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Stilas historie startede med netop 

persiennen i 1949, hvor stifteren Preben 

Stilling startede sin persiennefabrik i 

Herlev. Siden da er der kommet meget 

til, men persiennen er stadig en central 

del af Stila. Alupersienner fra Stila fås i 

lamelbredderne 16, 25, 35, 50 og 70 

mm. De findes i de flotteste nutidige og 

klassiske farver samt en række skønne 

metalliske nuancer. Gå på opdagelse i 

kollektionen og find netop de persienner, 

som skal bo hjemme hos dig.

T R U E L Y 
TIMELESS
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Alupersienner fra Stila er fugtafvisende og 

af højeste kvalitet. De er derfor særdeles 

velegnede til vådrum såsom badeværelse 

og køkken!

DESSIN 55511
STIGEBÅND S76
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That Nordic Feeling
DESIGN DINE PERSIENNER MED 

STIGEBÅND I GRÅ TONER OG SKAB 
STILFULDE KONTRASTLINJER.

DESSIN 55511
STIGEBÅND S76
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TIP TIL BØRNEVÆRELSET: 
KOMBINÉR OKKERFARVEN MED 

GRÅ OG SORTE FARVETONER FOR AT 
SKABE EN LÆKKER INDRETNING, 

DER EMMER AF NOSTALGI.

DESSIN 55602

Du kan også undgå snore med 

Cordless betjening. Scan QR koden 

og se Cordless modellen.
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Det er let som en leg at betjene persienner fra Stila. 

På et splitsekund kan du åbne eller lukke lamellerne 

med den smidige drejestang. Det er også muligt helt 

at undgå snore og endda at styre persiennen med din 

tablet eller smartphone, hvis f.eks. vinduet er placeret 

svært tilgængeligt, eller hvis du blot vil unde dig selv 

ekstra komfort.

P   AY 

DESSIN 55602

THE DAY AWAY 
L
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Skab en rå og charmerende stemning i dit hjem 

med naturlige materialer, farver og strukturer. Bryd 

det 'perfekte' og skab et stilfuldt look med unikke 

persiennelameller i eksempelvis linned- eller beton-

look. I Stilas persiennekollektion finder du masser 

af naturlige nuancer og fyldige lyse farvetoner. 

DESSIN 

BETON

DESSIN 

LINNED DESSIN 55532

DESSIN 55570

EMBRACE IMPERFECTION
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DESSIN 55532
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DESIGNMODEL 

SORT

DESIGNMODEL 

BRONZE

DESIGNMODEL 

SØLV
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Design-elskere ved, at det er detaljerne, der gør 

forskellen mellem godt design og ikonisk design. I 

Stilas persiennekollektion kan man tilpasse detaljerne 

med eksempelvis betjeningsmoduler af børstet 

aluminium i sølv, bronze eller sort.

DESIGN

DESSIN 55556

DESSIN 55556

 |  11   |  11 



 

Klar på ekstra blikfang i vinduerne? Skab en iøjnefaldende 

men diskret overgang mellem tre forskellige nuancer i 

vores farvemodel 'Shade'. Vælg mellem to varianter; 

Stone og Taupe, eller sammensæt din helt egen 'Shade' 

ud fra vores kollektion.
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SHADE 

TAUPE
SHADE 

STONE

DESSIN 55569

DESSIN 55566

DESSIN 55546

DESSIN 55547

DESSIN 55556 DESSIN 55553
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DIP-DYE 

RUBY

DIP-DYE 

GREY

DESSIN 55605

DESSIN 55604

DESSIN 55575

DESSIN 55588
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When in doubt; overdress! Dette gælder i visse tilfælde også 

dine vinduer. Vælg f.eks. vores dip-dye model, hvor to nuancer 

kombineres til et flot farvespil, der giver vinduerne en særlig rolle 

i indretningen. Vælg mellem den iøjnefaldende rubin-røde, den 

mere underspillede grå, eller lav din helt egen dip-dye ud fra 

vores kollektion.
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DESSIN 55608
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Børneværelset gennemgår et væld af forandringer gennem 

børnenes opvækst; dette gælder også vinduet. Stilas 

alupersienner fås i et stort udvalg af hotte farver, som kan 

give ekstra liv og personlighed til værelset. Da børn er 

nogle udforskende væsener, er betjeningen altid tilpasset 

de seneste regler for børnesikring.

DESSIN 55608

if you
Color? were a

DESSIN 55591

DESSIN 55592

DESSIN 55594

DESSIN 55596

DESSIN 55597

DESSIN 55598

DESSIN 55599

DESSIN 55600

DESSIN 55605

DESSIN 55606

DESSIN 55607

DESSIN 55608
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De tidsløse persienner fra Stila er velegnede til store som 

små vinduer. Alupersienner fås i bredder på op til 400 cm. 

og er da stadig nemme at betjene.

sizes
For all

DESSIN 55588
18



DESSIN 55588

STILAS ALUPERSIENNER 
ER LAVET AF 98% GENBRUGT 

ALUMINIUM. 
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Hvis du i stigende grad arbejder hjemmefra er den 

rigtige solafskærmning uundværlig! Med alupersienner 

kan du fuldt ud styre lysindfaldet og let fjerne genskind 

på computerskærmen.

WORK@home
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DESSIN 55570



TRÆT AF VINDENS RASLEN? 
FÅ PERSIENNEN SPÆNDT FAST TIL 
VINDUESRAMMEN OG UNDGÅ STØJ. 
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DESSIN 55570



 
STIGEBÅND 
KNITTED M31

DESSIN 55511 
STIGEBÅND M31

 
STIGEBÅND 
GRAPHIC M23
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Giv dine alupersienner ekstra person-

lighed med stigebånd i enten matchende 

farve eller kontrastfarve. Modsat kan du 

vælge et af vores moderne print, herunder 

knitted eller graphic. Stigebånd fås i to 

bredder: 25 mm og 38 mm.

What binds us
together
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Med Stilas alupersienner kan du styre lysindfaldet med 

præcision. Med blot et lille vip kan du nemt og hurtigt 

opretholde privatlivets fred. Vælg fra en omfattende 

farvepalet samt forskellige lamelbredder og færdiggør 

din personlige persienne med en dekorativ finish. Vores 

persienner laves efter præcise mål og den høje kvalitet 

sikrer, at de forbliver smukke i årevis. 

ALUPERSIENNER 

SKRÆDDERSYET 
SOLAFSKÆRMNING

8924555943


