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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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A HOT SUMMER 
DAY ON THE 

TERRACE

MOOD

Er der noget bedre, end at tilbringe 

en varm sommerdag på terrassen 

med noget koldt at drikke og en 

smule skygge for solens skarpeste 

stråler?

Leder du efter den helt rigtige udendørsløsning? Når du skal 

vælge din nye solafskærmning, er der mere at tage stilling til, 

end blot hvilken farve du ønsker dig.

Balancen mellem skygge og lysindfald er for mange den største 

udfordring, når de leder efter en ny løsning. Heldigvis står vores 

professionelle eksperter altid klar til at hjælpe dig!

BOOK EN GRATIS RÅDGIVER PÅ STILA.DK

ALTID GRATIS
EKSPERT-RÅDGIVNING!

 ELEKTRISK B128 PERGOLA fra 51.039,- (250x150 cm)

P7 PARASOL
DESSIN "NATURAL 
WHITE"

B25 MARKISE
DESSIN 0001 

B1085 SCREEN
DESSIN 002002 

 ELEKTRISK B25 MARKISE fra 20.719,- (250x150cm) | P7 PARASOL fra 20.876,- (250x250cm) | B1085 SCREEN fra 7.617,- (100x75 cm)

B128 PERGOLA
DESSIN U171
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Læs mere om alle fordelene ved vores 
markiser på stila.dk

B25 PRESTIGE (ekstra vindstærk)
DESSIN 6088

 ELEKTRISK B25 PRESTIGE fra 33.273,- (350x300 cm)  |  ELEKTRISK B25 STANDARD fra 20.719,- (250x150 cm) |
    ELEKTRISK B25 VOLANTE med rullegardin i forbum fra 32.006,- (250x150 cm) 

B-25 markisen er vores absolutte "bestseller" - og af gode 

grunde. Med sin kompakte kassette, stærke arme og mange 

muligheder er B-25 skræddersyet til de danske hjem. Markisen 

er populær med en el-drevet motor, der styres enten via 

fjernbetjening, vægkontakt eller smartphone. Har du brug for 

en særligt vindstærk markise, kan du vælge en B-25 Prestige, 

som modstår selv hård vind (op til 13,8 m/s).

Terrassen og haven bliver oftere og oftere en udvidelse af 

boligen. Derfor har vi i vores udvalg af markiser lagt stor 

vægt på at skabe de bedste forhold for et skønt udeliv. Opnå 

behagelig skygge om sommeren, og få det meste ud af året 

ved at forlænge ude-sæsonen med en kvalitetsmarkise. 

Har du brug for ekstra meget skygge? 
B-25 Volante har et indstilleligt rullegardin i 

forbommen. Rullegardinet giver ekstra privatliv samt 
maksimal beskyttelse mod den lavtstående sol.

B25 PRESTIGE
DESSIN 0001

ELEKTRISKE MARKISER
fra vejl. 20.719 kr.

B25 STANDARD
DESSIN 0001

B25 VOLANTE
DESSIN 6088
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 ELEKTRISK B27 ELITE fra 22.125,- (250x150 cm) 

Med sit rektangulære design repræsenterer 

B-27 en moderne, rektangulær markisemodel. 

Markisen deler tekniske kvaliteter med B-25 

modellen, men skiller sig ud med sit markante 

design, hvorfor den har fået det interne kælenavn 

"arkitektens yndling".

Siden stilens oprindelse i 1930'erne har vi 

oplevet flere combacks af denne minimalistiske, 

funktionelle og kubistiske stil; og nu er 

funkisstilen endnu engang tilbage. 

Med sin unikke firkantede kassette, der kan 

farvekoordineres med husets vinduer eller tag, 

er B-27 markisen en perfekt løsning til ethvert 

funkisbyggeri.

Elektrisk styring er den mest populære betjeningsform og er særligt 

anvendeligt, når du ønsker at få maksimal komfort ud af din markise.  Skulle 

din markise befinde sig et sted uden strøm, fås vores markiser dog også 

med drejestang.

Vores markiser er udstyret med akrylstof af høj 
kvalitet. Dette garanterer en høj farveægthed og 

beskyttelse mod vand og snavs.

B27 ELITE
DESSIN 0001

DUPLI GARDIN
DESSIN 50108

 ELEKTRISK B27 ELITE fra 22.125,- (250x150 cm) 

ARKITEKTENS YNDLING

B27 ELITE
DESSIN 0001
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Løsningen til den optimale overdækning ligger bl.a. i, at vinklen 

på din markise er helt rigtig. Den rigtige vinkel sikrer nemlig, 

at let regn ikke samler sig på markisedugen, men at markisen 

samtidig ikke hænger så lavt, at den fjerner udsynet.

Har du lavt udhæng?

Vores B-50 markise er specielt designet til huse, hvor udhænget 

er lavt. På denne specielle markise kan hældningen nemlig 

justeres helt ned til 5 grader.

DEN HELT RIGTIGE VINKEL

B50 MARKISE
DESSIN U408

 ELEKTRISK B50 MARKISE fra 21.981,- (250x150 cm)

B25 STANDARD
DESSIN 0001

Når du vælger din nye B-24, B-25 eller B-27 markise, har 

du mulighed for at vælge, hvor stærke markisearmene skal 

være. Disse markiser kommer nemlig alle i versionerne; 

Standard, Elite og Prestige.

Standard
Standard-versionen af vores markiser er alle klassificeret 

med vindstyrke 5 på Beaufort skalaen, hvilket betyder, at 

markisen er funktionsdygtig i vindstyrker op til 10,8 m/s 

(frisk vind). LED lys kan påmonteres armene, og markisen 

kan males i 200 forskellige RAL farver mod pristillæg.

 ELEKTRISK B25 STANDARD fra 20.719,- (250x150 cm)

Elite
Elite-versionen er ligeledes funktionsdygtig i vindstyrker 

op til 10,8 m/s, men modsat standard-versionen, bliver LED 

lys integreret i armene, fremfor påmonteret som påhæng. 

Den fås desuden med større udfald (op til 375 cm). 

Specielle RAL farver er ligeledes mulige mod pristillæg.

Prestige
Prestige-versionen af vores markiser er den absolut 

stærkeste. Med en vindstyrke 6 klassificering på Beaufort 

skalaen, er denne markise funktionsdygtig i vindstyrker helt 

op til 13,8 m/s (hård vind). LED lys kan integreres i armene, 

men modsat Standard & Elite, kan Prestige modellen frit 

vælges i alle RAL-farve uden tillæg. Perfekt hvis du ønsker 

at farvekoordinere din facade.

Standard: Op til 10,8 m/s

Elite : Op til 10,8 m/s og større udfald

Prestige : Op til 13,8 m/s og fri RAL lakering

STÆRK, STÆRKERE, STÆRKEST
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Maksimale skyggemuligheder
Har du brug for ekstra meget skygge? B-38 markisen 

har et indstilleligt rullegardin i forbommen. Rullegardinet 

giver ekstra privatliv samt maksimal beskyttelse mod den 

lavtstående sol. Med sin patenterede forbom forsvinder 

rullegardinet endda helt væk i kassetten, når det trækkes op.

Trendy farver
Selvom mange tænker på markiser som værende sorte, 

hvide eller måske stribede, så findes der i virkeligheden 

masser af forskellige markisestoffer, der hver giver markisen 

sit helt eget særpræg.

De over 200 forskellige dugstoffer indeholder både farver 

og mønstre af mange forskellige stile.

B38 MARKISE
DESSIN 8778

Vand & smudsafvisende
Dugene til vores markiser er gennemtestede for at sikre, at 

de altid møder vores krav til farveægthed, slid og styrke. Den 

unikke Cleanguard® behandling sikrer samtidig, at dugene er 

både vand- og smudsafvisende, så fugt og snavs ikke sætter 

sig i dugen.

 ELEKTRISK B38 MARKISE med rullegardin i forbum fra 36.697,- (300x150 cm) 

B38 MARKISE
DESSIN 8778

 ELEKTRISK B38 MARKISE med rullegardin i forbum fra 36.697,- (300x150 cm) 

EN MARKISE ER IKKE 
BARE EN MARKISE...
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Langt de fleste af vores markiser sælges i dag med elektrisk 

betjening, der giver langt større komfort til din markise. 

Motoren styres som standard med en fjernbetjening, men kan 

ligeledes tilsluttes til din smartphone ("app styring" på side 15)

Prisen på vores elektriske markiser består af to ting; prisen 

på din ønskede markise og prisen på motoren. Vores mest 

populære elektriske markise er B25 markisen med motor, der 

i 250x150 cm koster fra 20.719 kr. inkl. markise og motor. 

Naturligvis stadig i skræddersyede mål.

B38 MARKISE
DESSIN 0001

 ELEKTRISK B27 STANDARD fra 20.719,- (250x150 cm) 

ELEKTRISK 
STYRING

APP-STYRING
Connexoon® hub vejl. 1.325,-

Vil du også styre din elektriske markise via din 

smartphone? Modsat almindelige elektriske gardiner kan 

du med en Connexoon® app-styringshub ikke alene styre 

din Stila markise fra din smartphone, men også tilknytte 

LED belysning og terrassevarmer til samme app.

Har du elektriske gardiner fra Stila, anbefaler vi i stedet 

en TaHoma® Smart Home hub til vejl. 2.299 kr. Med 

denne kan du styre både dine elektriske gardiner og din 

udvendige solafskæmning fra samme app.

B27 MARKISE
DESSIN U171
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Skab et dynamisk udemiljø på din terrasse med en 

kombination af overdækning, lys og varme. Du vil 

komme til at bruge den mere. Én af fordelene ved 

at vælge en skræddersyet markise ligger i det store 

udvalg af tilbehør, som du kan tilvælge. Her er vores 

mest populære tilvalg.

POPULÆRE TILVALG

MARKISER SAMMENSÆT DIN 
MARKISE HELT 

EFTER DIN 
EGEN SMAG.

 ELEKTRISK B128 PERGOLA fra 51.039,- (250x150 cm) | ELEKTRISK B25 ELITE med LED lys (arme) fra 33.723,- (300x150 cm) 
 ELEKTRISK B25 STANDARD fra 20.719,- (250x150 cm)

B-25 STANDARD
DESSIN 0001

RYSTESENSOR
Vejl. 1.875 kr.

LED LYS (KASSETTE)
Vejl. 9.762 kr.

TERRASSEVARMER
Vejl. 4,180 kr.

SOL- & VINDSENSOR
Vejl. 2.032 kr.

LED LYS (ALBUE)
Vejl. 8.162 kr.

APP-STYRING
Fra vejl. 1.325 kr.

TEMPERATURSENSOR
Vejl. 960 kr.

LED LYS (ARM)
Vejl. 11.378 kr.

SPECIALFARVE
Fra vejl. 5.199 kr.

B25 ELITE
DESSIN 6088

DESSIN 0001

DESSIN 6088

DESSIN 8201

DESSIN 6318

DESSIN 8200

B128 PERGOLA
DESSIN 8201
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Skab det perfekte udemiljø til 

at spise hyggelig aftensmad på 

din terrasse med en kombination 

af overdækning, lys og varme. 

Bestem selv om aftensmaden skal 

nydes helt eller delvist under åben 

stjernehimmel.

COZY
DINNER UNDER 

THE STARS

MOOD

Lad os være ærlige. Det danske vejr kan af og til være meget… 

Dansk. Den rette overdækning af din terrasse vil derfor købe dig 

mange ekstra timer på terrassen. Med en skræddersyet markise 

fra Stila kan du ikke blot søge ly for vind og vejr – men også 

forlænge ude-sæsonen med tilslutning af både lys og varme.

LED belysning
Fordelene ved LED belysning er mange. Ikke nok med at 

levetiden er høj og brugsomkostningerne lave - lysstyrken kan 

ligeledes trinløst dæmpes for at skabe den mest stemningsfulde 

belysning på terrassen. Fås til både kassetten og/eller i armene.

Elektrisk terrassevarmer
Når du skal købe en ny terrassevarmer, bør du helt sikkert lede 

efter elektriske terrassevarmere fremfor dem, der kører på gas. 

Selvom en elektrisk terrassevarmer er dyrere i anskaffelse, er 

omkostningerne til drift markant lavere, mens de tilmed udleder 

langt mindre CO2.

UDELIV MED 
LYS OG VARME

 ELEKTRISK B50 MARKISE fra 21.981,-  (250x150 cm)

B-27 STANDARD
DESSIN 8210

 ELEKTRISK B27 STANDARD med LED lys (kassette) fra 30.525,- (250x150 cm)

B-50 MARKISE
DESSIN 6028
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1

B25 MARKISE
DESSIN 001

2

P6 PARASOL
DESSIN "NATRUAL WHITE"

3

B128 PERGOLA
DESSIN 370 28

4

UDV. SCREENS
DESSIN 002002

ELEKTRISKE MARKISER
fra vejl. 20.719 kr.

En af de klassiske løsninger til de danske 
terrasser, der giver mulighed for at skabe 
fleksibel skygge for solens stråler. Med de 
mange forskellige modeller findes der en 
markise til enhver terrasse og ethvert behov. 
Vælges som regel med elektrisk betjening.

Se mere  på side 6

SOLAFSKÆRMNINGSGUIDE SOLAFSKÆRMNINGSGUIDE

PARASOLLER
fra vejl. 9.782 kr.

Endnu én af de mest almindelige løsninger 
til terrassen er parasollen. Populær for dens 
flytbarhed og nemme betjening, er denne 
løsning god til fritstående overdækning, 
huse med lavt udhæng, eller terrasser uden 
mulighed for tilslutning af el.

Se mere  på side 22

ELEKTRISKE PERGOLA
fra vejl. 51.039 kr.

Ligesom markisen er pergolaen en særligt 
fleksibel løsning til terrassen. Modsat 
markisen kan pergolaen have meget 
større udfald, og med dets indbyggede 
tagrendesystem afleder det vandet fra dugen, 
så den endda kan bruges i regnvejr.

Se mere  på side 26

ELEKTRISKE UDVENDIGE SCREENS
fra vejl. 6.036 kr.

Udvendige screens kan være den perfekte 
tilføjelse til boligen, hvis du ønsker at skabe 
et bedre indemiljø på en nem og integreret 
måde. Løsningen er særligt god til at 
begrænse både sol og varme, samtidig med 
at  nysgerrige blikke begrænses.
 

Se mere  på side 38



Lad hele huset et nyt bekendtskab på terrassen. Med skræddersyede 

kvaliteter efter dine ønsker bliver din nye Stila-parasol hurtigt en del af 

familien - og den giver dig lyst til at bruge den hver dag.

Hvad end du søger en klassisk centreret parasol eller en hængeparasol, 

en diskret eller en kæmpestor overdækning, en fritstående eller en 

vægmonteret løsning, så har vi en parasol til dig. Vores sortiment er 

tilpasset ethvert behov for skygge på terrassen og findes i både runde 

og firkantede modeller.

 P7 PARASOL fra 20.876,- (250x250 cm) |  P50 PARASOL fra 4.912,- (Ø270 cm) 

Der er intet som at nyde en solrig sommeraften på terrassen - eller 

som at søge ly af solens varme sommerstråler om dagen i den 

kølige skygge af en parasol. Med en parasol fra Stila får du en yderst 

komfortabel løsning af højeste kvalitet, som du kan få glæde af i 

mange år frem.

Har du brug for råd og vejledning? 
Vores forhandlere er eksperter i solafskærmning af 

enhver art, og vil glædeligt svare på alle dine spørgsmål. 

Find din lokale forhandler på Stila.dk.

P7 PARASOL
DESSIN "NATURAL WHITE"

Søger du en mere flytbar løsning til din terrasse? Vores 
P50 parasol måler hele Ø2,7m, men fylder mindre end 
vores andre parasoller og er derfor nemmere at flytte.

PARASOLLER
fra vejl. 9.742 kr.

P50 PARASOL

P7 PARASOL
DESSIN "NATURAL WHITE"
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Er dine behov større end til én parasol? Eller er en XL parasol 

ikke helt stor nok? Med en P6 parasol kan du koble flere 

parasoller på én stang og derved opnå 4 gange så meget 

skygge uden 4 gange så meget armatur.

Vores største parasol, P6 Quattro, måler hele 620 x 620 cm i 

udslået form, og kaster skygge over hele 38 m2 terrasse. Med 

de pålynelige tagrender skal du heller ikke bekymre dig om 

det omskiftelige danske vejr, da regnvand let afledes udover 

parasoldugen.

OP TIL 38 M2 
SKYGGE

P6 DUO
DESSIN "BLACK WIDOW"

Vidste du at vores parasolduge alle er certificerede 

OEKO-TEX®, hvilket betyder at tekstilerne alle er fri 

af sundhedsskadelige stoffer? Ydermere er vores 

duge vand- og smudsafvisende, resistente mod mug, 

farveægte - og så giver de mellem 95% og 100% UV-

beskyttelse (alt efter valg af dug).

 P3 PARASOL fra 9.742,- (Ø270 cm) | P7 PARASOL fra 20.876,- (250x250 cm) | P6 QUATTRO fra 68.196,- (520x520 cm)

OEKO-TEX® & 
UV BESKYTTELSE
PARASOLDUGE AF 

HØJESTE KVALITET

 P6 DUO fra 37.577,- (520x250 cm)

INSPIRATION

P6 QUATTRO
DESSIN "WHITE SAND"

P3 PARASOL
DESSIN "WHITE SAND"

P7 PARASOL

stila.dk |  2524



Leder du efter en luksuriøs og yderst komfortabel overdækning 

til din terrasse eller have? Med en pergola kan du skabe en 

forlængelse af dit hjem ud på terrassen, som ikke fås ved en 

almindelig markise. Vores elektriske pergola er den oplagte 

mulighed for at forkæle dig selv på terrassen hele året.

LukketHalvåbenÅben

 ELEKTRISK B128 PERGOLA fra 51.039,- (250x150 cm)

BUTTERFLY GARDIN
DESSIN 55802

370 09

ELEKTRISKE

PERGOLA
fra vejl. 51.039 kr.

Med en luksuriøs pergola kan du nyde det gode vejr under 

perfekte forhold. Du kan skabe et personligt miljø, hvor det er 

skønt at slappe af på alle tidspunkter af dagen, og som vil give 

dig følelsen af en helt ny terrasse.

Den vindstabile markisedug i vores B128 pergola kan parkeres 

trinløst via den elektriske motor - hvad end den betjenes 

via kontakt, fjernbetjening eller app. Samtidig sørger det 

indbyggede tagrende-system for, at eventuel regn afledes fra 

dugen.

POPULÆRE FARVER

370 08 380 18 370 57

B128 PERGOLA
DESSIN 380 18
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Med en elektrisk pergola skaber du et uderum,  

hvor det er skønt at slappe af på alle tidspunkter 

af dagen - og alle tider af året. Pergolaen fås bl.a. 

med vindafvisende screens, der fjerner både blæst 

og uønskede indkig.

Vælger du din pergola med app-styring, kan du 

ikke blot styre den fra hvorend du befinder dig. Du 

kan også tilknytte andre hjemmeprodukter, såsom 

belysning og terrassevarmer for at skabe det 

ultimative udemiljø på terrassen.

DEN PERFEKTE OASE.. .

Er du plaget af sol og varme i din udestue? Med vores 

særlige veranda pergola modeller kan du komme både 

skarp sollys og overophedning til livs. Det unikke system 

monteres ovenpå udestuer eller ovenlys vinduer og  

parkeres trinløst med den elektriske fjernbetjening.

 ELEKTRISK B128 VERANDA fra 37.941,- (200x150 cm) ELEKTRISK B128 PERGOLA fra 51.039,- (250x150 cm)

Vil du også bruge din pergola til at skærme for vinduerne? 

Vores veranda model kan forlænges hele 125 cm ud over 

taget, så den ligeledes skaber slagskygge for vinduerne.

I kombination med en indvendig gardinløsning er du 

sikker på at kunne udnytte din udestue maksimalt på alle 

tidspunkter af dagen. Er dine gardiner elektriske kan de 

naturligvis samstyres med din pergola.

B128 PERGOLA
DESSIN 37028

VERANDA & UDESTUE
B128 PERGOLA
DESSIN 370 07

Interesseret i app-styring?  Læs mere om 
app-styring på side 15 eller på Stila.dk
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Har du endnu aldrig ejet en pergola er det måske 

svært at forestille sig, hvilken utrolig komfort den 

giver, men én ting er sikkert; din terrasse bliver aldrig 

den samme igen. Vores nyeste løsning, B128, giver 

ikke kun overdækning, men tilbyder også lys, varme 

og vindafvisning i siderne.

POPULÆRE TILVALG

PERGOLA

JUSTÉRBARE BEN 
Vejl. 8.587 kr.

TERRASSEVARMER
Vejl. 4.180 kr.

SOL- & VINDSENSOR
Vejl. 2.032 kr.

APP-STYRING
Fra vejl. 1.325 kr.

TEMPERATURSENSOR
Vejl. 960 kr.

SPECIALFARVE
Fra vejl. 5,199 kr.

BYG DEN PERFEKTE 
LØSNING, DER 

PASSER TIL 
DINE BEHOV

 ELEKTRISK B128 PERGOLA fra 51.039,- (250x150 cm)  

B128 PERGOLA
DESSIN U370

DESSIN 0001

DESSIN 6088

DESSIN 8201

DESSIN 6318

DESSIN 8200

LED BELYSNING
Vejl. 6.384 kr.

RULLEGARDIN
Vejl. 21.282 kr.

ZIP-SCREENS
Vejl. 21.763 kr.

B128 PERGOLA
DESSIN 370 28
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Den fritstående og brugervenlige Cabana med manuel 

betjening er en glimrende løsning til overdækning af 

mindre opholdssteder, hvor der eksempelvis ikke er el-

udtag. Hvad end den står på terrassen, ude i haven eller 

tæt ved vandet, er Cabana'en en glimrende løsning.

Med det fleksible skydetag i 100% polyester giver Cabana 

pergolaen effektiv beskyttelse mod solens stråler. Den høje 

stofkvalitet (650 gr/m2) og vandafvisende coating sikrer, 

at du kan bruge din Cabana i alt slags vejr. Modsat vores 

andre markise og pergola løsninger kan Cabana pergolaen 

placeres fritstående og nemt flyttes rundt, hvilket gør den 

til en perfekt løsning til haven, eller til et skiftende behov.
CABANA PERGOLA

CABANA PERGOLA
fra vejl. 36.841 kr.

 50245 fra  134,- (250x150 cm) | 50243 fra 134,- (250x150 cm) | 50239 dakraammodel fra  259,- (250x150 cm)

Slip for blæsevejr på terrassen med vores windblocker. 

Den specielle dug blokerer for vinden, og skærmer af for 

uvelkomne indblik, hvilket giver et yderst behageligt miljø 

på terrassen. Dugen udspændes mellem to fæstninger, der 

enten monteres direkte på husmuren, eller med en fristående 

pæl, der ankres i jorden.

WINDBLOCKER
fra vejl. 10.562 kr.

 CABANA PERGOLA fra 36.841,- (300x350 cm) | WINDBLOCKER fra 10.562,- (200x150 cm) stila.dk |  3332



YOUR OWN 
GARDEN 

PARADISE

MOOD

Forestil dig en rolig sensommerdag, 

hvor solen står højt på himlen. Du er 

blundet lidt væk i skyggen, mens du 

i det fjerne kan ane den velkendte 

summen fra en græsslåmaskine og 

børnelatter. Haven er et tilflugtssted, 

hvor hverdagen glemmes og livet 

nydes i fulde drag.

Er du i gang med et bygge- eller renoveringsprojekt, eller leder 

du blot efter ny solafskærmning, så husk at du altid kan rådføre 

dig hos din lokale Stila® forhandler. Sammen gennemgår I dine 

praktiske og æstetiske behov, for til sidst at finde den helt 

rigtige løsning til dig.

 B27 STANDARD fra 20.719,- (250x150 cm)

SPØRG DIN STILA® 
FORHANDLER TIL RÅDS

B27 STANDARD
DESSIN 6028

FIND DIN STILA® FORHANDLER PÅ STILA.DK

stila.dk |  3534
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Sommeren er højsæson for vores brug af både have og 

terrasse, og ligesom vores indvendige indretning, påvirkes 

vores udvendige indretning af tidens trends. Vi har lavet en 

kort liste med nogle af årets største trends indenfor have og 

terrasse.

1

TRENDS TIL DIN 
SOMMERHAVE

4X

 B50 MARKISE fra 21.981,- (250x150 cm)

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

2

Hvor vi tidligere har tænkt meget i at skabe så 

fin og sart en have som muligt, ser vi nu en ny 

trend, hvor det handler om at sammensætte en 

have, der tåler mere sol og tørke. Ved at bruge 

mere stedsegrønt og færre sarte blomster, slipper 

du for at vande din have kunstigt, og giver herved 

klimaet en hjælpende hånd.

Genanvendelighed er ikke kun et tema i indendørs 

indretning - også i haven er det cirkulære 

forbrug tænkt ind. Ved at genbruge regnvand 

og lave din egen kompost, kan du gøre din have 

selvforsynende. Herudover kan du plante flere 

store træer, der binder mere CO2 og renser luften.

ROBUSTHED

BÆREDYGTIGHED

3

4

I flere år har vi set, at der bliver lagt øget fokus 

på kreativ belysning. En trend som nu er flyttet 

udenfor.  Særligt intelligent og dæmpbar LED 

belysning i mærker som 'Philips Hue', vinder 

hurtigt indpas på vores smarthome ønskeseddel.

Når du indretter din have, bør du overveje at 

designe den i mindre områder. Ved at skabe små 

oaser (eks. urtehave, afslapning, bålplads) får 

du den bedste udnyttelse af haven. Terrassen 

er sit eget miljø, og her anbefaler vi at indrette 

med henblik på fleksibilitet, således at den 

både fungerer til solbadning og aftensmad med 

naboerne.

LYS HAVEN OP

DEN LILLE OASE

B50 MARKISE
DESSIN 6028
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B1085 ZIP SCREEN
DESSIN 002002

Det unikke lynlås-system i en "Zip" screen holder stoffet 

fastlåst i sidelisterne til enhver tid. Skinnen holder stoffet 

nede og sørger for, at det forsvinder helt inde i kassetten. 

Zip-screens er garanterede vindsikre, insektblokerende og 

filtrerer naturligvis solens stråler.

Udvendige screens er ikke kun velegnede til arbejdspladsen, 

de er også enormt brugbare til hjemmet. Med app-styring 

kan du aktivere tidsstyring og derved bruge dine screens til 

alt fra tyverisikring til temperaturregulering.

Når du vælger screens fra Stila har du mulighed for at vælge 

mellem to forskellige typer kassetter - en rund og en firkantet. 

Begge kassetter kan vælges i en række standard farver, men 

kan ligeledes bestilles i specielle RAL-farver.

Har du ovenlys-vinduer, horisontale eller skrå glastage, eller 

måske en atriumgård? Vores Topscreen passer perfekt til 

denne type vinduer, og den unikke kombination af Zip-screen 

samt et snor- og fjederudspændt system sikrer, at dugen 

forbliver udspændt i hver eneste position.

ELEKTRISKE

UDV. SCREENS
fra vejl. 6.036 kr.

Drejestang

Udvendige screens kan være den perfekte tilføjelse til 

boligen, hvis du ønsker at skabe et bedre indemiljø på en 

nem og integreret måde. De særligt slidstærke screens 

er populære som middel til at fjerne irriterende skær på 

f.eks.  computerskærme og samtidig yde komfort via nem 

fjernbetjening og automatisk styring.

En udvendig screen er en fantastisk løsning til dig, der vil 

lukke af for solens skarpe stråler med en løsning uden på 

vinduet fremfor inde i rummet. Screens, der oftest betjenes 

med motor og fjernbetjening, er ideelle til bl.a. kontorer, hvor 

der foregår arbejde ved computerskærm.

Det unikke ZIP system fungerer på samme 
måde som en lynlås, og holder screenstoffet 

på plads selv i stærkt blæsevejr. 

 ELEKTRISKE B1350 ZIP SCREEN fra 12.640,- (120x100 cm) | ELEKTRISKE TOP SCREEN fra 14.694,- (130x130 cm) ELEKTRISKE B1085 ZIP SCREEN fra 10.125,- (100x75 cm) 

Elektrisk motor

Firkantet kassette Rund kassette

B1085 ZIP-SCREEN
DESSIN 002002

B1350 ZIP-SCREEN
DESSIN 007007

TOPSCREEN
DESSIN 001042



"VI BRUGER CORONA-TIDEN 
PÅ BØRN OG HAVE."

Maria Montell og Tomas Villum har endnu engang 

inviteret os forbi deres smukke landsted i Nordsjælland. 

Ad snoede landeveje langs gule rapsmarker finder man 

det store stråtækte husmandssted, der passer perfekt 

ind i de fredfyldte omgivelser.

UNDER MARKISEN MED MARIA 
MONTELL & TOMAS VILLUM

 ELEKTRISK B50 MARKISE i special RAL farve fra 27.180,- (250x150 cm)

Vi møder Tomas i baghaven, der er i gang med dække op til 

kaffe på den nylagte træterrasse, der ligger i forlængelse af 

deres canadiske Schweizerhytte. Som så mange andre er deres 

ferieplaner udenfor Danmark sat på hold, og parret har derfor 

vendt blikket mod den store have med tilhørende hestefold og 

andedam, der kommer til at lægge rammerne for sommeren.

Faktisk har hele familien, Tomas og Maria samt deres 3 

børn, været i gang med at forberede både have og terrasse 

til en ny udesæson, der kommer til at indeholde både 

familiefødselsdage og konfirmationsfesten for sønnen, Villum.

MARIA MONTELL 
& TOMAS VILLUM

#ENRICHINGLIFE

B50 MARKISE 
DESSIN 6028

stila.dk |  4140



"JEG SKULLE HAVE 
PRODUCERET EN 
REKLAMEFILM I 

SVERIGE, SOM GRUNDET 
GRÆNSELUKNINGEN 
NU ER UDSKUDT PÅ 

UBESTEMT TID.”

 ELEKTRISK B50 MARKISE i special RAL farve fra 27.180,- (250x150 cm)

#ENRICHINGLIFE

For Maria og Tomas har Corona-

nedlukningen af Danmark betydet en 

kæmpe omvæltning på både jobbet og 

i privaten. Deres 3 børn, Lily (9), Smilla 

(12) og Villum (15) har som så mange 

andre tilbragt skoledagene hjemme. Lily 

og Villum, der begge har deres daglige 

gang på kommuneskolen, er blevet 

udstyret med en læringsplan, 

og derfor har Maria måttet 

tage pegepinden i hånden 

og genfinde sin lærdom 

fra folkeskoleårene – og 

dét altså ikke helt uden 

udfordringer.

”Hvad var det nu, der 

karakteriserede et essay? 

Hvordan er det nu, man 

skriver en analyse af en 

bog? Det er efterhånden 

lang tid siden jeg havde dansk 

i skolen." – Maria

Anderledes står det til med Smilla som, i 

modsætning til sine to søskende, går på 

privatskole og har haft online skolegang 

gennem 

hele Corona-

nedlukningen. 

Ambitionerne er 

da også store i den unge pige. Hun er 

nemlig særligt glad for matematik og 

drømmer om en karriere langt væk fra 

rampelyset.

”Smilla elsker dyr og vil gerne være 

dyrlæge. Hun skal i hvert fald IKKE være 

noget inden for showbizz. Det er helt 

sikkert.” – Maria

For parrets ældste søn, Villum, har 

Corona-nedlukningen haft helt andre 

konsekvenser end hjemsendelse fra 

skole. Ligesom tusindvis af andre unge 

er 2020 året hvor Villum er blevet 

konfirmeret, men hvor både gudstjeneste 

og festligheder har måtte tage en lidt 

anderledes form end først planlagt.

”Villum skulle jo have afholdt kon-

firmation, og derfor valgte vi at invitere 

min far og hans kone, og Marias mor 

og far. Vi var 9 til frokost, så det var jo 

lidt anderledes, end vi havde planlagt.  

Planen er at vi i stedet holder kon-

firmation i August.” – Tomas

Konfirmationen markerer ligeledes en 

sidste afsked med kommuneskolen og 

klassekammeraterne, da Villum i næste 

skoleår tager på efterskole på Fyn – lige 

lovligt langt væk fra Nordsjælland, hvis 

man spørger Maria og Tomas. 

Med mere end 30 år i showbizz-

branchen, er det ikke nyt for Maria og 

Tomas at aktivitetsniveauet og antallet 

af jobs varierer fra måned til måned. 

Som musiker og instruktør er man 

nemlig selv delvist ansvarlige for 

hele tiden at finde det næste 

job, og man må vide at næste 

måneds indtægter altså 

ikke nødvendigvis ligner 

måneden forinden.

 

”Jeg er fuldstændig sat ud 

af spillet. Jeg er jo sådan set 

arbejdsløs som sangerinde 

lige i tiden. I stedet arbejder 

jeg på nogle af de projekter, 

jeg ellers ikke når. Jeg har f.eks. 

skrevet to børnebøger, efter jeg 

fødte, som jeg nu har fået indlæst.” 

– Maria

I takt med nedlukningen af Danmark 

blev alle Marias 

kommende koncerter 

med ét aflyst, og 

pludselig oplevede 

hun dét hun altid havde frygtet; at kigge 

ned i en tom kalender.

Men trods Corona har både Tomas og 

Maria alligevel fundet gejsten i nye og 

gamle projekter, som de endelig har 

tiden til at fordybe sig i. 

"JEG ER SÅDAN SET ARBEJDSLØS 
SOM SANGERINDE LIGE I TIDEN"

B50 MARKISE 
DESSIN 6028

MOR, SANGERINDE 
OG FORFATTER

stila.dk |  4342



 ELEKTRISK B50 MARKISE i special RAL farve fra 27.180,- (250x150 cm)

”Det har virkelig været hyggeligt at have sådan et haveprojekt, 

som en familieting. Børnene har givet den max gas, og det er 

lang tid siden, at vi alle 5 – og kun os 5 - har haft 

så meget tid sammen”  – Maria

#ENRICHINGLIFE

Rundt om det idylliske landsted 

strækker sig gule rapsmarker, græsenge 

og løvskove så langt øjet rækker. Den 

store have, der omkredser landstedet 

indeholder både åbne græsarealer, 

hestefold, andedam, bålsted og stor 

terrasse, så der er rigeligt at se til, når 

haven skal passes – og med udsigt til 

både sommerferie og konfirmationsfest 

hjemme i privaten, har haven da også 

fået en ekstra stor omgang i år.

Tomas, Maria og deres tre børn har alle 

haft hver deres opgaver i forbindelse 

med at få haven i stand. De mange 

grønne bede, planter og frugttræer har 

fået ekstra opmærksomhed i år, mens 

stensætningerne er blevet gennemgået 

og fornyede. Selv Lily på 9 har haft 

havehandskerne på og taget en kæmpe 

tørn med at slæbe sten.

Maria har blandt andet brugt tiden på 

at indtale sine to børnebøger, ”Drengen 

der havde alt” og ”Prinsesser spiller ikke 

fodbold”, som hun skrev kort tid efter, 

hun selv fik børn.

Men øve sig skal man altså stadig, selvom 

man er rutineret sangerinde med lang 

erfaring. Maria har derfor som så mange 

andre benyttet sig af nogle af de mange 

digitale redskaber for fortsat at kunne 

øve sammen med sit band. Nogle gange 

privat – andre gange live på Facebook, 

hvor fans’ne kan se med, og altså få en 

gratis smagsprøve på dén koncert, de 

skulle have været til.

Efter planen skulle turen egentlige 

være gået til både Kenya og Hongkong 

i foråret og sommeren. Til Kenya, hvor 

Maria arbejder på et såkaldt ”kvinde-til-

kvinde” projekt, som er en dokumentar 

om kvindelige håndarbejdere i Afrika, 

og til Hong Kong for igen at samarbejde 

med den Taiwanesiske sangerinde ”Coco 

Lee”, der i 1998 gjorde Marias sang ”And 

so the story goes” berømt i Østen med 

den mandarinkinesiske version med 

navnet ”Di-Da-Di”.

Også Tomas har måtte udskifte 

reklamefilm og dokumentar produktioner 

med andre projekter, da både 

grænselukninger og budgetomlægninger 

har tæret i mængden af jobs.

”Jeg skulle have produceret en 

reklamefilm i Sverige, som grundet 

grænselukningen nu er udskudt på 

ubestemt tid.” – Tomas

I stedet bliver energien brugt på at 

planlægge nye jobs til, når efterspørgslen 

igen er tilbage, samt på at få den store 

have omkring landstedet bragt i orden til 

både sommerferie og konfirmation.

B50 MARKISE 
DESSIN 6028

NY VIRKELIGHED, 
NYE PLANER

stila.dk |  4544



Sammen har Maria og Tomas skabt en 

hyggelig lille oase under markisen, der er 

monteret i bjælkerne på schweizerhytten 

- og selve markisen er faktisk lakeret 

i helt samme RAL-farve, som hytten er 

malet i.

 ELEKTRISK B50 MARKISE i special RAL farve fra 27.180,- (250x150 cm)

”Markisen har faktisk indtil nu gjort 

mere for os som hyggeelement end 

solafskærmning. Vi har siddet en del  

på vores terrasse om aftenen og drukket 

gin/tonics – måske røget en enkelt 

cigaret – og har kigget ned over  

det fantastiske landskab og 

hestefolden.” 

– Tomas 

GIN/TONICS 
(OG EN ENKELT 

CIGARET) UNDER 
MARKISEN

For enden af den oprindelige stenbelagt 

terrasse og for foden af bakken, der 

løber ned over græsengen, står en helt 

unik canadisk schweizerhytte, der er 

importeret og opført af de tidligere ejere, 

som bl.a. brugte den som et isoleret ude-

kontor. Sidenhen har Tomas og Maria 

arbejdet på at bringe hytten tilbage mod 

den oprindelige indretning.

”Vi er Corona-venner med vores naboer, 

som er vinbønder i Afrika. Sammen 

med dem har vi så lavet lidt hjemlig 

vinsmagning med tilhørende musik. Det 

er enormt hyggeligt.” – Tomas

Henover den udbyggede terrasse 

hænger én af vores mest populære 

solafskærmningsløsninger, som i første 

omgang er hele årsagen til, at vi igen 

sidder her sammen med Tomas og 

Maria - nemlig vores B50 markise. For 

godt et par år siden lavede vi sammen 

med Tomas og datteren Lily en practical 

joke med vores elektriske gardiner med 

intelligent app- og stemmestyring, 

der resulterede i vores film ”Magiske 

gardiner”. Herfra startede vores 

bekendtskab, som foruden produkter 

til indersiden af deres hjem, nu også 

inkluderer en elektrisk markise til deres 

terrasse, der naturligvis kan styres over 

samme app som deres gardiner.

Selvom terrassen kun er nogle få uger 

gammel, da vi kommer forbi til vores 

interview og photoshoot, er der ingen 

tvivl om, at den allerede er taget 

grundigt i brug. Det klassiske Skagen-

sæt er omringet af velplejede blomster i 

potteplanter og bl.a. krydret med nogle 

kulørte puder, som Maria fandt på en 

indkøbstur i IKEA.

”Vores indretning må gerne være 

traditionel. Et Skagen-sæt er jo enormt 

traditionelt, men hvis man kan lave lidt 

kombination mellem både forbrugskunst, 

lidt gamle sager og lidt nyt, så er det 

fedt.” – Tomas

"VI INDRETTER GENERELT VORES TERRASSE OG 
HJEM PÅ EN MÅDE, SOM VI SYNES ER SJOVT"

"DER ER INGEN TVIVL OM AT MARKISEN FOR 
ALVOR KOMMER I BRUG HENOVER SOMMEREN."

Udenpå har parret til gengæld udvidet 

den ellers originale hytte med en 

forlængelse af den terrasse, der tidligere 

måske havde plads til to gyngestole i 

bedste western manér, men som nu giver 

plads til både grill og spisende gæster. 

En udbygning der skal sikre, at hytten 

kan nydes hele året rundt.

”Vi indretter generelt vores terrasse  

og vores hjem på en måde, som vi synes 

er sjovt. Nogle ville nok sige, at det er 

nogle mærkelige puder vi har, men vi 

synes de er fede. Hvem vælger i øvrigt en 

orange grill? Det gør Tomas Villum altså. 

Alle andre har jo en sort.” 

– Tomas

Når man ser på indretningen af både 

hjem og terrasse, er der ingen tvivl 

om, at både Tomas og Maria er utrolig 

stilsikre i deres valg. Intet fungerer 

som pladsholder, fordi det ikke har 

været muligt at finde den helt rigtige 

genstand, og intet er placeret blot for 

dets statusværdi. Sammensætningen er 

en blanding af både unikke mærkevarer, 

masseproduceret gods fra IKEA og sjove 

fund fra både udenlandsrejser og den 

lokale antikhandler. 

B50 MARKISE 
DESSIN 6028

stila.dk |  4746
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Maria og Tomas har valgt vores smukke B50 markise, 

der med sit slanke design og afrundede kassette er 

et populært valg til mange danske terrasser. Den 

elektriske markise betjenes med både fjernbetjening 

og smartphone, som gøres muligt via vores særlige 

TaHoma® Smart Home hub. Markisen er sprøjtelakeret i 

nøjagtig samme sorte RAL farve som hytten er malet i.

1

SÅDAN VALGTE MARIA & 
TOMAS DERES MARKISE

SPECIAL FARVE 
& APP-STYRING

B50 MARKISE
DESSIN 6028

 ELEKTRISK B50 MARKISE i special RAL farve fra 27.180,- (250x150 cm)



Vores unikke Twinstor kombinerer komforten fra en markise 

med fleksibiliteten fra en parasol i ét produkt. Denne 

fritstående markiseløsning giver mulighed for at kombinere 

to markiser på ét stativ og derved skabe dobbelt så meget 

overdækning.

Den største Twinstor markise måler hele 700 x 600 cm, og giver 

altså 42 m2 overdækket terrasse. Ulig vores andre markiser 

er Twinstor markisen fritstående, og kan placeres midt på en 

terrasse fremfor at skulle påsættes husmuren. Dette er en fordel 

hvis huset har lavt udhæng eller ikke egner sig til en almindelig 

markise. Twinstor markisen kommer altid med elektrisk motor, 

der styres via enten fjernbetjening eller app. TWINSTOR MARKISE
DESSIN 0001

 ELEKTRISK TWINSTOR MARKISE fra 51.185,- (350x200 cm) 

Vidste du, at det endda er muligt at tilføje 

parasoller til vores særlige Twinstor markise? 

Med sidemonterede markiser kan du maksimere 

mængden af solafskærmning og lave din helt 

egen combi-løsning.

ELEKTRISK TWINSTOR MARKISE
fra vejl. 51.185 kr.

stila.dk |  5150



stila.dk @stiladk #StilaMarkiser

Derfor Stila®  
 

DEN PERFEKTE LØSNING TIL DIN TERRASSE
Ligesom vi mennesker, er vores behov og ønsker til 

solafskærmning vidt forskellige. Med vores brede 

sortiment findes der en løsning til enhver terrasse.

BOOK EN RÅDGIVER
Vores stylister har mange års erfaring og har hjulpet 

boligejere som dig med at vælge den helt rigtige løsning.

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.
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Udvendige screens

Pergola


