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Dupli gardinet?
H v a d  e r . . .

Dupli gardinet ligner umiddelbart et almindeligt plisségardin. 

Den store fordel ved Dupli gardinet er dog, at det plisserede 

stof ligger dobbelt og skaber små lommer i bikubeformer, så 

hverken snore eller snorhuller er synlige, mens bikubestrukturen 

blødgør det indtrængende lys. Den stillestående luft i 

Dupli lommerne sikrer også en god isoleringsevne og 

kan reducere varmetabet fra vinduerne med op til 46%.

Dupli gardinet ligner et plisségardin, 
men har et dobbelt stoflag, der giver en 

varmeisolerende effekt.

Dessinnr. 50014
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KLEURNR. 15511
LADDERBAND S76

Dessinnr. 50055

4



Dupli kollektionen fra Stila indeholder stoffer i høj kvalitet 

og fås med plissébredderne: 25 mm, 32 mm eller 64 mm. 

De større plissébredder gør sig ekstra godt i store 

vinduespartier og giver et mere blødt udtryk, mens de 

smallere plissébredder giver mere kant.

ET GARDIN  
MED KARAKTÉR
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Dessinnr. 50034
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Når du alligevel er i markedet for nye gardiner, hvorfor 

så ikke træffe et bæredygtigt valg? Vores bæredygtige 

Dupli gardiner er produceret af genanvendt polyester fra 

modeindustrien, hvilket reducerer ressourceforbruget. De 

genanvendte Dupli gardiner fås i farverne taupe, mørk 

grå og mørk blå.

Dessinnr. 50087

Dessinnr. 50034

Dessinnr. 50109

GENANVENDELSE
GENTÆNK
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Dupli gardiner i modellen "fri parkering" er et populært 

valg, og vi ved hvorfor. Med denne løsning kan du 

nemlig fleksibelt placere gardinet lige netop dér, hvor du 

ønsker. Det holder nysgerrige blikke væk, uden samtidig 

at lukke al lyset ude.

B E V Æ G E L I G H E D

F R I
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Med Dupli gardinet får du 
et luksuriøst lysindfald og 
stilfuldt islæt i vinduerne

Dessinnr. 50006

1010



Vores Dupli gardiner fås med forskellig transparens, fra 

maksimal lysgennemtrængning til total mørklægning. Med  

lystransmitterende stoffer kan du nyde det naturlige lys, uden 

at risikere indkig udefra og på den måde beholde både lyset 

og privatlivet i dit hjem. Dupli gardiner med brede plisséer og 

silke-look giver desuden en dejlig følelse af luksus.

VÆLG DIT LYSINDFALD

Dessinnr. 50006

64 mm. plissé med silke-look 
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Vil du have ekstra komfortabel betjening? Så bør du 

overveje at vælge dit nye Dupli gardin med Cordless 

eller elektrisk betjening. Cordless modellen betjenes med 

gardinets bundliste og har derfor ingen løsthængende 

snore. Med elektrisk betjente Dupli gardiner kan du 

desuden betjene gardinet fra hvorend du befinder dig, 

hvilket er særligt ideelt ved svært tilgængelige vinduer. 

Med elektrisk styrede gardiner er det også muligt at styre 

dine gardiner fra din tablet eller smartphone.

Dessinnr. 50070

EKSTRA 
KOMFORT
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Dessinnr. 50070
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Dupli gardiner fås med både smuds- og 

fugtafvisende stoffer, hvilket er særligt 

anvendeligt i køkkenet eller på badeværelset. 

Vender dit køkken ud mod en travl gade, kan 

du med fordel samtidigt vælge funktionen 

"fri parkering". Så kan du nemt lege med 

lysindfaldet, alt imens du skærmer for trafik og 

indkig. 

Smartcord-modellen giver dig 
mulighed for at betjene gardinet 
med en smidig pumpefunktion, 

som sørger for, at snoren forbliver 
samme passende længde uanset 

gardinets placering.

Dessinnr. 50056
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Dessinnr. 50056
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Dessinnr. 50094 + 50095  
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I soveværelset er det ideelt med det bløde lys om dagen 

og mørklægning om natten. Det er muligt takket være 

det innovative Dag&Nat gardin, som kombinerer et 

lystransmitterende og et mørklæggende stof i ét Dupli gardin.

Dessinnr. 50005

Dessinnr. 50001

Dessinnr. 50094

Dessinnr. 50094 + 50095  

DAG & NAT
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Ekstra detaljer på børneværelset? Sammensæt frit to 

forskellige farver til dit Dag&Nat Dupli gardin og skab et 

anderledes personligt udtryk på ingen tid. Vælg mellem 

fine og dybe farver - og gør dit barns værelse til noget 

helt specielt.

INDRET MED  
YNDLINGSFARVER

Dessinnr. 50148 + 50096  
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Dessinnr. 50148 + 50096  
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Med en quickfit-løsning kan Dupli 
gardinet monteres på plast- og 

aluminiumskarme helt uden at bore.

20



Dupli gardinet passer til alle slags vinduer, 

fra de runde til de skæve og de helt 

almindelige firkantede. Med sine mange 

forskellige modeller er der et Dupli gardin 

til ethvert vindue! Dupli gardinet kan også 

fastmonteres på eksempelvis plast- og 

aluminiumskarme ved hjælp af selvklæbende 

profiler.

TIL ALLE TYPER 

VINDUER

Dessinnr. 50132 + 50108  
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Det er herligt med et smukt og komfortabelt badeværelse, 

hvor du kan starte og slutte hver dag på en god måde. 

Med det rigtige gardin kan du skabe både atmosfære og 

privatliv på dit badeværelse.

Alle stofferne i vores Dupli-kollektionen er fugtafvisende 

og derfor sørdeles velegnede til brug på badeværelset - 

endda i mange år frem!

PRIVATLIV

Dessinnr. 50143
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Skab atmosfære og privatliv i 
badet med de rigtige gardiner

Dessinnr. 50143
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Dessinnr. 50126 + 40000  
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Børn sover både længere og bedre i et mørktlagt værelse. 

Dupli gardiner fra Stila fås med total mørklægning og 

med varmeisolerende effekt, hvilket optimerer indeklimaet 

og dermed forudsætningerne for en god nattesøvn. 

Små børn undersøger alt i huset. Derfor er det også vigtigt 

at gardinerne er børnesikre. Alle vores gardiner opfylder 

altid de seneste krav indenfor børnesikring. 

S h h h h . . . .

Dessinnr. 50126 + 40000  
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DIT SOVEVÆRELSE MED

LIGHTBLOCK®



Hvor mørkt er mørkt? Med Stilas unikke 

LightBlock®-teknologi til Dupli gardiner kan vi 

skabe maksimal mørklægning i dit soveværelse.  

Med LightBlock® fjerner vi nemlig alle  lysspalter  

rundt om gardinet og forhindrer dermed al 

lysindfald. Sov godt.

HELT SORT

Dessinnr. 50122 
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