
KRYSTALKLAR UDSIGT
En miljøvenlig kollektion fra Faber



Christina Widholm, Fabers designchef: “Det er en god følelse at sende en 
kollektion på markedet hvor ord og handling hænger sammen”

KRYSTALKLAR UDSIGT
EN MILJØVENLIG KOLLEKTION FRA FABER
Krystaller, sten og struktur er temaet for vores nye kollektion Krystal- 
klar udsigt. Skandinavisk design har altid været tæt knyttet til naturen. 
Vi holder af trægulve, rustikke møbler og kraftige tekstiler. 

Med vores nye kollektion har vi valgt at blive i den gode tradition.   
Designer Ann-lie Gram har hentet skatte op fra den skandinaviske 
undergrund og ladet sig inspirere af lysets legen i krystaller, kridtets 
matte overflade og ametysternes mangfoldighed.

Vi mener, at udtryk og indhold skal hænge sammen. Derfor har vi valgt 
at fremstille kollektionen med respekt for naturen. Gardinerne er 
blandt andet fremstillet af genanvendt polyester, økologisk bomuld og 
miljøvenlige printfarver. 

Råvarerne er hentet så tæt på som muligt, nemlig i Sverige. Og hele 
Fabers produktion foregår i Danmark, hvilket har stor betydning både 
for kvaliteten, men også for at nedsætte CO2 forureningen. 



5568 Krystal turkis



FRA TAVLE TIL VINDUE
”Jeg er vild med kridtets matte overflade. Det er sanseligt og organisk. 
Pludselig er hvid ikke bare hvid. Kridtets matte overflade knytter en 
fornemmelse til farven. Det fandt jeg meget inspirerende.” 
Designer Ann-Lie Gram

Kalk og Kridt fås både som rullegardin og panelgardin. Begge gardintyper 
fås med mange forskellige slags tilbehør, der giver rig mulighed for indi-
viduel tilpasning.

.

5561 Kridt skumringsgrå



De viste tekstiler er fremstillet af økologisk bomuld og genanvendt 
polyester. Vores økologiske bomuld er certificeret af Global Organic 
Textiles Standard (GOTS).
Vores genanvendte polyester er fremstillet af PET flasker (plastik 
flasker). Transformeringsprocessen fra plastikflaske til polyestertek-
stil foregår i Europa. 

5562 Kalk hvid5560 Kridt hvid

5562 Kalk hvid
100% genanvendt polyester

5560 Kridt hvid
100% økologisk bomuld

5561 Kridt skumringsgrå
100% økologisk bomuld



Det viste tekstil er fremstillet af genanvendt polyes-
ter. Vores genanvendte polyester er fremstillet af PET 
flasker (plastik flasker). Transformeringsprocessen fra 
plastikflaske til polyestertekstil foregår i Europa. 

MØDET MED LYSET 
”Som designer henter jeg meget ofte inspiration i naturen omkring os. Og det er især de-
taljerne, der optager mig.  Derfor valgte jeg at bruge et close up af en krystal som grund-
mønster. Krystallens mønster er smukt og så passer det godt til et rullegardin, fordi krystal jo 
netop først kommer til sin ret i mødet med lys.” Designer Ann-Lie Gram

Krystal fås både som rullegardin og panelgardin. Panelgardinerne er særlig velegnede til 
store vinduespartier, hvor man skal kunne lukke både helt og delvis for udkig og indkig.

5568 Krystal turkis

5568 Krystal turkis
100% genanvendt 
polyester

5569 Krystal grafit
100% genanvendt 
polyester



5569 Krystal grafit



VINDUE MED KANT
”Ametysterne er spændende med alle deres for-
skellige kanter, farver og udtryk. Det er umuligt at 
vælge en ud, og heldigvis behøver man det heller 
ikke. Tilsammen danner de en overflod af skønhed og 
mangfoldighed.” 
Designer Ann-Lie Gram

Ametyst fås både som rullegardin og panelgardin. 
Rullegardinet kan monteres med en frontprofil der 
skjuler gardinet, når det er fuldt optrukket.

Det viste tekstil er fremstillet af genanvendt polyester. Vores 
genanvendte polyester er fremstillet af PET flasker (plastik 
flasker). 
Transformeringsprocessen fra plastikflaske til polyestertekstil 
foregår i Europa. 

5570 Ametyst hvid

5570 Ametyst hvid
100% genanvendt polyester



5570 Ametyst hvid



5563 Sandsten ecru
5566 Sandsten mørk-
lægning ecru
100% genanvendt 
polyester

5565 Sandsten grå
5567 Sandsten mørk-
lægning grå
100% genanvendt 
polyester

7563 Sandsten ecru
100% genanvendt 
polyester

7565 Sandsten grå
100% genanvendt 
polyester

5564 Sandsten sennep
100% genanvendt 
polyester

7564 Sandsten sennep
100% genanvendt 
polyester

7564 Sandsten sennep



SAND I VINDUET 
”Når sand og mineraler presses sammen danner 
det med tiden de smukkeste striber i alle nuancer. 
Engang imellem kan man se striberne, når man 
står ved en klint eller skrænt. Og på stranden find-
er man det som stribede sandsten. Det er den rå 
struktur, der har fascineret mig og inspireret mig 
til serien Sandsten.” Designchef Christina Wid-
holm

Sandsten fås både som rullegardin, panelgar-
din og plisségardin. Rullegardinet fås også i en 
mørklægningsversion og kan monteres med side-
lister der giver fuld mørklægningseffekt.m sagittis 
turpis ac nibh dignissim suscipit.
Nulla tellus nulla, malesuada sit amet dapibus 
tristique, rutrum ultrices metus. Vestibulum vitae 
nisi sed dui malesuada ultricies.

De viste tekstiler er fremstillet af genanvendt polyester. 
Vores genanvendte polyester er fremstillet af PET flasker (plastik 
flasker). Transformeringsprocessen fra plastikflaske til polyester-
tekstil foregår i Europa. 

7564 Sandsten sennep

5566 Sandsten mørklægning ecru



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.

Få mere at vide om Fabers miljøvenlige kollektion Krystalklar udsigt og 
vores mange andre løsninger på www.faber.dk 

På gensyn hos din Faber forhandler!

www.faber.dk
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