
Elegant och funktionell design
Facette är en elegant och funktionell textilprodukt. Den rullas upp och ned med en kulkedja 
– som en rullgardin. Med Facette kan man också reglera ljusinsläppet. Med vävar som ger 
olika grader av mörkläggning är den mycket flexibel och har många användningsområden. 
Facette är inte bara funktionell, det är också en fönsterdekoration som tillför rummet 
smakfull elegans och som ger dig möjligheter att skapa en unik miljö. Ett spännande 
alternativ eller komplement till det traditionella gardinarrangemanget. 

Se även våra övriga textila produkter: Enkelcell, Dubbelcell, Vertikal, Vienna och Plissé.
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Manövrering
Med Facette kan du låta ditt rum skifta atmosfär. 

Du reglerar den enkelt och smidigt med en 

kulkedja. I nerfällt läge kan du välja att ha lamellerna 

öppna för att skapa ett behagligt ljusinsläpp utan att 

för den skull förstöra din utsikt. Stängda lameller ger 

ett mer dämpat ljus i rummet och skapar en rofylld 

miljö.

Väv
Facette har en transparent väv som släpper in 

filtrerat ljus i rummet och dämpar insynen utan 

att förstöra din utsikt. Väven finns i ett flertal olika 

färger.

Man kan också få väven med flamskydd för extra 

säkerhet. Dessa är certifierade och testade enligt de 

internationella standarderna B1 och M1.

Komponenter
Komponenterna är elegant designade och gedigna 

vilket ger ypperlig funktion och lång livslängd. 

Komponenter som ändskydd, över- och underlist 

kan fås i färgerna vit, off white och aluminium.

Skötselråd
Textilen på Facette är gjord av kraftig stickad 

polyester och är enkel att underhålla. Damma med 

en dammvippa eller dammsug försiktigt på mycket 

låg effekt. Fläckar eller smuts kan försiktigt avlägsnas 

med en fuktig tvättsvamp och lite mild tvål. För att 

undvika avfärgning på materialet rekommenderar vi 

att ni inte använder några kemiska rengöringsmedel.

Dimensioner
Max höjd: 2,5 m.

Max bredd: 2,5 m per enhet.

Max area: 4,6 m2.

Facette rullas upp och ned med en kulkedja som en rullgardin. Man kan också reglera ljusinsläppet så att den 

släpper in filtrerat ljus i rummet och dämpar insynen utan att förstöra din utsikt. Finns i flera färger.
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