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Stilas tidsløse træpersienner giver rummet en helt 

særlig sjæl. De er ideelle til store vinduer og fås i 

bredder på op til 350 cm. Med et lille vip kan du nemt 

og elegant ændre lysindfaldet, ligesom du ønsker.

TIMELESS 
DESIGN

SORT ER HEFTIG OG INTENS, 
MEN SKABER SAMTIDIG EN INTIM 

ATMOSFÆRE I STORE RUM.
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DESSIN 55746 
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Med træpersienner fra vores nyeste kollektion kan du for alvor sætte 

et personligt, varmt og naturligt præg på din indretning. Vælg fra 

en omfattende farvepalet, der indeholder forskellige ægte træsorter 

og fuldend med en dekorativ finish.

Choose your contrast
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STILAS PERSIENNEKOLLEKTION 
INDEHOLDER KUN ÆGTE 

TRÆSORTER. 
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DESSIN 55762 



DIP-DYE 

DARK
DIP-DYE  

NATURE
DIP-DYE  

CLAY
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DESSIN 55714

DESSIN 55718

DESSIN 55730

DESSIN 55732

DESSIN 55740

DESSIN 55741



Skab en kontrast i dit farvevalg ved hjælp af vores dip-

dye varianter. I disse farvemodeller kombineres to toner 

fra samme farveskala for at skabe et unikt udtrykt, der 

komplementerer din indretning. Vælg mellem 3 varianter 

af vores dip-dye: Nature, Clay og Dark.
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Natural 
  Chic

&
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DESSIN 55723 



Kollektionens forskellige træsorter har hver deres 

karakteristika. Fra den stærke og hårdføre ask til den 

fine og naturlige lind. Oplev også de eksotiske  træsorter 

Abachi og Iroko der begge har en helt speciel silkeagtig 

tekstur.

WOODS
Exotic   
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DESSIN 55758 
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DESSIN 55723
STIGEBÅND S64



IndustriAL FEEL
I Stilas kollektion af træpersienner kan du 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.
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DESSIN 55703 
STIGEBÅND S62



Ønsker du ekstra bekvemmelighed, eller er dine 

persienner blot utilgængelige? Med motorstyring er 

det muligt at styre din persienne med en tablet eller 

smartphone. Spørg din forhandler for mere information 

om motoriserede persienner.

 EASY CONTROL 
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DESSIN 55703 
STIGEBÅND S62
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Savner du nuancer i vinduerne? Stilas 

'Border' variant er en 80/20 kombination 

af trælameller efter eget ønske, som giver 

vinduerne en større rolle i indretningen.

DESSIN 55705 + 55738
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Ønsker du at tage den luksuriøse følelse af hotelværelset 

med hjem i dine egne rum? Start med en træpersienne. 

Hver træsort har sit eget unikke udtryk og kan give hver 

sin stemning til omgivelserne. Gå på opdagelse i Stilas 

træpersiennekollektion og find den træsort, der klæder 

dine rum bedst.

H OT E L S U I T E
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DESSIN 55705 
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TILVÆLG MOTORISERING OG NYD 
DEN EKSTRA LUKSUS, NÅR DU 

STYRER DIN PERSIENNE FRA DIN 
MOBIL ELLER TABLET.

DESSIN 55705 
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Giv dine træpersienner ekstra personlighed 

med stigebånd i enten matchende farve eller 

kontrastfarve. Du kan også vælge et af vores 

moderne prints, herunder knitted eller graphic. 

Stigebånd fås i to bredder: 25 mm og 38 mm.

What binds us
together
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STIGEBÅND 
KNITTED M31

 
STIGEBÅND 
GRAPHIC M23



DESSIN 55761 
STIGEBÅND M23
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Stilas Butterfly kollektion indeholder smukke 

taupe farver og naturlige grå toner, der 

komplementerer enhver smag og stil. Med 

lamellerne lukkede vil Butterfly gardinet ligne 

et plisségardin, mens åbne lameller vil give 

samme udsyn og udtryk som en persienne.

LukkedeHalv-åbneÅbne

BUTTERFLY 
GARDINET
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DESSIN 55811

24



GÅR DU EFTER EN MERE 
RÅ STIL? PRØV BUTTERFLY 
GARDINER I LÆDER-LOOK. 

DESSIN. 55810

DESSIN 55810
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Det specialfremstillede Butterfly gardin består af 

foldede stofpaneler med folden på den indvendige 

side. De foldede paneler kan da udvides, ligesom 

en sommerfugl udfolder sine vinger. Du har altså 

stadig mulighed for både fri udsigt og privatlivets 

fred i samme løsning. Lamellerne har en bredde på 

50 mm. 

DESSIN 55809
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spreading 
wings



DESSIN 55809

Scan QR koden og oplev 

butterfly-gardinet i bevægelse.
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8924555942

Træpersienner og Butterflygardiner er perfekte til et 

stilfuldt interiør. Vores træpersienner er udelukkende lavet 

af ægte træ, og med et stort udvalg af træsorter kan du 

vælge netop den, der passer din indretning bedst. Du 

kan også vælge mellem en stor farvepalet af malet træ 

eller bæredygtigt, naturligt bambus. Den høje kvalitet 

i vores træpersienner sikrer, at de forbliver smukke i 

årevis. Stilas solafskærmning er altid skræddersyet til 

dine vinduer - og med sans for detaljen.

SKRÆDDERSYET 
SOLAFSKÆRMNING

TRÆPERSIENNER 
& BUTTERFLY


