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Det ekstra specielle ved vores nyeste plissékollektion er 

plisségardinerne med forskellige print og mønstre. Dette 

motiv minder dig måske om bølgerne på havet. Printet 

er inspireret af ældgamle Japanske motiver og kan være 

netop dét, der gør din indretning lidt anderledes. 

E N  N Y  K O L L E K T I O N
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dip-dye EFFEKT
Vil du give dine vinduer ekstra dybde? I Dip-Dye stofferne 

ændres den hvide farve i toppen gradvist nedad og 

skaber en forførende effekt. Dip-Dye stofferne fås de tre 

forskellige farver; grå grøn og blå.

Dessinnr. 40104 Dessinnr. 40025

Dessinnr. 40014

Dessinnr. 40014
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Har du store, smukke vinduer i dit soveværelse eller 

badeværelse? Og vil du gerne begrænse indkigget men 

bevare lysindfaldet? Så bør du vælge Stilas plisségardiner 

med "fri parkering". Her kan du nemt placere gardinet 

lige netop, dér hvor du ønsker. Det holder nysgerrige 

blikke væk, uden samtidig at lukke al lyset ude.

BEVÆGELIGHED
FRI
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Vores kollektion af plisségardiner indeholder en bred vifte 

af forskellige modeller, og nøje udvalgte farver og stoffer. 

Vælg eksempelvis en eksklusiv dyb farvetone og kombinér 

med en børstet alubundliste.

DESIGN

Dessinnr. 40109

Dessinnr. 40079

Dessinr. 40108
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Skråvinduer eller runde 
vinduer? alt kan lade sig gøre.

Dessinnr. 40015
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Plisségardiner fra Stila kan monteres i alle slags 

vinduer. Ovenlysvinduer eller runde vinduer; intet er 

umuligt. Takket være gardinets slanke profiler og smarte 

monteringsløsninger passer plisségardinet også perfekt 

ind i eksempelvis skrå vinduer eller franske døre.

T I L  A L L E  T Y P E R 

VINDUER
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Nemmere betjening? Skift 
snorene ud med et diskret 

greb og betjen plisségardinet 
direkte i bundlisten. 

Dessinnr. 50043

Dessinnr. 40015



12

Dessinnr. 50126 + 40000

12



Børn sover både længere og bedre i et mørkt og 

køligt værelse. Plisségardiner fra Stila fås bl.a. med en 

varmereflekterende bagside i perlemor eller metal. På 

den måde reflekteres sollyset og værelset holdes rart 

og køligt.

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 . . . .

Dessinnr. 50126 + 40000
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Dessinnr. 40052
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At arbejde hjemmefra bliver stadig mere og mere almindeligt. 

Hvis du arbejder ved computer kan det nemt genere med for 

meget lys. I vores plissékollektion kan du finde forskellige 

lysabsorberende stoffer, som er særligt egnede ved 

skærmarbejde. Helt uundværligt på hjemmekontoret.

WORKAHOLIC

Dessinnr. 40052
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Dessinnr. 40002
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Pryd dine vinduer med diskrete prints på 

plisségardinerne. De forskellige farver i mønstrene 

kommer til live, når lyset skinner ind på stoffet og 

skaber et dansende lysindfald i lokalet. 

PRINT &
MØNSTRE

Dessinnr. 40024

Dessinnr. 40002

Dette stof har en bagside med 
perlemor, der  giver en større lys- 

og varmerefleksion.

Dessinnr. 40002
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Plisségardiner fra Stila kommer med flere forskellige 

betjeningsmuligheder. Vælg for eksempel Smartcord 

eller Cordless betjening for en højest funktionel og sikker 

betjening.

For den ultimative komfort kan du betjene dine gardiner 

med enten fjernbetejning eller app.

18

EKSTRA 

KOMFORT

Dessinnr. 50080
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Smartcord er en yderst 
behagelig betjeningsmulighed. 

SmartCord er en smidig 
pumpefunktion, som sørger 

for, at snoren forbliver samme 
passende længde uanset 

gardinets placering.
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Nyd det nartulige 
lysindfald igennem det 

lystransmitterende stof

Dessinnr. 40028 + 40087
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Den såkaldte Dag&Nat model kombinerer 2 plissé eller 

Dupli stoffer i ét gardin. Eksempelvis et  transperant og  

lystransmitterende stof. Det transparante stof lukker masser af 

naturligt lys ind, imens det lystransmitterende stof forhindrer 

indkig. På den måde kombinerer du lys med privatliv. Et 

perfekt match.

DET BEDSTE 
AF TO VERDENER

Dessinnr. 40028 + 40087
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Dessinnr. 40089

Dessinnr. 40063

Dessinnr. 40102

Dessinnr. 40102
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Med det rette gardin kan du tilføre dit soveværelse en 

eklusiv atmosfære. Enkelte stoffer i kollektionen har et 

særligt mat look og særegent stilfuldt udtryk. Med de 

helt smalle profiler passer plisségardinet til enhver 

vinduesramme eller dør.

E K S K L U S I V T

•
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Hvem kunne ikke godt tænke sig et smukt og 

komfortabelt badeværelse, hvor du kan slappe af efter 

en lang dag?. Med Stilas smukke og fugtafvisende 

plisségardiner kan du indrette dit badeværelse med et 

personligt præg. Plisségardiner med sildebensvævning 

kan fås i både sølv, kobber og bronze.

SELVFORKÆLELSE

Dessinnr. 40024

Dessinnr. 40068

Dessinnr. 40024

Dessinnr. 40068
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Dessinnr. 40068
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Har du en tendens til ofte at gå efter den sikre hvide, men vil gerne 

prøve noget anderledes? Med et grafisk print giver du dit interiør 

et øjeblikkeligt twist. Vælg et plisségardin med én af vores grafiske 

prints i blide eller neutrale farver og giv dine vinduer ekstra liv.

PRINT

Dessinr. 40106
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