Faber® rullegardiner
– det perfekte match til din bolig
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Åbner dine vinduer
mod verden
Lys er den vigtigste betingelse for liv og
for at vi trives som mennesker. Derfor
får Fabers® produkter så meget ud af
solens stråler som muligt. Et dekorativt
og praktisk rullegardin, som både
passer til din personlige stil og regulerer
lyset i rummet på en smuk og funktionel
måde.
Faber screen-stof ﬁltrerer de direkte
solstråler og beskytter både dig og dine
ting mod skarpt sollys samtidig med, at
du bevarer udsynet. Har du til gengæld
brug for rigtig mørklægning af børneeller soveværelse, skal du vælge et af
vores stoffer med mørklægningsbagside, som lukker lyset fuldstændigt ude.
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Kvalitet fra top til bund
Vores designere har både design og
funktion i tankerne, når de udvælger
stof, materialer og det håndlavede tilbehør. Resultatet er et harmonisk rullegardin af højeste kvalitet, perfektioneret
til mindste detalje.
Med Fabers udvalg på over 200 farver,
mønstre og dekorationsbånd, har du
mulighed for at designe et rullegardin
i din egen stil. Detaljen har stor betydning, og derfor tilpasser vi farverne på
de enkelte dele til det valgte stof.
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En verden af muligheder
Til det traditionelle rullegardin med
fjederbetjening kan du vælge nedtræk
og kvast fra et stort håndlavet udvalg.
Et rullegardin, som stille og roligt selv
ruller på plads og altid stopper på
samme sted får du, hvis du vælger et
rullegardin med Faber Autostop – en
mulighed, som ikke koster ekstra!
Vælger du den endeløse kæde som
betjening, kan du trinløst placere rullegardinet, og du skal ikke række højt
eller langt efter betjeningen, den er
altid lige ved hånden. Farven på kæden
koordineres med det valgte stof. Med
Faber Multistop kører rullegardinet
i sideskinner og kan låses i en hvilken
som helst position. Multistop er særligt
velegnet til ovenlysvinduer og indadgående vinduer.
Alle Faber rullegardiner kan leveres
med indbygget elmotor, som betjenes
enten via kontakt eller fjernbetjening.
Med de forskellige nedtræk, kvaster og tunger
får dit rullegardin et personligt touch. Faber
rullegardiner fås med enten kæde-, fjedereller elektrisk betjening.
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Nøjagtig tilpasning
til dine behov
Når du beslutter dig for et Faber
rullegardin, får du ikke en standardvare,
men et rullegardin som vi syr specielt til
dig efter mål. Derfor får du et rullegardin som passer nøjagtigt til dit
vindue. Vi leverer rullegardiner til alle
typer vinduer, både standard og
specielle, små og store, indadgåendeog ovenlysvinduer. Din forhandler
kender mulighederne, du træffer nogle
valg og får den smukkeste løsning, som
passer til både dit vindue og din
indretning.

En god oplevelse fra
begyndelse til ende
STEP 3

STEP 2
Vælg model og betjeningsmåde.
Hver vinduestype har sine model- og
betjeningsmuligheder, som din forhandler
kan vejlede dig nærmere om.

STEP 1

Vælg detaljer fra vores
store udvalg af tilbehør
og sæt dit personlige præg.

STEP 4

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

STEP 5

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.

Nyd dit skræddersyede
rullegardin i mange år
– det er luksus.
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Foldegardiner

Lamelgardiner

Persienner

Plisségardiner

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

Forhandler:
www.persiennegruppen.dk

Ret til ændringer forbeholdes

® Faber er et registreret varemærke tilhørende Faber Gruppen
© 2005 Faber Gruppen

14961-Faber RULLE 8s.indd 8

15/09/05 17:09:23

