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Ret til ændringer forbeholdes

nippon garden
collection 2011
Træd ind i en verden af stærke farver, minimalistiske
former og stiliserede blomster
Kollektionens design og formsprog peger i retning af tendenserne fra 50’erne
og 60’erne. Med et stærkt islæt af skandinaviske former, leder kombinationen
af de enkle og stramme mønstre tankerne hen på det både højteknologiske
og naturskønne Japan, hvor den stramme arkitektur står i smuk kontrast til
betagende naturscenarier.
Det er farveglæden, der dominerer med f.eks. koralrød, pink, jade og stærk
gul, og med denne kollektion kan du lade dig inspirere af den japanske farveæstetik og det danske design i en perfekt kombination af livsbekræftende
farver, stramme mønstre og zen-agtig ro.

5621 Nippon koral

7717 Phoenix jadegrøn

7716 Phoenix syrlig gul

5612 Clio syrlig gul

7807 Crespo perle koral

7717 Phoenix jadegrøn

Faber persienne med 50 mm lameller i farve 0717 og brede stigebånd i farve 1617 med dekorativ effekt

Persienne med 50 mm lameller i farve 717 / 5612 Clio syrlig gul

Udtryk og indeklima
Den rigtige solafskærmning har en positiv indflydelse på boligens indeklima, fordi du kan regulere f.eks.
solstrålernes opvarmning af rummet. Og funktionaliteten i gardinets tekstil betyder meget for, hvordan
lyset falder igennem fibrene. Hos Faber har vi mere end 100 års erfaring med udvikling og produktion af
gardiner, og derfor har vi gennemtænkt det hele for dig.
Samtidig ved vi, at godt dansk design aldrig går af mode. Derfor lægger vi stor vægt på, at vores designere
mestrer kunsten at kigge et godt stykke ind i fremtiden og ramme de trends, der gør, at du kan glæde dig
over dine Faber gardiner i mange år fremover.
For det er vigtigt, at de mønstre og farver, der præger dit Faber gardin, er med til at give et pift til din
eksisterende indretning, så dine nye gardiner kan medvirke til at give din bolig et helt nyt og friskt udtryk.
Tal med din Faber fagmand og få det bedste ud af din bolig.

5611 Clio karry

5623 Nippon lysegrå

5614 Clio koral

5612 Clio syrlig gul

5613 Clio jadegrøn

5601 Aki varm grå

5621 Nippon koral

5616 Clio pink

5623 Nippon lysegrå

7605 Crespo perle pink

7608 Shoji grafit

7807 Crespo perle koral

7607 Shoji støvet mint

FABER RULLEGARDINER
Kollektionen af Faber rullegardiner er et smukt match
til den moderne, skandinaviske boligindretning. Oven i
købet er din solafskærmning med til at understrege din
personlige stil og skabe en smagfuld helhed i dit hjem.

FABER PLISSÉGARDINER
Faber plisségardiner udgør den ideelle kombination af
det dekorative og det funktionelle, og passer derfor perfekt til det moderne hjem. Et plisségardin fylder minimalt,
når det er trukket op, og kan monteres i selv de mest
specielle vinduestyper, som f.eks. buede vinduer, døre,
skråvinduer m.fl.

7607 Shoji støvet mint

FABER SOLAFSKÆRMNING MED MØRKLÆGNINGSEFFEKT
Plisségardiner
Faber plisségardiner med mørklægningsstoffer
er en ideel løsning til vinduer med smalle rammer, hvor det er vigtigt at minimere lysindfaldet
mest muligt. Faber plisségardiner kan desuden
fås med Duette® stof, som er en gennemprøvet
og effektiv måde at holde lyset ude af f.eks. småbørnsværelser.
Rullegardiner
Faber har et stort udvalg af mørklægningsstoffer
til rullegardiner, og du kan øge effekten yderligere
ved at montere gardinet i en kassette med sidelister. Du kan også vælge børster i sidelisterne, i
kassetten foroven og i underlisten for at styrke
den mørklæggende effekt yderligere.
Spørg din Faber fagmand til råds. Sammen finder I
en løsning, der er skræddersyet til dine vinduer og
din personlige stil og indretning.

7712 Saturn mørklægning karry

5620 Nippon mørklægning koral

7712 Saturn
mørklægning karry

7710 Saturn
mørklægning jadegrøn

7711 Saturn
mørklægning koral

5620 Nippon
mørklægning koral

5622 Nippon
mørklægning lysegrå
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5627 Marguerithe blomme

rue de paris
collection 2011
Læn dig tilbage og find roen midt i Byernes By
Nyt møder gammelt. Klassisk møder det utraditionelle. Det
er stemningen på boulevarder og gader i Paris, hvor klassiske
forlystelsessteder og hoteller ligger side om side med de mest
moderne kunstgallerier og modehuse. Derfor kan du med denne
kollektion lade dig inspirere af den mangfoldighed, som kendetegner Europas største og ældste metropol.
Denne kollektion mixer smukt vintage med de nyeste tendenser.
Her møder oplevelsen af varm velour den rå beton sammen med
en dyb og intens farvepalet med toner af blomme, petrol, rust og
sennep. Antydningen af blomster og grafiske farveblokke giver et
samlet indtryk af en moderne, elegant og kompromisløs boheme,
der færdes hjemmevant på den internationale scene.
7718 Phoenix lilla

7719 Phoenix sennep
Vi tager forbehold for gengivelse af farver, trykfejl samt ændringer i Fabers sortiment og lagerbeholdning.

7718 Phoenix lilla

7721 Phoenix rust

7720 Phoenix petrol

5615 Simone sennep

7719 Phoenix sennep

FABER RULLEGARDINER
Kollektionen af Faber rullegardiner er et smukt match
til den moderne, skandinaviske boligindretning. Oven i
købet er din solafskærmning med til at understrege din
personlige stil og skabe en smagfuld helhed i dit hjem.

5615 Simone sennep

5617 Clio lilla

5607 Monza blomme

5627 Marguerithe
blomme

5626 Marguerithe
petrol

5608 Canopus petrol

5610 Clio rust

5624 Carré multi

7804 Crespo perle petrol

FABER PLISSÉGARDINER
Du kan vælge imellem et væld af specialmodeller,
der giver dig ideelle muligheder for at regulere både
lys og indkig.
Fabers spændende udvalg af solafskærmning skaber
enestående muligheder for, at du kan sætte et
markant og stilfuldt præg på din boligindretning.
FABER PERSIENNER
Faber persiennen udstråler klassisk luksus, og lamellerne er specielt modstandsdygtige over for ridser
og knæk. Kombiner persiennen med et flot Faber
rullegardin og få en lækker, funktionel og dekorativ
løsning.

7612 Montmartre grå

7611 Montmartre
blomme

7804 Crespo perle petrol

7610 Hyperion blomme

5608 Canopus petrol og 50 mm persienne i farve 734 med brede stigebånd i farve 0675 petrol

5625 Marguerithe mørklægning koksgrå med sort underliste

FABER SOLAFSKÆRMNING MED MØRKLÆGNINGSEFFEKT
Faber solafskærmning med mørklægningseffekt er den skræddersyede løsning til dine vinduer.
Faber tilbyder et bredt udvalg af mørklægningsstoffer til rulle-,
lamel- og plisségardiner. Faber plisségardiner fås desuden med
Duette® stof, som er en gennemprøvet og effektiv måde at holde
lyset ude af f.eks. småbørnsværelset.
Spørg din Faber fagmand til råds. Sammen finder I en løsning, der er
skræddersyet til dine vinduer og din personlige stil og indretning.
5625 Marguerithe mørklægning koksgrå

7901 Saturn mørklægning blomme / 7611 Montmartre blomme

7901 Saturn mørklægning blomme / 7611 Montmartre blomme

Faber Dag/nat
Faber Dag/Nat giver dig to gardiner i ét! Du kan
f.eks. kombinere et mørklægningsstof med et mere
transparent stof eller kombinere to forskellige stoffer og dermed skabe to forskellige udtryk i rummet.

5625 Marguerithe
mørklægning koksgrå

7714 Saturn
mørklægning sennep

7901 Saturn
mørklægning blomme

7903 Saturn
mørklægning petrol

faber Guiden
Når du skal vælge solafskærmning, er det afgørende, at du har de bedste
forudsætninger for at træffe det rigtige valg. Behovene kan variere meget
fra bolig til bolig, og den helt rigtige, individuelle løsning afhænger af både
den personlige smag og af hvilke krav og praktiske funktioner, løsningen skal
opfylde.
Fabers årelange erfaring, kombineret med vores dygtige forhandleres ekspertise, gør, at vi altid kan hjælpe med at finde præcis de løsninger, der passer
bedst til dig og din bolig.
Faber Guiden er et systematisk værktøj, der hjælper med at afdække de
mange detaljer i processen med at vælge den rigtige solafskærmning. Du
kan starte, hvor det passer dig, og ved at gennemgå de tre x tre spørgsmål i
guiden kommer vi enkelt og præcist meget tættere på at finde ud af, hvilken
solafskærmning du har mest behov for.

OMGIVELSER
Hvilken type rum er der tale om?
Er det en speciel vinduestype?
Hvilket verdenshjørne vender vinduerne imod, og hvor meget
dagslys kommer der ind?
Omgivelserne afgør, hvilke funktioner løsningen bør have,
og det er derfor dér, vi starter. Her afdækker vi de krav og
behov, som omgivelserne stiller til løsningen.

EGENSKABER
Hvilket materiale foretrækker du?
Hvordan vil du gerne betjene dit gardin?
Hvor meget vil du gerne kunne lukke af for nysgerrige blikke
og regulere mængden af sollys?
Det er vigtigt at finde frem til, hvilke produktegenskaber der
er vigtigst for dig, og hvilke præferencer du har.

UDTRYK
Skal dit gardin være ensfarvet eller mønstret?
Skal din solafskærmning fremstå neutral eller som kontrast
til de andre farver i rummet?
Du kan påvirke dit rums udtryk meget med solafskærmning,
og her er den personlige stil ganske afgørende.

6272 Cetus hvid

A. RUMMET

B. VINDUESTYPe

C. Retning

Opholdsrum
Soveværelse
Udendørs
Vådrum

Standardvinduer *
Specielle vinduesformer
Vippevinduer
Dør

Nord
Syd
Øst
Vest

Rummets funktion er afgørende for, hvilke egenskaber
solafskærmningen skal have. Hvad bruger du rummet
til?

Vinduestypen er med til at bestemme, hvilket produkt
der er optimalt til din bolig.

Rummets beliggenhed og vinduernes placering i forhold til de fire verdenshjørner afgør lysindfaldet og
kan have indflydelse på dit valg af solafskærmning.

* Med træ-, alu- eller plastrammer

A. Materiale

B. Betjening

C. Lysregulering / indkig

Stof
Stof med særlige egenskaber *
Aluminium
Andet materiale

Med kæde-/snortræk
Med greb
Med fjernbetjent motor

Lyset skal lukkes helt ude
Mængden af lys skal kunne reguleres
Begge dele

B. Neutral / kontrast

C. rummets udtryk

Neutral
Kontrast

Lyst
Mørkt
Farvet

Materialevalget er vigtigt for funktionaliteten og er
med til at bestemme den optimale solafskærmning til
dine behov.

Der er mange forskellige måder at betjene produkterne
på. Hvad passer bedst til dit behov?

Det kan både være solen, du ønsker at afskærme for,
og privatlivet, du ønsker at værne om, men uanset
hvad skal der tages stilling til, hvor meget lyset skal
kunne reguleres.

* F.eks. støv- og smudsafvisende eller screenstoffer

A. Ensfarvet / mønstret

Med utallige valgmuligheder er det fornuftigt at
indsnævre mulighederne ved at pege på en af de to
kategorier.

Ensfarvet
Mønstret

Hvordan skal solafskærmningen spille sammen med
de øvrige farver i rummet. Skal den understøtte eller
stå i kontrast til dem?

Rummets udtryk påvirkes af farven, f.eks. på væg,
gulv og møbler.

