
UDSIGT TIL MULIGHEDER
Fabers guide til effektiv solafskærmning



Faber SmartCord med dessin 7416 Phoenix sort, 32 mm 1.



UDSIGT TIL MULIGHEDER
- FABERS GUIDE TIL EFFEKTIV 
SOLAFSKÆRMNING 
FABER - DANSK DESIGN SIDEN 1900
I Skandinavien værner vi om lyset og derfor stiller vi også krav til 
solafskærmning. I mere end 100 år har Faber arbejdet med at udvikle 
solafskærmning, der passer til nordiske lysforhold og skandinavisk 
design. Resultatet er en alsidig og kløgtigt sammensat kollektion, 
der kan bruges til alle typer karme og lysforhold . Det betyder også 
at den mekaniske del af solafskærmningen virker lydløst og glidende 
år efter år, at designet er tidløst, klassisk og originalt og at den sam-
lede kollektion indeholder muligheder til både hjemmet og arbejds-
pladsen. 

BRUG DIN FABER EKSPERT
Vores forhandlere har mange års erfaring med Faber produkter og 
stor indsigt i hvad hvert enkelt produkt kan. Derfor kan de vejlede og 
rådgive så du finder den helt rigtige løsning til hjemmet, til arbejds-
pladsen eller til sommerhuset. 

Alle Fabers produkter fremstilles efter mål, så de passer præcist i 
vinduet. Din Faber ekspert kan hjælpe dig med at få taget korrekte 
mål, så gardinet passer på millimeter til dit vindue. 

Faber SmartCord med dessin 7416 Phoenix sort, 32 mm2.



RULLEGARDINER
ET KLASSISK FABER PRODUKT
Faber har produceret rullegardiner i 110 år og har derfor 
stor erfaring med netop dette produkt. Erfaringen viser sig 
blandt andet i en kløgtigt sammensat kollektion, der har 
uanede muligheder både i funktion og design. 

Fabers rullegardiner kan tilpasses alle vinduer og rum, og 
kan anvendes uanset om behovet er fuld mørklægning eller 
blot regulering af lysindfald og indkig. De mange tilvalgs-
muligheder, som hører til dette produkt, gør det muligt at 
give rullegardinet et helt individuelt udtryk.

MØRKLÆGNING
Fabers rullegardiner kan fås i fuld mørklægning, hvor stof-
fets bagside enten er neutralt hvid eller hvor farven match-
er forsiden.

FRONTPROFIL OG KASSETTER - RUND ELLER 
KANTET
Kan monteres med frontprofil eller kassette, der 
helt skjuler gardin og ophæng. Frontprofiler og kas-
setter fås i mange farver og kan derfor bruges som 
en udsmykning af gardinet. Rullegardinet kan af-
sluttes med en underliste i samme farve som front-
profil og kassette.

Hvid Alu Alu warm Brun Sort

FARVER
Komponenter og tilbehør fås i følgende farver

Rund sort frontprofil der 
dækker flere rullegardiner

5182 Lepus nød med rund frontprofil og 
underliste i  alu warm

5524 Norma hvid med kantet kassette og underliste i hvid

5482 Oberon mørk chokolade med rund 
underliste og kædebetjening i brun 3.



DEKORATIONSBÅND
Et stort udvalg af dekorationsbånd, gør diskret og enkelt 
rullegardinet personligt. 

Plastkæde Endeløs snor

Nedtræk, rullegardin med 
fjeder

Fjernbetjent motor, 24V 
eller batterimotor

RENGØRING
Mange af Fabers rullegardiner har fået smuds- 
og fugtafvisende overfladebehandling, der mini-
merer rengøringsbehovet. Læs om DustBlock™ og 
Topar®Plus på side 18. 
Alle Fabers rullegardiner kan rengøres. Find 
rengøringsvejledninger på www.faber.dk. 

BETJENING OG NEDTRÆK
Rullegardinet fås med mange forskellige nedtræk, helt fra 
læderstrop til porcelænshåndtag. Valget af nedtræk er med 
til at give gardinet stil og udtryk. 

FABER RULLEGARDINER UDMÆRKER SIG VED:

- At have uendelig mange muligheder for indivi-
duelle tilpasninger.
- At kunne tilpasses alle slags rum, uanset om det 
er stue, børneværelse eller kontorlokaler. 
- At spænde vidt i design og stil, med udgangs-
punkt i det klassiske og tidsløse design, der hold-
er længe. 

5612 Clio syrlig gul med stålkæde Nedtræk - brun læderstrop

Nedtræk - sort lædersnor Nedtræk - lyseblå træpastil

Dekorationsbånd Zig zag med nedtræk grå træpastil

TEKNISKE DETALJER
Støjsvag betjening, uanset om gardinet betjenes manuelt 
eller elektrisk.
Stærk bremsefunktion, der sikrer, at selv store, tunge rulle-
gardiner bliver, der hvor det bremses. 
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MULTISHADE
EN ENKEL LØSNING PÅ FLERE BEHOV
Et genialt produkt, der samler egenskaberne fra persienner og rullegardiner, 
i et gardin. Multishade er løsningen, når lyset skal brydes uden helt at lukke 
for udkig. Samtidig kan Multishade også lukke helt, som en persienne, hvis 
behovet opstår. 

Teknikken bag Faber Multishade er enkel. Gardinet består af to lag tekstil, med 
transparente striber. Forskydes de to lag tekstil, lukkes lyset helt ude, men sam-
les de vil gardinet have transparente striber præcis som en persienne. 

4616 Mars valnød, 75 mm 

Faber Multishade kan rengøres. Find rengøringsvejledninger på www.faber.dk

4636 Algedi sølvgrå, 75 mm 5.



Hvid Beige Brun Alu Sort

FARVER  - KASSETTER, UNDERLISTER OG BETJENING
Fås i matchende farver og kan vælges i følgende farver. Herunder vises den lukkede underliste.

KASSETTER
Gardinet monteres i en kassette, 
som kan rumme hele gardinet når 
det er trukket helt op. Kassetten 
giver ro i vinduet og beskytter gar-
dinet mod støv og snavs. 
Monteringskassetten samt selve 
gardinet fås i et stort udvalg af 
klassiske farver. 

BETJENING
Multishade betjenes manuelt ved 
hjælp af metal- eller plastikkæde 
Fås også med fjernbetjent motor. 

45/75/125 MM
Faber Multishade fås med 
striber i tre forskellige bred-
der, og kan derfor anvendes 
i vinduer af alle størrelser.

FABER MULTISHADE UDMÆRKER SIG VED:

- Ved at være en moderne gardinløsning 
forklædt som persienne.
- Ved at fylde vinduet og give varme til rummet. 
- Ved at bidrage til akustikken især i rum med 
store vinduesflader. 

4640 Ganymedes mørklægning stålgrå, 75 mm 

Hvid kassette med stålkæde
4640 Ganymedes mørklægning stålgrå, 75 mm 
- trukket op

4606 Jupiter hvid, 45 mm 4633 Sagitta sort,125 mm

6.



Hvid Alu warm Brun Alu SortSkjult

UNDERLISTER
Skjult, eller som dekorativ afslutning

OVERLISTER OG BETJENING - Manuelt træk hvor panel-
erne føres enkeltvis, eller med snor, alternativt stang der træk-
ker alle paneler. Panelskinner og betjening fås i hvid og alu.

5496 Rosalind grå og 5395 Rhea hvid

Overliste med 6 spor - hvid

Snorbetjening - hvid Førestang - alu

PANELGARDINER 
ET MEGET FLEKSIBELT PRODUKT
Panelgardinet hænger som baner, der kan forskydes og 
skubbes ind og ud efter behov. Dermed giver panelgar-
dinet mulighed for at skærme dele af et vindue, mens en 
anden del er åben. Gardintypen er velegnet til store vin-
duesflader, og kan med fordel anvendes, som let rumdeler 
i store lokaler. 
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Panel 250
DET BEVÆGELIGE GARDIN
Panel 250 er et panelgardin med ekstra bevægelighed. Panel 
250 kan både forskydes og drejes, og giver dermed ekstra mu-
ligheder i forhold til lysreguleringen. I fratrukket tilstand kan 
panel 250 samles så det fylder minimalt. 

5607 Monza blomme og 5624 Carré multi, manuel betjening

Panel 250 - 5588 String sort med hvid overliste

Alu

Brun

Sort

Hvid
TEKNISKE DETALJER
Panelgardiner kan monteres i 2-6 spor og det giver panelgardinet en stor 
fleksibilitet. Panelgardinerne kan monteres så de hænger sammen når 
de trækkes ud, eller så de enkelte paneler placeres frit efter behov.

FABER PANELGARDINER OG PANEL 250 UDMÆRKER SIG VED:

- At give mulighed for at sammensætte flere forskellige farver og stoffer i et 
vindue. 
- At kunne skiftes, så man kan ændre gardinets udseende, efter behov. 
- At kunne bruges som rumdeler og solafskærmning. 

PANEL 250 - OVERLISTE OG 
BETJENING 
Panelskinne og betjening fås i hvid, 
alu, brun og sort. Panel 250 kan 
betjenes elektrisk og mekanisk. Med 
snor/kæde, snor/stang eller med 
fjernbetjening.

RENGØRING
Mange af Fabers panelgardiner/Panel 
250 har fået smuds- og fugtafvisende 
overfladebehandling, der minimerer 
rengøringsbehovet. 
Læs om DustBlock™ og Topar®Plus på 
side 18.

Alle Fabers panelgardiner kan ren-
gøres. Find rengøringsvejledninger på 
www.faber.dk. 

5607 Monza blomme med 
førestang, trukket til side

Panel 250 - 5588 String sort

5607 Monza blomme og 5624 Carré multi, manuel betjening

8.



LAMELGARDINER
STYR PÅ DE STORE VINDUER
Lamelgardiner er en ideel løsning til større vindues-
partier og døre. Med lamelgardiner kan du nemt styre 
både lys og indkig i rummet. Lamelgardiner er en fleksi-
bel løsning, der passer til rum hvor der er behov for at 
regulere lysindfaldet i løbet af dagen. 

Gardinerne fås i mange varianter, så der er mulighed for 
at bruge gardinet som et neutralt redskab, eller som et 
aktivt interiør element i rummet. 

Fabers lamelgardiner kan tilpasses og monteres uanset 
om karmen er skrå, skæv eller buet.  De fås i tre forskel-
lige bredder, og passer derfor til alle vinduestyper. 
 

MØRKLÆGNING
Faber lamelgardiner fås med mørklægningseffekt. 

Snor/kæde

RENGØRING
Mange af Fabers lamelgardiner 
har fået smuds- og fugtafvisende 
overfladebehandling, der mini-
merer rengøringsbehovet. Læs 
om DustBlock™ og Topar®Plus på 
side 18.

Alle Fabers lamelgardiner kan 
rengøres. 
Find rengøringsvejledninger på 
www.faber.dk. 

MonokædeSnor/stang Fjernbetjent motor

6822 Tactil mørkleblå, 89 mm lameller

BETJENING 
Lamellerne kan betjenes elektrisk og mekanisk. Med snor/kæde, snor/stang, 
monokæde og ved fjernbetjening.

6019 Ceylon sort, 89 mm lameller 9.



Alu BrunHvid

TILPASNINGSMULIGHEDER
Forskelligt farvede overlister dækker lamellernes udspring, og kan 
både bruges i kontrastfarve eller så hele fladen mod rummet fremstår 
ensartet. 

FABER LAMELGARDINER UDMÆRKER 
SIG VED:

- Lameller, der holder faconen, og ikke snor 
sig eller bøjer, selv efter mange års brug.
- Tekstiler der tåler sol.
- Betjeningsteknik, der virker år efter år.
- Design der tåler tid.

Sort

TEKNISKE DETALJER
Faber lamelgardiner har en indbygget stabi-
lisator, der sikrer at gardinerne bevæger sig 
frem og tilbage i en jævn og glidene bev-
ægelse. 
Lamelgardinerne kan fjernbetjenes uafset 
hvor man opholder sig i boligen. Fungerer som 
trådløst netværk.
Faber lamelgardiner kan parkeres tæt og 
fylder derfor minimalt, når det er trukket fra.

LAMELBREDDER TIL ALLE VINDUER
Forskellige lamelbredder, 63, 89 og 127 mm gør 
lamellerne til en løsning både for høje, smalle og 
lave døre og vinduer.

6182 Lepus nød, 127 mm lameller, med delt parkering 
- trukket til side

6452 Perseus natur, 89 mm lameller med buet lamelskinne

FARVER
Komponenter og tilbehør fås i følgende farver

6019 Ceylon sort, 89 mm lameller med skrå lamelskinne

6182 Lepus nød, 127 mm lameller, med delt parkering
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PLISSÉGARDINER
PLISSÉGARDINER – EN LET LØSNING
Faber plisségardiner fremstår let i sit udtryk, og giver 
god solafskærmning også i skrå vinduer. Plisségardin-
er fylder ikke ret meget i vinduet og så giver de et 
charmerende  og kontroleret lysindfald.  Plisségardin-
erne fås i mange forskellige farver og designs – og 
kan derfor både være diskrete eller markante. 

Faber plisségardiner fås i et stort udvalg af special-
modeller til skrå, små og skæve vinduer. 
Plisségardinet monteres med smalle over - og under-
lister, der skjuler ophænget. 

Betjeningssnoren kan fastgøres til underlisten så den 
ikke hænger løst i vindueskarmen eller på gulvet. 
Faber plisségardiner monteres med en effektiv snor-
lås, der kan stoppe gardinet præcis hvor man ønsker 
det. 

Alu

Bronze

Hvid

Sort

Kæde Fjernbetjent motorSnor Greb

RENGØRING
Mange  af Fabers plisségardiner 
har fået smuds- og fugtafvisende 
overfladebehandling, der mini-
merer rengøringsbehovet. 
Læs om DustBlock™ og Topar®Plus 
på side 18. 
Alle Fabers plisségardiner kan 
rengøres. 
Find rengøringsvejledninger på 
www.faber.dk. 

FABER PLISSÉGARDINER UDMÆRKER SIG VED:

- Fast og jævn plisséring fra top til bund og plissering 
der holder år efter år.

- At kunne monteres i alle typer af karme uafset om de 
er skæve , skrå eller smalle.

FARVER - Komponenter og tilbehør fås i hvid, bronze, 
alu og sort til de fleste modeller. Til udvalgte modeller 
fås også antracit og beige.

BETJENING 
Plisségardinerne kan betjenes elektrisk og mekanisk. Med snor, kæde, greb og ved 
fjernbetjening.

7356 Scutum silver - plissémodeller til tagvinduer fås med udspændte wirer, 
med eller uden sidelister

7486 Cressida sandPlisségardin med skrå overliste og snorbetjening i 7195 Alba ecru
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DUETTE®

DUETTE® – DET MILJØRIGTIGE PLISSÉGARDIN
Faber DUETTE® kan være løsningen, når efterårs-
blæsten suser ind ad dine lukkede vinduer. Gardin-
et fremstår som et almindeligt plisségardin, men 
er fremstillet af et særligt konstrueret dobbeltstof 
med en luftmembran imellem de to lag. Stoffet har 
en stærk isolerende effekt og holder derfor træk og 
kulde ude og varme inde. Om sommeren holder Faber 
DUETTE® også varmen ude. 

SÅDAN VIRKER DUETTE®: 
Luftkanaler mellem gardinets inder- og yderside dan-
ner en isolerende barriere, der forhindrer luftens kon-
vektion, og dermed nedsættes transporten af varme 
mellem gardinets inder- og yderside. Det betyder, at 
gardinets yderside kan afvise kulde samtidig med, at 
gardinets inderside kan holde på varmen. 

Faber DUETTE® fås i et stort udvalg af farver og de-
sign. Og med mørklægning.

FABER SMARTCORD

FABER SMARTCORD
Plisségardin hvor betjeningssnorene altid er lige lange 
uanset om gardinerne er trukket op, eller ned.

FABER LITERISE®

Plisségardin uden snorbetjening. Minimalistisk i sit 
udtryk. Betjenes ved at tage fat i underlisten. Kan fås 
med greb.

Over- og underlister til Faber SmartCord og Faber LiteRise®  
fås i hvid, beige, alu, antracit og sort.

25/32 MM
DUETTE® fås i 25 og 32 mm plissé

IDEELT TIL SKÆVE VINKLER
Faber plisségardiner fås i et stort udvalg af spec-
ialmodeller.

Plisségardin med skrå overliste, samt Faber LiteRise® i 7401 Phoenix hvid, 25 mm

7718 Phoenix lilla, 25 mm i model 117, hvor stoffet kan 
samles både i top og bund

Faber SmartCord i 7721 Phoenix rust, 25mm12.



MØRKLÆGNING
MØRKE DU KAN STOLE PÅ
Mørklægning kan være et behov i soveværelset, børnværel-
set, kontoret og mange andre steder. Derfor kan mange af 
Fabers produkter monteres med mørklægningseffekt. Fælles 
for alle mørklægningsmodeller er, at de er sammentænkt 
med gardinets helhed, så gardinets færdige udtryk ikke bliver 
tungt og mørkt. 
I nogle tilfælde er mørklægningseffekten en mulighed, der 
kan vælges til og fra. I andre tilfælde er mørklægningseffek-
ten integreret i tekstilet. Ønskes en fuld mørklægningseffekt 
skal gardinet monteres med sidelister. 

Følgende Faber produkter kan monteres med mørklægnings-
effekt.

LAMELGARDINER
Faber lamelgardiner fås i en mørk-
lægningsvariant, der samtidigt 
har alle kvaliteterne fra de al-
mindelige lamelgardiner. 

RULLEGARDINER
Rullegardinerne fås i et stort 
udvalg af stoffer med mørklægn-
ingseffekt. Mørklægningseffekt-
en kan også monteres som et ek-
stra gardin, der kan trækkes ned 
efter behov. For fuld mørklægn-
ingseffekt skal rullegardinerne 
monteres med sidelister.

6304 Gemini mørklægning mink,89 mm lameller

5532 Hydrus mørklægning grafit - rullegardin med sidelister

5637 Vimpel Vink mørklægning med nedtræk  - turkis trækugle

5532 Hydrus mørklægning grafit - rullegardin 
med rund kassette og sidelister
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PLISSÉGARDINER  OG DUETTE®:
Faber plisségardiner med mørklægningsstof er ideelt til vinduer 
med en smal vinduesramme, hvor der er behov for at minimere 
lysindfaldet mest muligt

 

FABER DAG/NAT
- To gardiner i ét.
Plisségardin hvor et mørklægn-
ingsstof kan kombineres med 
et transparent stof.

Giver mulighed for delvis mørk-
lægning og kan ændre rummets 
udtryk og stemning efter behov.

5147 Clio mørklægning sort kombineret med 50 mm persienne 
i farve 1818 og brede, sorte stigebånd

7422 Saturn mørklægning offwhite

7901 Saturn mørklægning blomme og 7611 Montmartre blomme

7363 Thebe mørklægning hvid

RENGØRING
Alle Fabers produkter kan 
rengøres. Find rengøringsvej-
ledninger på www.faber.dk
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PERSIENNER
PERSIENNER DER PASSER 
Faber persienner giver effektiv solafskærmning. Med per-
sienner er dit vindue klædt på, uden at være pyntet. Derfor 
passer persienneløsningen godt til rum hvor der ønskes 
enkelhed og ro, eksempelvis i arbejdsrum og kontor. Men 
persiennernes muligheder spænder vidt, og de kan også 
være en rolig løsning til hjemmets fyldte stuer. 

Faber persienner er et klassisk produkt. Persiennerne er 
populære på grund af deres mange muligheder. Persien-
nerne passer til alle rum og har rigtig mange tilpasnings-
muligheder. Derudover leveres Fabers persienner i en 
række specialudgaver, eksempelvis til skrå eller buede 
vindueskarme.

TEKNISKE DETALJER
En specielt konstrueret snorlås gør Faber persiennen sikker 
– så den også kan betjenes af børn. Snorlåsen sikrer at per-
siennen bremser  øjeblikkeligt, når snoren slippes.
 
Faber persienne fås i en særlig pc-version, som effektivt kan 
lukke lyset ude fra rum hvor der arbejdes på skærme. 
Pc-persiennen  har mindre afstand mellem lamellerne og in-
gen synlige huller i lamellerne, når den er lukket. 

TILPASNINGSMULIGHEDER
Faber persienner fås i mange klassiske farver, og i tre for-
skellige lamelbredder: 25, 35 og 50 mm. Brede markante 
stigebånd (kun til 50 mm lameller) eller stigesnor.

FABERS PERSIENNER UDMÆRKER SIG VED:
- Lameller med hårde overflader, der er særligt 
modstandsdygtige overfor ridser, knæk og støv. 
- Lamellerne der lukker helt tæt.

Snor/stang

Fjernbetjent motor

MonokædeSnor/endeløs snor

Drejeknap

BETJENING 
Faber persienner kan betjenes med den klassiske snor/
stang, en monokæde, endeløs snor, drejeknap, og med støj-
svag fjernbetjent motor.

Faber Softline® - let buet overliste, der fås til 25 og 35 lameller

50 mm persienne i farve 717 og brede stigebånd 
i farve 1617 med dekorativ effekt

PC-persienne, 25 mm lameller i farve 1835 Skrå persienne med 25 mm lameller i farve 619 

25 mm lameller i farve 825 
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TRÆPERSIENNER
ET SÆRLIGT PRODUKT
Fabers træpersienner med kraftige stigebånd og lameller 
i Abachitræ, er løsningen hvis man ønsker et organisk og 
blødt udtryk i et rum. De kraftige stigebånd giver disse per-
sienner et solid udtryk og lysindfaldet gennem en let lukket 
træpersienne er blidt og varmt. 

Alle Fabers træpersienner er certificerede af FSC – og 
Rainforest Alliance, som sikrer at træet strammer fra et 
bæredygtigt skovbrug. 

FRONTPROFIL OG BETJENING
Faber træpersienner kan monteres med frontprofil, der skjuler ophænget, i buet 
eller flad udgave. Frontprofilet kan laves med speciallavede hjørner, så persien-
nen passer perfekt udenpå en niche. Fås med flere betjeningsmuligheder; snor/
snor, endeløs snor, drejestang eller med fjernbetjent motor.

LAMELBREDDER & STIGEBÅND
Fås med fire forskellige lamelbredder: 35,50,70 og buet 75 
mm. Brede stigebånd i 10, 16, 25 og 38 mm for en markant 
kontrast eller tynde stigesnor, der næsten ikke ses. 

1924 Sølvgrå, 50 mm lameller med  38 mm stigebånd 

Buet frontprofil 

Snor/snorbetjening 1934 Valnød, 75 mm lameller med 38 mm stigebånd 

1937 Kakao, 35 mm lameller med stigesnor

RENGØRING
Alle Fabers persienner kan 
rengøres. Find rengøringsvejledn-
inger på www.faber.dk
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FOLDEGARDINER
VINDUE I RETTE FOLDER
Faber foldegardiner kan på en enkel og elegant måde 
tæmme lysindfaldet fra alle slags vinduer. Foldegardinet er 
en blød løsning, der begrænser lysindfaldet og indkig, uden 
helt at lukke lys og liv ude. 

Derfor egner løsningen sig godt til stuen og andre opholds-
rum, hvor lys er velkomment, men hvor der kan være behov 
for at dæmpe det ind imellem. Foldegardinet har mange mu-
ligheder. Det kan være en let løsning til møbeltunge rum, 
eller indgå direkte, som en del af rummets interiør. Foldegar-
dinets bløde håndtering af lyset gør til det et stærkt stemn-
ingssættende element i et rum. 

TEKNISKE DETALJER
Fabers unikke hejsesystem sørger for, at gardinet folder perfekt, 
år efter år. På grund af Fabers unikke hejsesystem kan gardinet 
betjenes let og gnidningsfrit.                            

BETJENING OG TILVALG
Faber foldegardiner fås med forskellige betjeningsmuligheder, der blandt andet giver mulighed for at bruge betje-
ningen, som en del af gardinets udtryk. Gardinet ændrer karakter afhængigt af om man vælger en kæde, snor eller 
fjernbetjening.
Det er muligt at vælge foer, eller bort i kontrastfarve som en ekstra finish på foldegardinet. 

Endeløs snor - fås i hvid, beige, 
brun, grå og sort

Stålkæde Fjernbetjent motorPlastkæde - fås i hvid, beige, 
brun, grå og sort

8751 Melotte brun med stålkæde 
og dobbelt foldehøjde

8743 Himalia sort med stålkæde 
og dobbelt foldehøjde
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RENGØRING
Foldegardinet kan nemt tages ned i forbindelse med rengøring, og en clip på bagsiden 
sikrer, at snoren ikke filtrer under rengøringsprocessen. 

Alle Fabers foldegardiner kan rengøres. Find rengøringsvejledninger på www.faber.dk

FABERS FOLDEGARDINER UDMÆRKER SIG VED:

- Farver og tekstil der holder til direkte sollys år efter år. 
- Folder der holder – selv efter mange års brug.
- Nemme at tage ned og vaske.

Dustblock™ er en smuds- og fugtafvisende overfladebehandling til 
tekstil. Behandlingen bevarer stoffets finish og farve og forlænger 
levetiden på dit Faber gardin. Dustblock™ tekstilbehandling fås på 
udvalgte stoffer til plissé-, lamel- og rullegardiner. 

Topar®Plus er en gennemprøvet overfladebehandling, der effek-
tivt bevarer stoffets farver. Topar®Plus er fugt- og støvafvisende 
og gør stoffet modstandsdygtigt over for fluepletter, stænk fra 
rengøringsmidler og lignende. Stoffer med Topar®Plus har en per-
lemor bagside, som reflekterer sollyset og dermed nedsætter op-
varmningen af rummet. 

SanaPlus™ er en overfladebehandling med antibakterielle egen-
skaber, som gør stoffer med denne behandling ideelle til miljøer, 
hver der er fokus på sundhed og hygiejne. SanaPlus™ er også anti-
statisk og flammehæmmende. 

Oeko-Tex® Standard 100 er et internationalt kvalitetsstempel til 
tekstiler, der indeholder få eller ingen skadelige kemikalier. 

INTELLIGENTE TEKSTILER

8231 Fennia hvid med snorbetjening og dobbelt foldehøjde

18. Vi tager forbehold for farvegengivelse og evt. trykfejl.



DIN FABER FORHANDLER ER EKSPERT
Din Faber forhandler kan guide dig til at identificere dine behov, så du
finder din helt egen stil og kombinerer dem med de funktioner du ønsker.
På gensyn hos din Faber forhandler! www.faber.dk
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