


Når du vælger Faber til dit hjem, vælger du samtidig mere end 110 års erfaring 
inden for produktion og design af solafskærmning og gardiner. Faber er Danmarks 
originale producent af smukke og funktionelle solafskærmningsløsninger, som 
bliver ved med at fremstå flotte og fuldendte i mange år fremover og samtidig 
giver dit hjem ekstra liv og stil. 
I denne brochure viser vi essensen af vores mangeårige erfaring for at gøre det 
lidt nemmere for dig at finde frem til, hvilken type solafskærmning der egner sig 
bedst til rummene i din bolig.

Specielt til dig
Din Faber forhandler har specialuddannede rådgivere, der sørger for, at den løs-
ning, du vælger, passer på millimeter – både i bogstaveligste forstand, men også 
hvad angår den stil, du ønsker. På den måde sikrer du et formfuldendt og person-
ligt helhedsindtryk af boligens rum, samtidig med at du får en helt enestående 
brugsværdi i forhold til regulering af indeklima og lysindfald.
Hos Faber er det ikke bare tomme ord, når vi siger, at vores løsninger er skrædder-
syede. For det er de faktisk. Først i det øjeblik vi modtager din bestilling, producerer 
vi dine gardiner – specielt til dig og dine vinduer. 

Med øje for detaljer og viSioner
Lad os bare være ærlige. Faber er ikke den billigste løsning, du kan vælge. Det 
er der mange gode grunde til, og de fleste af dem oplever du først, når du står 
med vores produkter mellem hænderne. Dygtige ingeniører har udviklet den me-
kaniske del af solafskærmningen, så den – uden problemer – vil virke lydløst, 
glidende og præcist i årene fremover. Og vores visionære tekstildesignere sikrer 
løbende, at dit valg af farver og stoffer bliver ved med at fremstå moderne og 
eksklusivt langt ind i fremtiden.

Faber Siden 1900
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Du kender det nok: Indimellem har du lyst til forandring, og du savner det 
friske pust, som nye omgivelser kan gi’ dig. Omvendt er det lige drastisk nok 
at flytte både hjemmet, børn og dyr for at opnå forandringen. Her er Faber en 
elegant løsning, for med ny, skræddersyet solafskærmning i hjemmet får du 
ikke alene noget nyt og smukt at se på; du får også mulighed for at se dine 
rum i et helt nyt lys.

få Styr på dagSlySet
Dagslys er dejligt. Det skaber liv og forstærker de farver, du har valgt til 
møbler, vægge og dekoration. Men forestil dig, at du kan styre dagslyset... at 
du selv bestemmer, om solen skal skinne ind, og hvornår folk kan kigge ind af 
dine vinduer. Faber giver dig mulighed for kontrol af lys og indkig, fra gardiner 
med mørklægningseffekt til gardiner, der reflekterer sollyset, så du undgår 
genspejlinger i f.eks. fjernsynsskærmen.

Samtidig kan korrekt tilpasset solafskærmning hjælpe dig med at regulere 
klimaet i din bolig både sommer og vinter. Mulighederne er uendelige, og 
resultatet er, at din bolig kan få et helt nyt udtryk, og at din daglige glæde 
over din bolig bliver større.

Skab Større værdi i din bolig
Værdien af din bolig er vigtig – og ikke mindst den daglige brugsværdi betyder 
meget for de fleste. For den bolig, som du tilbringer størstedelen af dit liv i, 
skal fungere. Og helst lidt mere end det. Vælger du Faber, kan du være sikker 
på, at din solafskærmning fungerer både dag og nat. Det lyder måske som en 
ubetydelig detalje, men det er jo i sidste ende den daglige funktion, der afgør, 
om der er tale om en god eller dårlig løsning og brugsoplevelse.

På de næste sider kan du få en idé om, hvilke Faber løsninger der vil være 
optimale for de forskellige rum i din bolig.

God fornøjelse.

ny bolig
– uden at Flytte
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6272 Cetus hvid

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 eksper-
tise, 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.

Faber guiden 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.

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. 

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.

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

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

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

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

C. retning
Rummets beliggenhed og vinduernes placering i for-
hold til de fire verdenshjørner afgør lysindfaldet og 
kan have indflydelse på dit valg af solafskærmning.

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

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

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

C. lySregulering / indKig
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.

opholdsrum
Soveværelse
udendørs
Vådrum

ensfarvet
Mønstret

lyst
Mørkt
Farvet

neutral
Kontrast

* F.eks. støv- og smudsafvisende eller screenstoffer

Med kæde-/snortræk
Med greb
Med fjernbetjent motor

lyset skal lukkes helt ude
Mængden af lys skal kunne reguleres
begge dele

Standardvinduer *
Specielle vinduesformer
Vippevinduer
dør

nord
Syd
øst
Vest

Stof
Stof med særlige egenskaber *
aluminium
andet materiale

* Med træ-, alu- eller plastrammer



Persienner

Multishade Panelgardiner / Panel 250

Rullegardiner Lamelgardiner

Plisségardiner

Foldegardiner

I hver eneste Faber løsning er der indbygget mere end 110 års erfaring. 
Vi har ingen halve løsninger eller hurtige påfund. Når vi lancerer en ny 
teknologi, er den udviklet og afprøvet af dygtige ingeniører, som har ud-
ført præcisionsarbejde – bl.a. ved hjælp af nøjagtig kalibrering og laser-
teknologi – for at opnå det bedst mulige resultat. Selve produktionen vare-
tages af dygtige håndværkere, som foretager konstant kvalitetskontrol, og 
når vores metervarer skæres til for at passe perfekt til dit hjem, udføres 
arbejdet af dygtige syersker. Gardinerne tilpasses på millimeter, så resul-
tatet fremstår intet mindre end perfekt, når løsningen monteres hjemme i 
dine stuer.

Du kan vælge mellem et stort udvalg af forskellige typer solafskærmning:

Faber Fører an

Rullegardiner

Panelgardiner

Plisségardiner

Lamelgardiner

Foldegardiner

Persienner

Gardiner med mørklægningsstoffer

Multishade

Gardiner med mørklægningsstoffer



5161 Abstracta hvid

5182 Lepus nød5492 Julie hvid

Når vores tekstildesignere skaber nye dessiner, er der nogle områder, de især har fokus på:

Solafskærmning kan have en positiv effekt på dit indeklima. Funktionaliteten i dit gardin og 
i selve tekstilet kan være med til at bestemme, hvordan lyset falder igennem stoffibrene. 
Vores intelligente tekstildesign med  fugt- og smudsafvisende egenskaber kræver et mini-
mum af vedligeholdelse og går ikke på kompromis med kvaliteten.

Godt dansk design går aldrig af mode, men det er alligevel vigtigt, at vores designere er 
så visionære, at de kan kigge en årrække ind i fremtiden og ramme de tendenser, der gør, 
at du kan glæde dig over dine gardiner i de kommende år. 

Men det også vigtigt, at mønstre og farver er i stand til at give dit eksisterende interiør 
et pift, når du trænger til det. På den måde kan du give din bolig et helt nyt udtryk – uden 
at gøre andet end at skifte gardiner.

Faber Guiden hjælper dig igennem beslutningsprocessen, så du ikke alene vælger gar-
diner med den rigtige funktion, men også med det rigtige udtryk og design.

5182 Lepus nød

5492 Julie hvid

5161 Abstracta hvid5532 Hydrus
mørklægning grafit

5123 Helene hvid7167 Libra brun 6530 Kadet koksgrå

5115 Musca beige

SkandinaviSk deSign til enhver SMag
Fabers tekstildesignere har skabt en kollektion, der med 
skandinavisk indretning for øje, er fyldt med moderne eller 
klassiske mønstre og strukturer.

Vi tilfører løbende nye, trendsættende design, der giver dig 
mulighed for at give din indretning et unikt og eksklusivt 
udtryk.

Her viser vi et lille udvalg af de smukke design. Oplev hele 
kollektionen med de nyeste design hos din Faber forhandler. 

danSK deSign går 
aldrig aF Mode



7172 Alu mørkegrå

At være bevidst om kvalitet kan være en udfordring. Heldigvis har vi hos Faber haft 
110 år til at øve os, og i dag har vi nået et punkt, hvor vi med god samvittighed kan 
konstatere, at tilfredse kunder er det, der fylder mest i vores hverdag.

Vores løsninger er baserede på gennemtænkte og gennemprøvede teknologier, 
som er udviklet med stor præcision og omhyggelighed. Og før et produkt endeligt 
overdrages til dig, er det blevet kvalitetstestet på vores fabrik, så det hurtigt og 
problemfrit kan monteres i dit hjem af Faber forhandlerens specialuddannede 
medarbejdere.

Så hvis du går lige så meget op i kvalitet, som vi gør, begynder du måske allerede at 
glæde dig til vores fælles fremtid. Ikke fordi vi skal rende hinanden på dørene, men 
nærmere fordi vi ikke skal ses så ofte. Til gengæld kan du glæde dig over synet af 
din kvalitetsafskærmning hver eneste dag.

er du lige Så
KValitetSbeVidSt,
SoM Vi er?

5147 Clio mørklægning sort
Farve 1818 i 50 mm lameller med brede, sorte stigebånd



En skræddersyet løsning fra Faber er rent faktisk skræddersyet. Din Faber forhandler 
er en fagmand, som kan vejlede dig præcist og professionelt om, hvilke løsninger du 
får størst glæde af. Du kan se et udvalg af Faber produkter hos din forhandler eller 
få en specialuddannet rådgiver hjem til dig, hvor I sammen kan finde den optimale 
løsning i forhold til dine ønsker og behov.

Din Faber forhandler kan også fortælle mere om muligheden for at skabe fuldstæn-
digt individuelle løsninger gennem valg af f.eks. dekorationsbånd, syede tunger og 
elegante underlister, som vil være med til at give gardinerne dit personlige præg.

Vores fabrik modtager bestillingen, og omhyggelige og dygtige syersker går i gang 
med at fremstille dine gardiner. Dit produkt skræddersys netop til dig.

Din bestilling leveres herefter til din Faber forhandler, og deres rådgiver møder op 
på det aftalte tidspunkt på din adresse og sørger for, at din solafskærmning bliver 
monteret præcist, som den skal – hverken en millimeter mere eller mindre.

tal med din faber forhandler, og bestil tid til besøg hjemme hos dig. det er 
det første skridt hen imod en frisk fornyelse af din bolig.

… og Så iKKe en
MilliMeter Mere!



din faber forhandler er ekSpert
Hvis du har læst denne brochure, ved du nu meget mere om solafskærmning. Men husk, at det er 
din Faber forhandler, som er ekspert og kan guide dig til at identificere dine behov, så du finder din 
helt egen stil og kombinerer den med de ønskede funktioner.

På gensyn hos din Faber forhandler!

www.faber.dk
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