer til stoffet.
Et plisségardin er med sit bløde og
tiltalende look nemt at gøre til en del
af indretningen og skabe en personlig
stil.
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En god oplevelse fra
begyndelse til ende
STEP 3
STEP 2
Vælg model
efter vinduets form

Vælg betjeningsmåde. (kæde,
snor, elektrisk) Din forhandler
kan vejlede dig nærmere.

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

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
plisségardin i mange år
– det er luksus.
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Rullegardiner

Persienner

Foldegardiner

Lamelgardiner

Faber er meget mere end plisségardiner – se mere af kollektionen på www.faber.dk

Forhandler:
www.persiennegruppen.dk
® Faber er et registreret varemærke tilhørende Faber Gruppen
© 2005 Faber Gruppen
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