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LULU CARTER

Home Styling inspired  
by light and darkness

Duette®

Duette®

I den utrygge verden vi lever i har hjemmet blitt mye vikti
gere, mener Lulu Carter som har sett interessen for innred
ning nærmest eksplodere under de siste 20 årene. Vi  behøver 
hjemmet som vår trygge borg i tilværelsen der vi kan koble 
av fra alt maset og lade batteriene. For å kunne gjøre det 
må vi trives hjemme, og det er det som gjør en 
 personlig innredning så viktig.

Liker man gult så skal man ha gult, sier Lulu. 
Ingenting er feil når det gjelder innredning. Det 
som er trendy er å ikke være trendy og lytte på 
seg selv. Det er da de riktig personlige uttrykkene kommer 
fram. Så klart er det flott å få inspirasjon men det gjelder 
å ikke lytte for mye på andre. Om en ekspert sier at det er 
minimalistisk som gjelder men du ikke kjenner deg fortrolig 
med det så let etter inspirasjon fra andre hold.

Lulu fortsetter resonnementet: Jeg får ofte spørsmål om 
hvordan mennesker bør innrede sine hjem. Da bruker jeg å 

svare: Tøm rommet og sett så tilbake de saker du elsker. De 
skal løftes fram. Alt annet kan renses bort. Se deretter om det 
er noen spesielle behov du trenger å løse. Vil du at rommet 
skal kjennes større og lysere? Da bør du titte på rommets 
fargesetting og lysinnslippet fra vinduene. Hvilken funksjon 

vil du at din solskjerming skal bidra med? 
Det kan være ulikt fra ulike vinduer. 

I soverom skal man sørge for at det blir bek
svart og svalt. Da sover man som best, og 
blir uthvilt og klar for neste dag. Jeg har alltid 

vært nøye med det og brukte før mørkleggingsgardiner for 
å dekke vinduene. Nå er det så mye lettere når man kan få 
alle funksjoner i en solskjermingsgardin. De smarte Duette® 
gardinene som finnes med blackout vev på den ene siden 
og friske farger på den andre, samtidig som dobbelvevskon
struksjonen holder temperaturen på et svalt nivå, er ett ek
sempel på at utviklingen virkelig har gått fremover og gitt 

«Det som er trendy  
er å ikke være trendy 
og lytte på seg selv»

fantastiske muligheter. 
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TIPS
Bestill din ekspert helt gratis og 
uforpliktende på fasadeprodukter.no

Neste steg er å sette ditt personlige preg. Gjennom 
å leke med lys og mørket kan du trylle fram helt 
ulike opplevelser i ett rom. Bland farger, former og 
bli inspirert av stiler du liker. Glem ikke at solskjer
mingen kan være et viktig element for å få en unik 
og personlig stil. Mange kjenner ikke til hvilket ut
valg som finnes i farger og kvaliteter blant de ulike 
solskjermingsvariantene, men lever i troen på at 
det kun finnes hvite persienner og svarte rullegar
diner. Det gjelder å ikke låse seg, men være åpen 
for kombinasjoner. Kanskje tynne gardiner fra en 
skinne i taket med en fargematchet plissègardin 
i bakkant?

Eller en Duette® gardin i modellen kombinert mørk 
legging og lystransparent gardin? Eller en belysning 
som forsterker en vertikalgardins grafiske uttrykk?

Det er mye å tenke på, og Lulu avslutter med noen 
råd på veien: Jeg råder alle å tidligst mulig henven
de seg til en ekspert for å få inspirasjon og hjelp 
til å tenke utenfor rammene. De kommer til å vise 
og guide deg blant mengder av ulike alternativer 
i Fasadeprodukters kolleksjonsbøker. Det er godt 
investert tid, og det er faktisk noe alle har råd til. 
Videre skal man lytte på sin egen magefølelse og 
velge etter det man selv liker. Det er da innrednin
gen blir aller best.

Innvendige persienner

Jeg råder alle å tidligst mulig 
henvende seg til en ekspert for  
å få inspirasjon og hjelp til å tenke 
utenfor rammene.

Lulu Carter var den som tok «HOME  STYLING» til 
Sverige, fra England og USA. Lulu ble kjent, og det 
svenske folkets favorittinn reder under de 20 sesongene 
hun medvirket i TV4’s «Endelig hjemme».  
I dag arbeider Lulu som innreder for private hjem og 
offentlige miljøer som f.eks hotell og verts hus. Dessuten 
har hun utgitt en bok og holder nå på å ta frem en egen 
designlinje som bl.a omfatter puter og pledd.
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Plisségardiner 
EN SKREDDERSYDD OG UNIK LØSNING FOR DITT HJEM

Plisségardiner forandrer 
seg mye etter lysforhold

Stadig flere får øynene opp for plisségardiner. Med 
sitt myke og stilrene uttrykk, seiler de opp som et 
godt alternativ til persienner og rullgardiner. I våre 
store tekstilkolleksjoner kan du velge blant over 150 
plissétekstiler og over 200 Duette®tekstiler.

NATURLIG LYS
Lys er kanskje noe av det som er viktigst for opplevel
sen av rommet. Plisségardiner skaper et naturlig dags
lys uten kontraster eller skygger, og har  flere alterna
tiver for delvis eller hel solskjerming. Ulike vevstyper 
og farger gir deg mange muligheter til å skape et per
sonlig interiør med behagelig og naturlig lys.

MYKT OG STILRENT
Plisségardin et mykt og stilrent alternativ. De er flek
sible og finnes i flere ulike utførelser og farger.

EN FLEKSIBEL GARDIN
Du har mange muligheter for å skape en skredder
sydd og unik løsning for ditt hjem. Enten du velger en 
klassisk fritthengende variant eller den fleksible UP & 
DOWN som gir deg valget til å dekke nedre, mindtre, 
øverste eller hele vinduet, og kan justeres og stoppes 
hvor som helst. Med korte eller ingen snorer er plissé
gardinen dessuten både barne og dyrevennlig, på 
samme måte som våre andre produkter.

SKREDDERSYDDE LØSNINGER
Plisségardiner leveres i mange kvaliteter, design og 
utførelser. Vi har fagfolk som har kompetanse til å 
finne den optimale løsningen til din bolig, ta mål og 
komme med råd om farger. Skreddersydde løsninger 
blir produsert i vår fabrikk i Østfold og tilpasses på 
millimeteren.

FAKTA
• Motorisert eller mange 

manuelle betjeningsmuligheter

• Mulighet for UP & DOWN 

(klart glass oppe og nede)

• Over 150 plissétekstiler

• Mulighet for møstret trykk

• Skreddersydd etter din bolig

• Stilrent uttrykk

• Barne- og dyresikker

• Minimum bredde 15 cm

• Minimum høyde 15 cm

• Maksimum bredde 235 cm 

• Maksimum høyde 400 cm
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Duette® Plisségardin 
MEGET GOD ISOLERINGSEVNE MOT VARME OG KULDE

DUETTE® Plisségardin 
gir deg mulighet til  
å holde din bolig sval  
og behagelig.

DUETTE® Plisségardin er vår bestselgende plisségardin, og 
det produktet som øker mest blant alle våre interiørprodukter. 
Både internasjonalt og her hjemme er denne gardinen blant 
de nye interiørtrendene innen solskjerming og gardiner.  To lag 
stoff gir et mykt og varmt, men moderne og stilrent uttrykk. 
Enten du vil skjerme bare noe og slippe inn litt lys eller ha et 
tilnærmet lystett rom, finner du garantert noe lekkert blant 
våre duette gardiner.

REDUSERER VARMETAP OG VARMEINNSLIPP
En jevn temperatur i hjemmet ditt er en forutsetning for et 
godt inneklima. DUETTE® Plisségardin kan redusere varme
tapet fra vinduene med opp til 46 prosent. Særlig i et land 
som Norge, med så variert vær, er det en fordel å både hol
de på og beskytte mot varmen. DUETTE® kan også  redusere  

FAKTA
• Meget god isoleringsevne

• Kan redusere varmetapet fra 

vinduene med opp til 46%

• Solvarmeinnslippet gjennom 

vinduene kan reduseres betydelig

• Skreddersydd etter din bolig

• Motorisert eller mange manuelle 

betjeningsmuligheter

• Mulighet for UP & DOWN 

(klart glass oppe og nede)

• Stilrent uttrykk

• Barne- og dyresikker

• Minimum bredde 15 cm

• Maksimum bredde 360 cm

• Maksimum høyde 350 cm

solvarmeinnslippet betydelig, en viktig egenskap i Norge hvor 
solen står lavt og skinner gjennom vinduene store deler av 
året. 

DERFOR ISOLERER DUETTE® 
Luftekanaler i gardinen gjør at varmen holder seg inne om vin
teren og ute som sommeren. Luftkanalene mellom gardinets 
inner og ytterside danner en isolerende barriere, som forhin
drer luften å strømme gjennom. Dermed nedsettes varme
transporten mellom gardinets innerog ytterside. Det betyr at 
yttersiden av gardinen kan avise kulde, mens gardinens inner
side holder på varmen. Med andre ord, så blir varmen innendørs 
om vinteren, og om sommeren gir DUETTE® Plissé gardin deg 
mulighet til å holde din bolig sval og behagelig.
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Lamellgardiner 
ET OPPLAGT VALG TIL BÅDE HJEMMET OG KONTORET.

Tekstilene til våre 
lamellgardiner finnes 
i mange spennende 
stoffkvaliteter og farger.

Lamellgardiner er et opplagt 
valg til både hjemmet og kon
toret. Med et luftig, rent og mo
derne utseende gis  lameller en 
optimal mulighet for å justere 
lys og innsyn. Vi har lamell
gardiner i mange kvaliteter, 
 design og utførelser.

BEHAGELIG LYS
Lyset er viktig for hvordan et 
rom oppleves. Lamellgardiner 
skaper et behagelig dagslys 
fordi lyset siles gjennom ve
ven. Rommet får dermed et 
naturlig lys uten skarpe kon
traster eller skygger. Tekstilene 
til våre lamellgardiner finnes i 
 mange spennende stoffkva
liteter og farger, alt fra lyse 
pasteller til mørke tekstiler for 
en høyere grad av skjerming. 
Lamellene er enkle å vinkle slik 
at du bestemmer selv hvor

dan lyset vinkles inn i rommet. 
Lamell gardiner fås i mange 
ulike  farger og er dermed en 
moderne og god erstatning 
til gardiner, samtidig som den 
gir  ekstra skjerming mot lys, 
 varme og innsikt. Dette er den 
optimale løsningen for et mo
derne hjem!

SKREDDERSYDDE 
 LØSNINGER
Med våre lamellgardiner kan du 
skape en skreddersydd løsning 
perfekt for ditt hjem. Vi har 
fagfolk som har kompetanse til 
å finne den optimale løsningen 
til din bolig, ta mål og komme 
med råd om farger. Skredder
sydde løsninger blir produsert 
av profesjonelle syersker i vår 
fabrikk i Østfold, tilpasses på 
millimeteren og passer der
med perfekt til ditt vindu.

FAKTA
• Lekker utforming

• Genialt til både rette 

og skrå vinduer

• Kan brukes som romdeler

• Mange betjeningsmuligheter

• Lamellbredde: 89 mm 

eller 127 mm
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Rullegardiner 
EN SKREDDERSYDD OG UNIK LØSNING FOR DITT HJEM

Nøye gjennomtenkt design som egner seg 
like godt til små som til store vindusflater.

Rullegardiner går aldri av moten! Det er enkelt, lett å 
rengjøre og gir god skjerming for både sol og innsikt. 
Dette er den optimale løsningen i rom hvor man øn
sker å holde en ren og moderne stil. Enten rullegardi
nen er ment som en interiørgardin eller for å mørkleg
ge et rom, har vi løsningen for deg.

MOTORISERTE RULLEGARDINER
Tenk deg at du ligger i senga og våkner litt for tidlig 
av morgensol eller at du sitter i sofaen og irriterer deg 
over at sola gir gjenskinn i TV’en. Med en motorisert 
rullegardin trenger du ikke reise deg for å justere rulle
gardinen. Nå kan du enkelt styre solskjermingen via 
fjernkontroll, nettbrett eller smarttelefon.

FASADE COULISSE
Disse rullegardinene er et prisgunstig modulsystem 
spesielt egnet for små til mellomstore vinduer. Med 

et enklere og mindre system enn det eksklusive al
ternativet EOS® 500, er dette likevel en høykvalitets 
rullegardin som enkelt lar deg ta kontroll over lysinn
slipp, solvarme og privatlivet.

FASADE EOS 500
Dette er rullegardinen for deg som er opptatt av og 
vil betale for kvalitet. Med ekstremt stabilt system og 
stor fleksibilitet i design er dette virkelig rolls roycen 
innen rullegardiner. Både rammeverk og konstruk
sjon er slitesterkt og betjeningsmekanismen gir en 
solid og driftssikker opplevelse

Kassettsystemet beskytter duken mot støv, skitt og 
sollys og gir et eksklusivt inntrykk i ditt hjemmemiljø. 
Med eksklusivt og funksjonelt design gir denne rulle
gardinen deg mulighet til å kontrollere både varme
innslipp, lys, utsyn og innsyn slik du selv lyster.

FAKTA
• Mange muligheter for 

luksuriøs utforming

• Motorisert eller 

manuell betjening

• Ren og moderne stil

• Høykvaltiets rullegardin

• Velg blant over 130 

farger og mønster!

• Slitesterk og solid
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Zebra duotekstil
MULTISHADE / DUO ROLLER / TWIST

Det beste fra 
rullegardiner og 
persienner

Zebra er en solskjerming som  
kombinerer det beste fra 
rullegardiner og persienner.
De stripede gardinene med 
annen hver  transparent og 
ikketransparent stoff gir et 
mykt og behagelig innelys 
og en optimal regulering av 
både innsikt og sollys. Du 
regu lerer enkelt tverrstripene 
ved å forskyve front og bak
tekstil.  Zebragardiner er en 
 moderne og stilren interiør
gardin som gir en ekstra 
dimen sjon til inte riøret!

FAKTA
• Maksimum bredde 280 cm

• Maksimum høyde 300 cm

• Gir mykt og 

behagelig innelys

• Enkel regulering av 

tverrstripene for å justere 

innsyn og sollys

• En ekstra dimensjon 

til interiøret!

• 24 farger og velge mellom
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Aluminiumspersienner
SOLSKJERMING MED LANG LEVETID

Myggnetting
Vi produserer og leverer måltilpasset innsektsgardiner og myggnetting 
til dine vinduer og eventuelt dører. Nettingen er spesialutviklet med 
sideskinner og bunnlist med børster, for å gjøre det ugjennomtrengelig 
for mygg og småkryp. Kontakt oss eller les mer på fasadeprodukter.no

Med persienner i aluminium  
får du solskjerming med ekstra 
lang levetid.

Lamellene kan vinkles slik at du 
får skygge, men likevel ser ut. 

Aluminiumspersiennene er  
produ sert i brennlakkert alumi
nium som gir en UVbestan
dig overflate som ikke blekner 
i solen. Persiennene er enkle å 
rengjøre og plassbesparende 
og diskret når de ikke er i bruk.

FAKTA
• Lameller i 25 mm eller 

35 mm bredde

• Minimalt lysinnslipp

• Manuell eller motorisert 

betjening

• Mange fargemuligheter

Persiennene er enkle å rengjøre og plass
besparende og diskret når de ikke er i bruk.
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Fasade Design Space 
VELG PRODUKT, FARGER, STOFF OG FÅ 
ET BILDE AV HVORDAN DET VIL SE UT

En enkel måte å se for 
deg akkurat hvordan 
de ulike interiør
produktene vil se ut 
hjemme hos deg selv.

Med så mange valgmuligheter på ulike kvaliteter og farger, kan det 
være vanskelig å gjøre seg opp en mening på hva som vil passe 
best for deg. Med det unike verktøyet Design Space, som du finner 
på fasadeprodukter.no, kan du på en enkel måte se for deg akkurat 
hvordan de ulike interiørproduktene vil se ut hjemme hos deg selv.

Bildene på disse to sidene er laget i Design Space. Prøv deg frem ved 
å velge romtype, veggfarge, type solskjerming, farger og stofftyper.

Her kan du velge produkt, farge og vevstetthet, hvilket type rom du 
vil se det i og til og med endre farge på vegger og detaljer. Enklere 
kan det ikke bli! Klikk her og lek med ulike løsninger slik at det blir 
lettere å finne riktig løsning til ditt hjem.

TIPS
Bildene på disse to sidene er laget i Design 
Space, test selv på fasadeprodukter.no
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IKKE UTSETT GLEDEN, UTSETT BETALINGEN
4. mnd. betalingsutsettelse fra levering, kr 275,-, via Santander Consumer Bank. Spør Fasadeprodukters konsulent om mer informasjon.
Priseksempel på Handlekonto med MasterCard, etter betalingsfri periode: Eff. rente 33,01%, kr 15.000, o/12 mnd, totalt kr 17.439,.

KONTAKT OSS FOR GRATIS BEFARING OG UFORPLIKTENDE TILBUD! 
Lokal leverandør siden 1995 gir trygghet for god handel!

RING:  911 50 200
eller se fasadeprodukter.no

FASADEPRODUKTER HAR OGSÅ STORT UTVALG INNEN 
UTVENDIG SOLSKJERMING OG GARASJEPORTER
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