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Decorating a window is so much more
than simply putting up blinds or curtains,
it’s about making a home and shaping
your life within it.
Tailored to your light and privacy needs,
your space becomes the personal
sanctuary you want it to be.
We know it’s not a blackout blind,
it’s feeling rested for the day ahead.
Instead of curtains, it’s the fitting frame
to your chatty dinner party.
Wooden blinds are the privacy to dance
around your living room.
Your choices allow you to live
your life the way you want to.
Together we’ll make your home
the perfect place to be.
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DUPLI GARDIN
DESSIN 50001

MOOD

DANCING
AROUND THE
KITCHEN
Gardiner er ikke 'bare' gardiner; de
er bl.a. friheden til at danse rundt i
køkkenet uden at tænke over hvem,
der ser med fra gaden. De rigtige
gardiner

er

dem,

der

opfylder

dine funktionelle krav og samtidig
hjælper til at skabe den helt rigtige
stemning i dit hjem.
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50001 fra 1.213,- (60x80 cm)

RULLEGARDIN
DESSIN 70048

ALTID GRATIS
GARDIN-STYLIST!
Leder du efter de helt rigtige gardiner? Når du skal vælge nye
gardiner til din bolig, er der mere at tage stilling til, end blot
hvilken farve du ønsker dig.
Balancen mellem privatliv og lysindfald er for mange den
største udfordring, når de leder efter nye gardiner. Heldigvis
står vores professionelle stylister klar til at hjælpe dig!

BOOK EN GRATIS GARDIN-STYLIST PÅ STILA.DK

RULLEGARDIN
DESSIN 70073

DUPLI GARDIN
DESSIN 50014

DUO ROLLER
DESSIN 32087

70048 med HL11 træbundliste fra 1.626,- (80x100cm) | 70073 fra 834,- (80x100cm) | 50014 fra 1.396,- (60x80 cm) | 32087 fra 2.780,- (60x100 cm)
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Læs mere om alle fordelene ved vores
plissé- og Dupli gardiner på stila.dk

PLISSÉGARDIN
DESSIN 40065

6

40065 fra 1.184,- (60x100 cm)

PLISSÉGARDINER
fra vejl. 774 kr.
De fleste kender plisségardinet som det siksakkede stof, der
trækkes ned fra toppen af vindueskarmen. I virkeligheden kan
plisségardinet meget mere end det. Om du har runde, skæve
eller skrå vinduer, om det skal betjenes manuelt eller elektrisk,
så har vi en løsning.

PLISSÉGARDIN
DESSIN 40052

PLISSÉGARDIN
DESSIN 40109

Vores plisségardiner fås med "fri parkering",
som giver dig frihed til at placere gardinet i
vinduet lige dér, hvor du ønsker.

I de mørke tider har vi brug for så meget lys som muligt uden
det generende skær. Vores lystransmitterende plisségardiner
blødgør og filtrerer lyset effektivt, så du på en behagelig måde
får glæden af masser af dagslys og tilmed et smukt udtryk.
Trænger du til nogle kraftfulde farver i dit hjem? Vores
plisségardiner fås i et stort udvalg af flotte farver og smukke
prints. Farverne gør sig ekstra godt til et plisségardin, da lyset
og de vandrette linjer giver dem ekstra liv.

40052 fra 1.184,- (60x80 cm) | 40109 med fri parkering fra 1.751,- (60x80 cm)
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DUPLI GARDINER
fra vejl. 1.131 kr.
Dupli gardinet. Luksus-udgaven af plisségardinet til dig, som vil have endnu
flere æstetiske og funktionelle fordele i og fra vinduerne. Varmeisolering,
akustikfordele, maksimal mørklægning eller smukkere lysindfald er bare
nogle af de områder, hvorpå Dupli gardinerne udmærker sig.

DUPLI GARDIN
DESSIN 50080

DUPLI GARDIN
DESSIN 50257

Alle Dupli gardiner har en
varmeisolerende effekt og
reducerer varmetab fra
vinduerne.

30% ENERGIBESPARELSE
Med Dupli gardinets dobbelte stoflag kan du
reducere varmetabet fra dine vinduer med op
til 46% og opnå op til 30% energibesparelse.
Dermed gør du også miljøet en tjeneste, da
CO2-udledningen for husstanden reduceres.
Foruden at have en isolerende effekt om
vinteren, har Dupli gardinet ligeledes en kølende
effekt om sommeren. Afhængigt af typen,
reflekteres op til 77% af solens stråler i Dupli
gardinet, og rummet holdes dermed en sval og
behagelig temperatur.

8 8

50257 fra 1.666,- (60x80 cm) | 50080 med cordless fri parkering fra 2.816,- (60x80 cm) | 50006 fra 1.396,- (60x80 cm)

DUPLI GARDIN
DESSIN 50006

DUPLI GARDIN
DESSIN 50108

50108 fra 1.396,- (60x80 cm)
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DUO RULLEGARDIN
DESSIN 32085

MO O D

OFFICE DAY
AT HOME
At arbejde hjemmefra bliver hele
tiden mere almindeligt, da det giver
mulighed for større fleksibilitet i
hverdagen. Men med mange timer
på hjemmekontoret er det vigtigt
at skabe et rum med plads til at
arbejde uforstyrret, og med det helt
rigtige lys. Det rette gardinløsning
til hjemmekontoret skal altså både
give

privatliv

og

kontrollérbart

lysindald uden at mørklægge.
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32085 fra 2.780,- (60x100 cm)

DEN PERFEKTE
LYSBALANCE
Vores populære Duo Roller er helt sikkert den bedste løsning til
at skabe balance mellem privatliv og blødt lysindfald; helt uden
at mørklægge. De skiftevis transparente og ikke-transparente
striber giver mulighed for at skabe den perfekte lysbalance.
Med en smule vinkling af Duo Rolleren behøver du ikke lukke
lyset helt ude for at kunne se, hvad der foregår på skærmen.
Er du mere til plissé- eller Dupli gardiner, kan vi varmt anbefale
at vælge en model med såkaldt "fri parkering", der lader dig
placere gardinet frit i top og bund. Alternativt er lamelgardinet
en evig klassiker, da den nemt kan kontrollere lyset i selv meget
store vinduer.
Vil du se nærmere på vores forskellige
løsninger? Bliv inspireret på stila.dk.

PLISSÉGARDIN
DESSIN 40106

LAMELGARDIN
DESSIN 15222

15222 (89 mm) fra 1.225,- (100x100 cm) | 40106 fra 1.511,- (60x80 cm)
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GA R D IN G U ID E

RULLEGARDIN
DESSIN 70165

1

2

RULLEGARDINER

PLISSÉGARDINER

Det klassiske gardin til de danske vinduer, der
giver mulighed for masser af farve og prints.
Passer perfekt til alle størrelser vinduer, og
fungerer særlig godt til børne- såvel som
soveværelser grundet muligheden for god
mørklægning.

Populært for dets høje fleksibilitet og
mulighed for fri placering i vinduet. Findes i
mange farver og mønstre. Passer særligt godt
til både de helt små eller helt store vinduer, og
er særligt populært til bl.a. stuen, da stoffet
filtrerer det skarpe sollys.

Se mere på side 20

Se mere på side 06

fra vejl. 591 kr.
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PLISSÉGARDIN
DESSIN 40072

fra vejl. 774 kr.

GA R D IN G U ID E

DUPLI GARDIN
DESSIN 50006

3

DUO ROLLER
DESSIN 32043

4

DUPLI GARDINER

DUO ROLLERS

Luksus-udgaven
af
plisségardinet,
der
giver bl.a. akustikfordele, energibesparelse
og bedre indeklima. Har samme tekniske
udformning som plisségardinet, men skaber
endnu blødere lysindfald med dets dobbelte
plissélommer.

En videreudvikling af rullegardinet, som giver
et mere fleksibelt, let og legende lysindfald
gennem vinduet. De skiftevis transparente
og ikke-transparente striber gør det muligt at
variere balancen mellem lysindfald og privatliv
endnu bedre. Særligt populært til lejligheder.

Se mere på side 08

Se mere på side 22

fra vejl. 1.131 kr.

fra vejl. 2.069 kr.
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GA R D IN G U ID E

LAMELGARDIN
DESSIN 15230

5

6

LAMELGARDINER

PERSIENNER

Særligt populært valg til store vinduer
og buede karnapper, der samtidig lader
dig regulere lysindfaldet efter behov. De
slanke lameller kan vinkles så lysindfaldet
kontrolleres maksimalt. Ikke den stærkeste
løsning til mørklægning.

Endnu en klassiker til de danske hjem.
Med mulighed for at vælge mellem flere
lamelbredder er persiennen velegnet til både
små og store vinduer. De flotte aluminiumslameller kommer i et stort udvalg af farver og
typer. Dekorér eventuelt med stigebånd.

Se mere på side 16

Se mere på side 30

fra vejl. 881 kr.

14

PERSIENNE
DESSIN 55594

fra vejl. 955 kr.

GA R D IN G U ID E

TRÆPERSIENNE
DESSIN 77723

7

BUUTERFLY
DESSIN 55809

8

TRÆPERSIENNER

BUTTERFLY GARDINER

En bæredygtig og naturlig udgave af
persiennen. Har samme tekniske udformning
som persiennen, men de giver et helt
anderledes æstestisk udtryk. De rå eller
lakerede lameller passer ind i de fleste hjem,
og du kan vælge mellem forskellige træsorter.

En helt unik kombination af plissé og
persienne, der lader dig vælge det bedste
fra begge verdener. De foldede lameller kan
åbne sig som vingerne på en sommerfugl, og
derved ændre udtryk fra at ligne en persienne
til at ligne et plisségardin. Helt unikt fra Stila®.

Se mere på side 31

Se mere på side 32

fra vejl. 1.501 kr.

fra vejl. 2.001 kr.
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LAMELGARDINER
fra vejl. 881 kr.
Vores nyeste lamelkollektion er designet til at tilbyde en løsning til
enhver smag og ethvert budget. Kollektionen spænder over smukke
basis stoffer såvel som særlige strukturerede stoffer, der bidrager til
et flot og holistisk udtryk i hjemmet.

LAMELGARDIN
DESSIN 15255

LAMELGARDIN
DESSIN 15230

De slanke lameller anser vi som værende en sand kærlighedserklæring til
dit interiør, for de emmer både af elegance og god smag. Lamelgardinet
passer i særdeleshed til de helt store døre og vinduespartier, fordi de med
små kip nemt kan indsvøbe rummet i flot sollys. Vores lamelstoffer består
af en lang række funktionaliteter, som er tilpasset boligens forskellige
rum og individuelle behov.
Vi har kombineret høj kvalitet med miljømæssigt ansvar i flere kollektioner
og vores lamelkollektion er vores hidtil mest bæredygtige. Heri er en
række stoffer fremstillet af genanvendte plastikflasker, som er blevet

LAMELGARDIN
DESSIN 15254

efterladt i naturen. Stofferne har ligeledes certificeringer som vugge-tilvugge, GreenGuard Gold og OEKO-TEX som bl.a. bidrager til et sundt
indeklima.

16

Vil du inspireres af de nyeste
trends? Find altid vores nyeste
trendfarver på stila.dk.

15230 (89 mm) fra 1.091,- (100x100 cm) | 15255 (89 mm) fra 2.061,- (100x100 cm) | 15254 (89 mm) fra 1.647,- (100x100 cm)

Har du set vores nyeste lamelkollektion?
Kollektion indeholder bl.a. stoffer i tidens største
trend farver og strukturer. Se mere på stila.dk
eller oplev den hos din lokale forhandler.

LAMELGARDIN
DESSIN 15230

15230

15251

15228

15250
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IN SP I R AT ION

DUPLI GARDIN
DESSIN 50034

B ÆR E DYGTIG E
GA R D IN E R

Går du op i miljøet, og hvordan vi behandler vores planet? Så
er vi to. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at bringe flere og
flere bæredygtige løsninger ind i vores kollektioner, så du kan
træffe et bæredygtigt valg.
I vores rullegardin-, lamelgardin- og Dupli gardin kollektioner
kan du eksempelvis vælge mellem flere stoffer, der er
produceret af 100% genanvendt materiale, mens du i vores
kollektion af træpersienner kan vælge hurtigtvoksende og
bæredygtige bambus.

18

50034 fra 1.396,- (60x80 cm)

FRA BORTKASTET
PLASTIKFLASKE
TIL HELT NYT
GARDIN

LAMELGARDIN
DESSIN 15286

Greenguard® & vugge-til-vugge® certificerede
Kan man lave gardiner af plastikflasker? Det kan vi. Vores
bæredygtige rullegardiner er produceret udelukkende af
bortkastede plastikflasker, der er indsamlet i naturen. Gardinerne
er certificerede både Vugge-til-vugge og Greenguard Gold,
som betyder at de udelukkende er produceret af materiale,
der indgår i et gentagende kredsløb til gavn for mennesker og
miljø.

RULLEGARDIN
DESSIN 70316

15286 (89 mm) fra 1.225,- (100x100 cm) | 70316 fra 966,- (80x100 cm)
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RULLEGARDINER
fra vejl. 591 kr.
Stilfulde, praktiske og velegnede til næsten alle vinduer.
Rullegardiner har været én af danskernes favoritter i
årevis. Hvadend det drejer sig om små eller store vinduer,
ovenlys eller dreje-kip vinduer findes der altid en smuk
og funktionel løsning med rullegardiner.
Med Stilas rullegardiner har du for alvor mulighed for
at gøre vinduerne til centrale elementer i indretningen.
Valgfrie accessories og design-detaljer samt de mange
funktionelle fordele gør, at rullegardiner ofte er det
foretrukne valg. Find dine nye rullegardiner blandt vores
mørklæggende og lystransmitterende stoffer.

RULLEGARDIN
DESSIN 70012

OGSÅ IDEELLE TIL OVENLYS
Med Stila gardiner får du altid en skræddersyet løsning også når det gælder ovenlys. Med vores unikke systemer
til ovenlys kan vi garantere maksimal mørklægning med
rullegardiner, og give dig de bedste omstændigheder
for en god nattesøvn. Er dine vinduer af mærket VELUX®,
producerer vi gardinet til at passe perfekt ind i systemet.
RULLEGARDIN
DESSIN 70075

20

70012
hvid træbundliste
fra 1.626,vindue fra
50245med
fra 134,(60x100 cm)(HL1)
| 50243
fra 134,-(80x100
(60x100cm)
cm)| 70075
| 50239i ovenlys
dakraammodel
fra 1.716,259,- (50x100
(60x100 cm)

RULLEGARDIN
DESSIN 70165

70165 fra 966,- (80x100 cm)
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BR U N C H I S
BR EA K FAST. ..

DUO RULLEGARDIN
DESSIN 32072

Hvis der findes en jantelov for gardiner, så har Duo Rolleren
i hvert fald glemt at kigge i den. Byd velkommen til gardinet
for den stilbevidste indretter, som ikke har noget imod, at
rummet får lidt attitude. Med sin flotte dobbeltlagseffekt vil
Duo Rolleren gerne ses - og det bliver den!
Vores nye Duo Roller kollektion indeholder bl.a. en række
farvede dessiner, der er særligt udvalgt til at komplementere
de skandinaviske hjem. Når solen rammer stoffet, lyser farven
op, og du får det fineste bløde lysindfald.

...WI THOU T AN
ALARM CLOC K
22

32072 fra 2.475,- (60x100 cm)

DUO ROLLERS
fra vejl. 2.069 kr.
Duo Rolleren er Stilas svar på et luksus rullegardin. Denne
specielle form for solafskærmning har to lag stof med
skiftevis transparente og ikke-transparente striber, som
giver dig rig mulighed for at regulere lysindfaldet helt
efter behov.

DUO RULLEGARDIN
DESSIN 32000

Åbent: Frit udsyn og maksimalt lysindfald.
Halvåbent: Et blødt og filtreret lysindfald.
Lukket: Maksimalt privatliv og minimalt lysindfald.

Med Duo Rolleren har du for alvor mulighed for at lege
med lyset gennem vinduerne. De skiftevis transparente og
ikke-transparente striber giver et flot og fængende bidrag
til indretningen, som vil give dig et nyt syn på, hvad lys og
gardiner kan udrette i fællesskab.

32000 fra 2.475,- (60x100 cm)
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DESIGN ER EN S
FAVOR ITTER

MEINDERT
BOS
KREATIV DIREKTØR

"Materialer

og

farver

har

altid

fascineret mig. Lys giver struktur til
materialerne og bringer liv til farver.
I de fremviste værelser kan du se,
hvordan gardinløsningerne spiller
sammen med det indkomne lys. Det
får rummene til at synes levende og
indretningen fremhæves."

MEINDERT BOS leverer det kreative input til alle vores nye kollektioner.
Hans team forsker kontinuerligt i trends indenfor mode, indretning og livsstil,
og bruger indsigten til at udforme vores kollektioner.

24

RULLEGARDIN
DESSIN 70055

"LYS GI VER
ST RUKTUR TI L
MAT ERI ALERNE OG
L A DER FARVERNE
LEVE."

PLISSÉGARDIN
DESSIN 40014

DUO ROLLER
DESSIN 32057

PERSIENNE
DESSIN 55594

70055 med kobberfarvet bundliste ALU4 fra 1.028,- (80x100 cm) | 40014 med fri placering fra 1.751,- (60x80 cm)
32057 fra 2.475,- (60x100 cm) | 55594 (16 mm) fra 1.732,- (60x100 cm)
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PLISSÉGARDIN
DESSIN 40042

3X

1

PERFEKTE GARDINER
TIL DIN LEJLIGHED
Bor du i lejlighed, kender du helt sikkert til denne udfordring.
Hvad der i dagstimerne er et vindue til smuk udsigt over byens
gader, bliver efter mørkets frembrud i stedet til et oplyst
akvarium. Med naboer fra alle sider er privatliv en mangelvare
både dag og nat.
Heldigvis findes der 3 oplagte typer gardiner, som kan give
udsyn og sollys, men hindre nysgerrige indkig fra nabobygningerne.

1. PLISSÉ- OG DUPLI GARDINER
Plissé- og Dupli gardiner er hhv. enkelt- og dobbelte lag
plisseret stof, der med sit lystransmitterende væv lader lyset
trænge igennem, men holder nysgerrige blikke ude. Herudover
giver både plissé og Dupli gardinerne mulighed for en fantastisk
fleksibilitet og funktionalitet til indretningen i din lejlighed
kaldet; fri parkering.
2. DUO ROLLER
Duo Rolleren består af to lag stof med skiftevis gennemsigtige
og ikke-gennemsigtige striber. Når Duo Rolleren betjenes
forskydes de to lag stof af hinanden og gardinet skifter fra
stribet udsyn med masser af sollys til total privatliv – og endda
mørklægning.
3. PERSIENNER
Med sine kurvede lameller lader persiennen dig regulere, hvor
meget privatliv eller udsyn du ønsker fra din lejlighed, på ethvert
givent tidspunkt. Et trick der gør persiennen særligt god er, at
de kurvede lameller kan vinkles både nedad og opad. På den
måde vælger man selv hvor lyset og udsynet skal komme fra.

26

40042 fra 774,- (60x80 cm)

DUO ROLLER
DESSIN 32057

2

PERSIENNE
DESSIN 55511

3

Se alle vores dessiner på stila.dk,
og bestil gratis prøver.

32057 i kassette fra 2.690,- (60x100 cm) | 55511 (50 mm) med stigebånd S76 fra 1.549,- (60x100 cm)
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RULLEGARDIN
DESSIN 50225

MO O D

KIDS'
SLEEPING
PARTY
Børneværelset er barnets domicil.
Det er her dine børn udfolder sig
kreativt, leger og fantaserer, men
også her de trækker sig tilbage
for at få ro, slappe af og sove.
Derfor

skal

børneværelset

være

inspirerende og stimulerende, men
samtidig funktionelt og praktisk.

28

70225 fra 1.386,- (80x100 cm)

RULLEGARDIN
DESSIN 70196

INDRET MED DIN
YNDLINGSFARVE
Med masser af forskellige farver og mønstre er vores
Bestil op til 5 gratis
farveprøver på stila.dk,
og afprøv farverne derhjemme.

rullegardiner et populært valg til børneværelset. Foruden det
visuelle udtryk er der også en lang række funktionelle fordele
at hente. Mørklægning, varmerefleksion af solens stråler og
antibakterielle stoffer er bare nogle af dem.

RULLEGARDIN
DESSIN 70195

RULLEGARDIN
DESSIN 70209

70195 fra 966,- (80x100 cm) | 70209 med hvid bundliste ALU1 fra 1.206,- (60x80 cm) | 70221 fra 966,- (80x100 cm)

RULLEGARDIN
DESSIN 70221
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PERSIENNE
DESSIN 55570

PERSIENNER
fra vejl. 955 kr.
Vores persienner fås i et bredt
udvalg af farver og mønstre. Vælg
blandt mere 100 forskellige slags.

I 1949 producerede vi vores aller første persienne, som lige
siden har været en vigtigt del af vores sortiment. I vores
nuværende kollektion af alupersienner har vi nøje udvalgt
farver, nuancer og prints i tråd med de nyeste trends indenfor
boligindretning.
Vores persienner er velegnet til små som store vinduer, og
med den helt rigtige farve kan du give børnenes værelse et
smart tvist. Persiennerne fås i bredder på op til 4 meter og da
stadig nemme at betjene for både børn og voksne.

Stilas persienner er produceret af 98% genbrugt aluminium.
Ved at omsmelte allerede udvundet aluminium sparer vi
nemlig naturen for en masse CO2 udledning i forbindelse
med udvindingen, samtidig med at vi sparer på planetens
ressourcer.
Med over 100 forskellige farver og nuancer i vores kollektion
af alupersienner - i lamelbredder fra 16 mm til 70 mm - har vi
helt sikkert den type persienne du leder efter.

PERSIENNE
DESSIN 55511

30

55570 (25 mm) fra 1.663,- (60x100 cm) | 55511 (50 mm) med stigebånd S76 fra 1.549,- (60x100 cm)

TRÆPERSIENNER

TRÆPERSIENNE
DESSIN 55723

fra vejl. 1.501 kr.

Med stigebånd kan du give din persienne
eller træpersienne en lille ekstra accent.
Vælg mellem flere farver og designs.

Ask

Lind

Bambus

Abachi

Ayous

Kombinationer

En træpersienne er ideel til at skabe en varm og hjemlig
atmosfære. I vores kollektion af træpersienner finder du
både naturlige, rå og polerede trælameller med skandinavisk
charme. Alle træpersienner er produceret af ægte træ og
kollektionen indeholder bl.a. bæredygtige træsorter.
Du kan vælge mellem 2 lamelbredder, hver med sit eget udtryk:
50 og 65 mm. En smal lamel skaber et roligt look, mens de
bredere lameller giver et anderledes edgy udtryk.

55723 med stigebånd S64 fra 2.864,- (60x100 cm)
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BUTTERFLY
GARDINER
fra vejl. 2.001 kr.
Butterfly gardiner er, som ordet antyder, udviklet med
inspiration fra en sommerfugl, der breder sine vinger. Foruden
et æstetisk anderledes udtryk, er gardinets afgørende
funktionelle forskel fra plissé og persienne dén, at den netop
kombinerer det bedste fra disse to produkter.

Åben
(persienne)

Halvåben

Lukket
(plisségardin)

Med butterflygardinet får du både en persienne og plisségardin
i ét. I lukket tilstand ligner den plisséen og lukker af for
lysspalter mellem lamellerne. I åben tilstand ligner den mere en
persienne og skaber dermed et mere fleksibelt lysindfald end
f.eks. plisséen.
Hos Stila er vi glade for at kunne præsentere Butterfly gardinet,
som de eneste i Danmark. Butterfly gardinet har med sin
unikke transformationseffekt og sit eksklusive æstetiske udtryk
allerede vundet ind i manges hjerter – inklusiv vores egne.
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BUTTERFLY GARDIN
DESSIN 55802

Bestil gratis rådgivning på stila.dk
og bliv inspireret til din indretning

LÆDERLOOK
55805

55802

55802 fra 2.001,- (60x100 cm)

55803

55812
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"JEG VAR FAKTISK RIGTIG
BANGE FOR AT SKULLE
KØBE EN LEJLIGHED"

#ENRICHINGLIFE

JULIE G. WESTER &
JACQUES LOUI BRUUN

Julie og Jacques har inviteret os på brunch og for en
stund ind i deres hverdag. Vi besøger dem i deres hjem
i en rødstenet lejlighedskarré på Amager, hvor vi bliver
budt varmt velkommen til duften af ristet brød og sort
kaffe. Alle bliver hilst med kram; selv dem af os de
aldrig før har mødt.
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BAG GARDINERNE
HOS JULIE & JACQUES
Inde ved det store bord i spisestuen er der dækket op til fire.
Væggene er malet i en frisk azurblå farve, og de mange nips,
figurer og vaser afslører, at Julie og Jacques har rejst i hele
verden. Måske med en anelse forkærlighed for sydøst asien.
De mange eksotiske artefakter kombineres i alle rum med
klassisk og morderne kunst.
Glaskunst i en taupe pallette fra bl.a. Louise Roe og Lyngby
er sat sammen med antikke arkivskabe i galvaniseret metal,
historisk billedkunst og en række heldige loppefund. Alt med
en tilhørende historie; nyt som gammelt.

DUPLI GARDIN
DESSIN 50034

50034 med designbetjening fra 1.554,- (60x80 cm)
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#ENRICHINGLIFE
Julie Grundtvig Wester (f. 1991) er

og har grundlæggende altid haft en

så videre; det var skræmmende, da det

skuespiller og har senest været aktuel

stor interesse i at møde nye forskellige

netop strider imod alt det, som jeg har

i DR’s dramaserie ”Bedrag”, hvor hun

mennesker. Men det er ikke noget, der

været vant til og er vokset op med." -

spiller overfor Esben Smed som Line,

er specielt ved mig, for jeg oplever det

Julie

kæreste til hovedpersonen Nicky. Men

generelt blandt min omgangskreds og

karrieren startede faktisk allerede som

mine barndomsvenner fra Christiania.

Lejligheden blev først og fremmest

børneskuespiller i ”Oskar og Josefine”

Det er noget jeg har med mig derfra.

valgt, fordi det er tæt på Christiania,

og senere i triologien ”Tempelriddernes

Empati for andre mennesker." - Julie

og samtidig gav mulighed for at få én

Skat”. Ved siden af sin skuespillerkarriere

størrelse lejlighed, der opfyldte parrets

arbejder Julie med design og branding

praktiske behov for bl.a. hjemmekontor
og gåafstand fra Christiania.

for Patriksson Group i hjertet af
København.

"Det skal siges, at alt det her
med banklån og lejlighedskøb

Til dagligt danner Julie par

faktisk ikke er så slemt, som

med Jacques Loui Bruun,
der ligeledes har skabt

jeg troede, det ville være.

sig en karriere indenfor

Tværtimod. Der er kommet

den

verden

total ro på. Jeg føler en

som personlig assistent

sikkerhed i mit hjem på en

for

kreative
sangeren

Forchhammer

måde, som jeg aldrig har

Lukas
fra

prøvet før." - Julie

det

danske succesband Lukas
Selvom

Graham. Og hvor Lukas er,

øverst

finder du ligeledes Jacques.

Amager
på

ikke

var

ønskelisten,

da

lejlighedsjagten startede, har de

Når Lukas er i udlandet for

nu fundet et smukt og trygt hjem

at skrive, indspille musik eller

tæt på Julies familie, tæt på metroen og

turnere, så er Jacques med.

tæt på lufthavnen.
Julie er opvokset på Christiania i en familie
på fire. En mor, der er grafisk designer, en

Efter nogle år som par besluttede Julie og

At skabe balance i en kreativ hverdag

far, der er smed og møbelsnedker, samt

Jacques at flytte sammen, og eftersom

Ifølge Julie og Jacques er den vigtigste

en lille bror. Der var ingen tv-kanaler i

der er byggestop på Christiania, måtte

ingrediens for at skabe balance i en

hjemmet, men det var til gengæld et

parret lede efter noget andet. Til sidst

kreativ hverdag, at give plads og søge

hjem med masser af musik. Kreativitet

faldt valget på indre Amager, en spytklat

om fælles forståelse. Forståelse for at

var noget som hele familien dyrkede og

fra fristaden.

hverdagen svinder ind, når når Julie

værdsatte.
"På Christiania
får

du

virkelig

lov til at se alle
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"JEG HAR ALDRIG HAFT ET FJERNSYN I MIT
VOKSNE LIV, OG JEG HAVDE DET SVÆRT
MED AT FÅ DET IND I MIT HJEM"

optager en ny film
eller TV-serie, eller
når Jacques er på
turné.

lag af samfundet på ét sted. Det har

"Jeg var rigtig bange for at skulle købe en

"Jeg sørger for at planlægge min dag, så

helt sikkert givet mig en masse. Jeg

lejlighed og at blive en del af samfundet

vi er færdige nogenlunde samme tid og

har set mange forskellige mennesker

på den måde. Banklån, tinglysning og

kan spise aftensmad sammen." - Jacques

DUPLI GARDIN
DESSIN 50034

"DA VI SKULLE
INDRETTE TÆNKTE
JEG MEGET OVER,
HVILKEN FØLELSE
DU SKULLE HAVE
I HVERT RUM."

DUPLI GARDIN
DESSIN 50034

50034 med designbetjening fra 1.554,- (60x80 cm)
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#ENRICHINGLIFE

TRÆPERSIENNE
DESSIN 55750

Når Jacques ikke er på turné med

Men bare fordi fremtiden er usikker,

Kreativiteten bringes ind i hjemmet

Lukas Graham, gør han, hvad han kan

betyder det ikke, at Julie og Jacques ikke

Allerede inden Julie og Jacques officielt

for at planlægge sin hverdag efter

drømmer. Særligt Julie giver udtryk for

flyttede sammen i lejligheden på Amager,

Julies faste 9-17 arbejdsdag. Køkkenet

at være god til at planlægge, drømme

var det på tale, hvad de hver især købte

er samlingspunktet for hjemmet, hvor

og sætte mål. Planer som nogle gange

af indretningsgenstande, så det hele

de færdiggør dagens gøremål, laver

bliver til noget, og andre gange bliver

passede sammen, når de engang skulle

spædende mad, og samtidig drømmer

erstattet af noget helt andet.

flytte sammen. Også her havde Julie en
finger med i spillet.

lidt om fremtiden.
"Jeg siger ting hver dag, som vi skal.
"Vores karrierevalg betyder, at vi ikke

Ting som; vi skal have det her hus, vi skal

"Da vi skulle indrette den her lejlighed,

kan forudse særlig meget, og at vi derfor

rejse herhen, eller vi skal opnå dét her

tænkte jeg på, hvad hvert enkelt rum

bare må tage det, som det kommer. Vi

i vores karriere. Men vi øver os faktisk

skulle kunne. Hvilken følelse du skulle

kan ikke nødvendigvis kigge 10 år frem.

rigtig meget på, at det skal være fint

have, når du opholdt dig i rummet.

Vi ved ikke engang, hvordan vores jobs

nok at have drømme, men bare dét at

Eksempelvis

være til stede leder til de største og mest

meget roligt at opholde sig i. Der må ikke

fantastiske oplevelser og rejser. Både

være for meget larm i form af nips og

professionelt og personligt." - Julie

pynt." - Julie

ser ud om 10 år." – Jacques
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skal

soveværelset

føles

For at skabe den helt rigtige stemning
er væggene blevet malet i en dyb og
afslappende

mørkegrøn

farve,

som

i kombination med den matte hvide
skabsvæg

skaber

rolige

flader,

der

strækker sig gennem hele rummet. Kun
få genstande har fået lov at indtage en
lille plads på gulv eller væg; og alle kun i
naturlige materialer.

"JEG SYNES EN PERSIENNE
GIVER NOGET SMUKT OG
GRAFISK TIL RUMMET."
En

spinkel

taburet

i

lyst

træ,

en

mørkegrøn olietønde som tøjkurv og
et ensfarvet sengetæppe. Det eneste
der stikker ud, er et kollagemaleri med
ordet ”Love” i centrum for øjet. I vinduet
hænger en træpersienne i ægte Abachi
træ, der kaster et særpræget lysmønster
over soveværelset.

"DET ER VIGTIGT FOR OS AT HAVE
NOGET NATURLIGT I HJEMMET."
TRÆPERSIENNE
DESSIN 55750

55750 (Abachi) fra 2.779,- (60x100 cm)
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Rummet i sig selv står i stor kontrast til

Det kan være en stor udfordring at

nye gardiner kan skrue op og ned for

spisestuen, der i stedet nærmest emmer

indrette en stue med et TV, uden at gå på

lyset. På grund af de store vinduer kan

af liv og dynamik. Det gule kunstværk

kompromis med rummets æstetik. Men i

lyset været helt overvældende." - Julie

med maya-lignende symboler, og den

modsætning til tablets og smartphones,

mørkerøde tørrede buket står i stærk

så har fjernsynet en særlig evne til at

Julie elsker taktile materialer, farver og

kontrast til den azurblå farve, mens

samle folk.

overflader. Det rustikke køkken med de
naturlige materialer og grønne klinker

andet falder mere ind i farvesproget.
Eksempelvis gardinerne.

"HVER MORGEN VAR JEG OPPE FORAN
VINDUET FOR AT SAMMENLIGNE FARVERNE."
"Spisestuen skal være et energisk rum,

"Jeg har aldrig haft et fjernsyn i mit

giver lejligheden masser af karaktér,

hvor der kan snakkes, grines og spilles

voksne liv, og jeg havde det svært med

og de mange forskellige farvetemaer i

musik, og så fandt jeg den her blå farve,

at få det ind i mit hjem. Det er jo den

hvert rum i lejligheden gør, at lejligheden

som jeg i øvrigt elsker. Det er første gang,

grimmeste

fremstår gennemført og spændende.

jeg har indrettet på den måde." - Julie

fremme. Jeg har været vant til, at man

ting

at

havde

stående

Nærmest endda eventyrlysten.

så det man ville på computeren." - Julie
Til vinduerne i spisestuen har Julie

Julie finder blandt andet inspiration til

& Jacques valgt ét af vores unikke

Konventionel TV-hygge er til gengæld

indretningen ved at gå på opdagelse i

Dupli gardiner, der med sin dip-dye

netop hvad Julie har lært af Jacques.

genbrugsbutikker, udenlandske loppe-

effekt graduerer fra hvid til blå over

Ifølge Julie har Jacques lært hende

markeder

længden af gardinet og giver et helt

at værdsætte at ligge på sofaen og se

Vigtigst er historien, som den enkelte

specielt lysindfald. For ikke at nævne et

en god film eller en fantastisk tv-serie.

genstand bringer med sig ind i hjemmet.

anderledes look, der trækker spisestuens

Derfor svarer Julie også til spørgsmålet

Hendes passion for indretning er ganske

særpræg med op i vinduerne.

om, hvilken genstand i hjemmet, der

smittende, og der går ikke længe i

i

små

kunstbutikker.

repræsenterer dem hver især, at Jacques

hendes selskab, før du selv får lyst til at

"Det var nemt at vælge gardiner til

må repræsentere fjernsynet, og at hun

suse ned i den nærmeste genbrugsbutik

spisestuen. Julie elsker gradient, og da vi

selv repræsenterer bogreolen.

og gentænke dit eget hjem.

så, at I havde en blå gradient, der ville
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og

passe til vores blå stue, så var det nemt.

"Når vi har søndagsafslapning på sofaen,

" - Jacques

er det virkelig berigende, at vi med vores

For at finde de helt rigtige gardiner,

"AT ENS GARDINER ER

fik Julie og Jacques besøg af vores

LAVET AF GENANVENDT

professionelle gardin-stylister, der også
kan hjælpe dig med at vælge mellem
de forskellige gardintyper, farver og
modeller. Efter at have fundet den

MATERIALE, ER EN FED
HISTORIE AT FORTÆLLE
SINE GÆSTER."

rigtige type gardin og nogle potentielle
farver, fik Julie og Jacques lov at beholde

"Hver morgen var jeg oppe foran vinduet

prøver på deres favoritter, som de kunne

i stuen for at sammenligne farverne. Den

undersøge i forskellige belysninger og

farve, som det endte med i stuen, er lidt

sammenligne op mod forskelligt interiør.

skør. Den er grå, men ser brun ud, så den
giver noget varme til rummet. Selvom
det er en nuance, som er svær at sætte
en finger på, er den bare enorm flot til
et rum, som ellers er hvidt og simpelt."
- Julie

"DET HAR VÆRET EN VIRKELIG BERIGENDE
OPLEVELSE HELE VEJEN IGENNEM."

50260 med designbetjening fra 1.824,- (60x80 cm)
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DUPLI GARDIN
DESSIN 50034

1

BÆREDYGTIGE
& NATURLIGE
SÅDAN VALGTE JULIE &
JACQUES DERES GARDINER
Julie og Jacques har valgt to af vores Dupli gardiner til stuen
og spisestuen, og én af vores naturlige Abachi træpersienner
til soveværelset. Ikke så overraskende når man kender deres
kærlighed for taktilt design og naturlige materialer.
Dupli gardinerne til stuen er faktisk lidt mere end helt
almindelige.

Foruden

at

være

udstyrede

med

vores

behagelige SmartCord® betjening, hvor træksnoren fungerer
som en pumpe, er stoffet til gardinet faktisk lavet af 100%
genanvendt polyester.

1. BÆREDYGTIGT DUPLI GARDIN
Stuen var det første rum, som Julie og Jacques fandt gardiner
til. Valget faldt på vores yderst populære Dupli gardiner
med et taupe stof, der er produceret af 100% genanvendt
materiale. Farven og den sarte struktur komplementerer den
meget taktile indretning af stuen, der er præget af masser af
grove flader og materialer.
2. DIP-DYE DUPLI GARDIN
Der skulle ikke meget betænkningstid til, da Julie og Jacques
opdagede vores helt nye Dupli gardin stof "Dip-Dye Blue",
der gradierer fra hvid til blå over gardinets højde. Farven var
nemlig et perfekt match til farven på væggene i spisestuen.
3. ABACHI TRÆPERSIENNE
Til soveværelset og det lille kontor faldt valget på vores
træpersienner i det smukke abachi-træ med naturlige
farvetoner og dybe strukturer. Lige præcis abachi-træet
blev valgt for at matche de øvrige træsorter, som parret har
i hjemmet.
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50034 med designbetjening fra 1.554,- (60x80 cm)

DUPLI GARDIN
DESSIN 50260

2

TRÆPERSIENNE
DESSIN 55750

3

Se alle vores dessiner på stila.dk,
og bestil gratis prøver.

50260 med designbetjening fra 1.824,- (60x80 cm) | 55750 (Abachi) fra 2.779,- (60x100 cm)
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RULLEGARDIN
DESSIN 70217

ÅRETS FARVE 2020:

CLASSIC BLUE
Årets farve der kommer til at dominere dette års design og
indlede det nye årti er Classic Blue.
Den fyldige, blå farve er i sig selv ikke revolutionerende inden
for design og interiør, men i 2020 ser vi endnu mere til den.
Den kongeblå farve vækker følelser som tillid, solidaritet og
ekslusivitet i indretningen. Kombinér den dybblå farve med
andre blå farver eller sammensæt den med de mere neutrale
farvetoner.

DUPLI GARIDN
DESSIN 50107

RULLEGARDIN
DESSIN 70127
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70127 fra 966,- (80x100 cm) | 50107 fra 1.396,- (60x80 cm) | 70217 fra 834,- (80x100 cm) | 40027 fra 1.005,- (60x80 cm)
50109 fra 1.396,- (60x80 cm) | 40022 fra 1.511,- (60x80 cm) | 50150 fra 1.507,- (60x80 cm)

PLISSÉGARDIN
DESSIN 40027

DUPLI GARDIN
DESSIN 50109

PLISSÉGARDIN
DESSIN 40022

DUPLI GARDIN
DESSIN 50150

PLISSÉGARDIN
DESSIN 40022
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RULLEGARDIN
DESSIN 50204

ELEKTRISKE
GARDINER
fra vejl. +1.210 kr.
Vil du have elektriske gardiner, men slippe for el-arbejdet?
Med vores simple batteri-motorer slipper du for ledninger i
vindueskarmen og får et smukt diskret resultat - naturligvis
stadig på mål.
Prisen på vores elektriske gardiner består af to ting; prisen
på dit ønskede gardin & prisen på motoren. Vores mest
prisbevidste elektriske løsning er rullegardiner med batterimotor, der i 80x120 cm koster fra blot 1.801 kr. inkl. gardin og
batteri motor. Naturligvis stadig i skræddersyede mål.
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70194 med batterimotor fra 2.176,- (80x100 cm)

SMART HOME
GARDINER
TaHoma® hub vejl. 2.299,-

Smart Home gardiner sætter dit hjem i bevægelse. Modsat
almindelige elektriske gardiner kan du med en TaHoma®
Smart Home hub ikke alene styre dine Stila gardiner,
men også tilknytte en lang række andre produkter for at
skabe et ”bevægeligt” og intelligent hjem.
En TaHoma® Smart Home hub koster vejl. 2.299 kr. og
kan enten tilsluttes eksisterende elektriske Stila gardiner
eller vælges som tilkøb til dine nye elektriske gardiner.

LAMELGARDIN
DESSIN 15242

15242 (127 mm) med elektrisk motor fra 5.036,- (100x100 cm)
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LAMELGARDIN
DESSIN 15297

"JEG SYNES AT JERES
GARDINER HAR EN HELT
FANTASTISK HISTORIE"

#ENRICHINGLIFE

VILLA GRENAA
Hvilke

gardiner

skal

hænge

i

Danmarks

mest

bæredygtige hjem? Med vores fokus på bæredygtig
udvikling i vores kollektioner blev vores bæredygtige
og genanvendte lamelgardiner valgt til at berige
hjemmet i Grenaa.
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LAMELGARDIN
DESSIN 15297

GARDINER TIL DANMARKS
MEST BÆREDYGTIGE HJEM
Lidt uden for Grenaa står Danmarks mest bæredygtige villa,
der er opført i 2020, og som er verdens første private hjem til
at bære certificeringerne DGNB og PEFC.
Huset er bygget udelukkende af bæredygtige materialer, der
enten er produceret af genanvendt råmateriale, eller som
er anskaffet på den mest bæredygtige vis. Da det kom til
'nye' gardiner, skulle det naturligvis være vores bæredygtige
lamelgardiner, der er produceret af 100% genanvendte
plastikflasker, som er indsamlet i naturen.

LAMELGARDIN
DESSIN 15297

15297 med indsvejste bundlodder fra vejl. 1.395,- (100x100 cm)
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LAMELGARDIN
DESSIN 15297

FO KUS PÅ
B ÆR E DYGTIG HE D I
BYG G E R IE T

Louise og Dennis Friis Thaagaard købte allerede grunden i
2012, og blev ret hurtigt enige om at bygge Danmarks mest
bæredygtige villa. Tanken var, at huset skulle kunne inspirere
andre til at bygge bæredygtigt.
Jeg synes jo, at de her lamelgardiner er fantastiske, fordi jeg
kan fortælle, at de er produceret af bortkastede plastikflasker,
som er opsamlet rundt omkring i naturen. Jeg synes, det er en
helt fantastisk historie. - Dennis
Historien bag huset og inventaret har haft stor betydning lige
siden starten af projektet. Familien har nemlig prioriteret, at alle
ting i huset skulle fortælle en positiv historie.
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EN LANG & LÆRERIG PROCES
Processen har virkelig trukket tænder ud, fortæller Dennis. Byggeriet
varede noget længere end først antaget, og der kom en del udfordringer
i forhold til manglende udvalg af materialer, som var bæredygtige nok.
Jeg har brugt meget tid på at Google, grave, gå på messer og snakke med
mit netværk for at finde de rigtige leverandører. Hvad angår gardinerne,
fandtes der i virkeligheden kun én leverandør i Danmark, der havde fokus
på bæredygtige løsninger - og det var jer. - Dennis
Gardinerne der er monteret hos Villa Grenaa er alle lavet af 100%
genanvendte plastikflasker, der er indsamlet i naturen. Samtidig er stoffet
certificeret både Greenguard Gold & Vugge-til-Vugge, som betyder at
gardinerne ikke kun er produceret miljøvenligt, men også er bedre for
indeklimaet.

Leder du også efter bæredygtige gardiner?
På stila.dk kan du bestille gratis prøver på
alle vores gardiner, og opleve dem
hjemme hos dig selv.

LAMELGARDIN
DESSIN 15297

15297 (89 mm) med indsvejste bundlodder fra vejl. 1.395,- (100x100 cm)
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Derfor Stila®
DEN PERFEKTE LØSNING TIL DIT VINDUE
Ligesom os mennesker, findes vinduer i mange forskellige
former og størrelser. Med vores kollektioner findes der en
løsning til ethvert vindue.

BOOK EN STYLIST
Vores stylister har mange års erfaring og har hjulpet
boligejere som dig med at vælge de helt rigtige gardiner.

GRATIS PRØVER
Bestil op til 5 gratis prøver på vores vores hjemmeside
stila.dk, og afprøv dine nye gardiner hjemme hos dig selv.

5 ÅRS GARANTI
Den bedste garanti er dén, du ikke får brug for. Skulle
uheldet alligevel være ude, kan du vide dig sikker i, at vi
tilbyder 5 års garanti på langt de fleste af vores produkter.

Plisségardiner
Dupli gardiner
Lamelgardiner
Rullegardiner
Duo Rollers
Persienner
Træpersienner
Butterfly gardiner

Der skal tages forbehold for tastefejl og ændringer i priser.

stila.dk

@stiladk

#StilaGardiner

