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Skab det bedste udemiljø 
på terrassen med den helt 
rigtige overdækning

TERRASSEN

Trend: 
4 trends  
til haven

Se side 18

Markiser • Parasoller • Pergolaer • Screens



Decorating a window is so much more
than simply putting up blinds or curtains,
It’s about making a home and creating
your life within it.

Tailored to your light, sound and privacy
requirements, 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 a curtain, it’s the fitting frame
to your chatty dinner party.
Wooden blinds are the privacy to dance 
around your front 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.

Enriching life
in your home,
your way.
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Terrassen og haven bliver oftere og oftere 
en udvidelse af boligen. Derfor har vi i vores 
udvalg af markiser lagt stor vægt på skabe 
de bedste forhold for et skønt udeliv. Skab 
behagelig skygge om sommeren, at og få 
det meste ud af året ved at forlænge ude-
sæsonen med en kvalitetsmarkise. 

Den perfekte tilføjelse til terrassen
• Skræddersyet til dine mål

• Elektrisk betjening

• 5 års garanti

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).
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MARKISER

Har du brug for ekstra meget skygge? 
B-25 Volante har et indstilleligt rulle-
gardin i forbommen. Rullegardinet 
giver ekstra privatliv samt maksimal 
beskyttelse mod den lavtstående sol.

B-25 Prestige
- ekstra vindstærk 

fra kr. 29.443,-
(350x300 cm)

B-25 Volante 
fra kr. 32.006,-
(250x150 cm)



Vores markiser er udstyret med 

akrylstof af høj kvalitet. Dette 

garanterer en høj farveægthed 

og beskyttelse mod vand og 

snavs. Når du køber en Stila 

markise kan du vælge mellem 

hundredvis af stoffer. Tilpas 

farver og design så det matcher 

dit hjem bedst muligt.

MARKISER

B-25 Elite 
fra kr. 18.295,-
(250x150 cm)

ORC 7131 - 120 ORC 8901 - 120

ORC D328 - 120 ORC U391 - 120
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B-27 Standard
fra kr. 16.889,- 
(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".

Perfekt til funkis
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.

Betjening
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.

Du kan betjene din
elektriske markise fra 
din smartphone?
Se mere på s. 28

ARKITEKTENS 
YNDLING
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MARKISER

B-27 Standard
fra kr. 16.889,-
(250x150 cm)

Vidste du...?



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

markise, har du mulighed for at vælge, hvor 

stærke markise armene 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.
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B-50 
fra kr. 18.151,-
(250x150 cm)

Koden 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 vinklen nemlig justeres, således at den ønskede 

hældning opnås.

DEN HELT RIGTIGE 
VINKEL

STANDARD, ELITE ELLER PRESTIGE?



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 farvekooridnere din facade.
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B-50 
fra kr. 18.151,-
(250x150 cm)

MARKISER



GIV Terrassen 
særpræg med en 
farvet markisedug
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B-38 med rullegardin
fra kr. 36.697,-
(300x150 cm)



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.

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 

snavns ikke sætter sig i dugen.

...at vores markisestoffer 
har 10 års garanti mod 
farveægthed og brud? 

Vidste du...?
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MARKISER



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.

Drift: El (3-4 kr. pr. time) / Gas (18-19 kr. pr. time)

CO2: El (1 kg. pr. time) / Gas (3 kg. pr. time)

Skab et dynamisk udemiljø på din 
terrasse med en kombination af lys 
og varme. Du vil komme til at bruge 
den mere.

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. Med en terrassevarmer 

under markisedugen holdes varmen nede og 

skaber en behagelig temperatur – fra tidligt 

forår til sent efterår.

RÅD FRA
EKSPERTEN:
MED LYS OG VARME

LED belysning til markise  
fra kr. 8.162,-

Terrassevarmer til markiser, 
parasoller og pergola  
fra kr. 4.180,-
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POPULÆRT
TILBEHØR TIL 
DIN MARKISE

TerrassevarmerLED belysning

Vindsensor Sol- og vindsensor

Skab det perfekte udemiljø med 
tilkøbet af en elektrisk terrassevarmer 
designet specielt til markiser.

Fra kr. 4.180,-

Tilvælg LED belysning til både 
albueled, arme og kassette med eller 
uden dæmpbar funktion.

Fra kr. 8.162,-

Lad din markise køre ind automatisk 
med en tråsløs vindsensor i markisens 
forbum.

Fra kr. 1.875,-

Send information om sol- og vind-
værdier direkte til motoren og lad 
markisen klare arbejdet automatisk.

Fra kr. 2.695,-

App-styring
Betjen din elektriske markise med 
din smartphone via enten vores Con-
nexoon eller TaHoma app-styring.

Fra kr. 1.295,-

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.

Speciel RAL farve

Farvekoordinér din markise med dine 
vinduer, facade og/eller tag.

(Gratis ved køb af Prestige model)
Fra kr. 5.199,- 
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P7
fra kr. 20.385,- 
(Ø3,50 m)



PARASOLLER

15

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.

En parasol til hele familien
Med en parasol fra Stila får 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.

Et valg mellem modeller
Hvad end du søger en klassisk centreret parasol eller 

en hænge parasol, en diskret eller en kæmpe stor 

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.

PARASOLLER



Vores skræddersyede parasoller er faktisk 
så vindstabile, at de bruges på bl.a. 
krydstogtskibe.

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.

OEKO-TEX®
Vidste du at vores parasol-duge 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.
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STOR, STØRRE, 
STØRST.

P6 Quattro
fra kr. 65.658,- 
(250x250 cm)



PARASOLLER

Vores 

Vandskyende overtrækskappe
inkluderet i prisen

P6 Duo
fra kr. 35.858,- 
(250x250 cm)

Udvælg din favorit på Stila.dk

https://stila.dk/produkt/lamelgardiner/


Når du indretter terrassen, bør du skabe balance 
mellem direkte sollys og skygge, men med det 
danske vejr kan det være svært at finde den rette 
balance. Med solafskærmning på terrassen får du 
muligheden for at søge skygge for både solens 
stråler og regnens dråber.

Det perfekte uderum
Den rigtige overdækning til din terrasse er én af måderne 

hvorpå du kan få det meste ud af dit uderum. I samarbejde 

med vores professionelle forhandlere kan vi sammen finde 

den perfekte løsning til netop dig og dine behov.

INSPIRATION TIL
TERRASSEN
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Derfor solafskærmning fra Stila
✔ Skræddersyet løsning på mål

✔ 5 års garanti

✔ Produceret i Europa

✔ Gratis rådgivning & tilbud

✔ Professionel service gennem godkendte forhandlere B-25 Elite 
fra kr. 18.295,-
(250x150 cm)
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INSPIRATION  T IL  TERRASSEN

Blandt de nyeste tilføjelser til vores outdoor 
sortiment finder man de populære pergolaer. 
Med en kraftigere konstruktion og støttende ben, 
giver pergolaen flere muligheder for at skabe 
høj komfort på terrassen med bl.a. vindbrydende 
zip-screens, integreret lys og varme. 

B-128 Pergola
✔ Trinløs overdækning.

✔ Stort udvalg af duge.

✔ Fjernstyret elektrisk betjening.

✔ Vandafledning via tagrendesystem.

✔ Unikt zip-system der sikrer udstrakt dug.

✔ Mulighed for tilkøb af terrassevarmer.

✔ Mulighed for indbygget LED belysning (dæmpbar).

✔ Mulighed for sprøjtelakering i specielle RAL farver.

✔ Mulighed for vindbrydende zip-screens i sider og front.

Den perfekte markise til ethvert behov
Vores sortiment af markiser er særligt udarbejdet til at 

dække ethvert tænkeligt behov for skyggegivning og 

privatliv på terrassen. Hvis valget falder på en markise, har 

vores mest populære sortiment følgende egenskaber.

B-25: Den klassiske afrundede markise
B-27: Den arkitektoniske firkantede markise
B-38: Markisen med rullegardin i forbum
B-50: Den slanke markise

Men vores udbud begrænser sig naturligvis ikke blot til disse 

fire. Med over 15 forskellige markisemodeller, der indbefatter 

bl.a. semi-åbne kassette markise, vinduesmarkiser, fritstående 

dobbelt-markiser, og faldarmsmarkiser, har vi helt sikkert den 

rigtige markise til dig.

B-128 Pergola
fra kr. 48.807,-
(250x150 cm)
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Twinstor
fra kr. 74.020,-
(350x200 cm)



Familiens bedste bekendtskab
Nøglen til at få brugt terrassen mere, er at skabe gode 

ritualer omkring eksempelvis frokost eller weekender. 

Hvis vejret er til det, hvorfor så ikke spise frokost på 

terrassen hele familien?

Spar på pladsen
En rodet terrasse er et frygteligt syn både indenfor og 

udenfor sæson. Heldigvis har vores parasoller en særligt 

tæt sammenpakning, der gør, at parasollen fylder så lidt 

som muligt på terrassen, når ikke du bruger den. Med 

det unikke "one move system" betjenes parasollen i en 

enkelt glidende bevægelse og lukker let op og i.

Plads til alle
I opslået tilstand står P7 parasollen med praktiske 2,10 

meters frihøjde. Så er der plads til alle.

INSPIRATION  T IL  TERRASSEN
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Tænk fleksibilitet
Når du indretter din terrasse, bør du tænke i fleksible 

løsninger, da dit behov uden tvivl vil ændre sig i løbet af årene 

og i løbet af året. Investerer du i fleksible kvalitetsmøbler, er 

din terrasse lige brugbar, om du blot bruger den selv, eller 

om du samler hele familien.

Tænk rum i rum
På de store terrasser gør du helt sikkert klogt i at tænke på 

at skabe forskellige rum i rummet. Mens en pergola er en 

åbenlys måde at inddele din terrasse, er små tiltag som at 

samle dine møbler i øer ligeledes effektfuld.

Kombinér din solafskærmning
En markise er en fantastisk forlængelse af hjemmet ud 

på terrassen, men den kan ikke umiddelbart flyttes og er 

derfor ikke lige så fleksibel som en parasol. Kombinér begge 

løsninger og få det mest fleksible resultat.

3 TIPS TIL DEN GODE TERRASSE

P50 parasol
fra kr. 4.830,-
(Ø2,70 m)



De unikke zip-screens til vores B-128 pergola 
blokerer ikke kun nysgerrige indsyn - de 
blokerer også i høj grad for vinden.

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.

En anderledes oplevelse
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.

22  I    ENRICHING LIFE IN YOUR HOME YOUR WAY

PERGOLA

Vindafvisende Zip-screens
fra kr. 7.825,-
(100x75 cm)

Indbygget tagrende-system.



PERGOLA

DEN HØJESTE KOMFORT

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, B-128, giver 

ikke kun overdækning, men tilbyder også lys, varme 

og vindafvisning i siderne.
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B-128 Pergola
fra kr. 48.807,-
(250x150 cm)

TRINLØS OVERDÆKNING

Den vindstabile markisedug i vores B-128 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.
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VERANDA PERGOLA

Vores pergola systemer findes ovenikøbet i en model 

til overdækning af udestuer. Med en B-126 veranda-

pergola skal du aldrig mere plages af for meget lys 

og varme i din udestue eller kanarp. Pergolaen, der 

monteres ovenpå din udestue, kan have et udfald på op 

til 1,25 meter længere end taget på udestuen, hvilket 

giver god solafskærmning på - også på lodrette vinduer.

PERGOLA
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Højeste kvalitet
Vores pergola løsninger er producerede af belgiske 

Brustor, der så at sige er Rolls-Royce’en indenfor 

udvendig solafskærmning. De luksuriøse udemiljøer er 

producerede med skarpt øje for detaljen og grundig 

kvalitetskontrol. Alt sammen for at sikre en optimal 

oplevelse med produktet.

5 års garanti
Alle vores produkter er grundigt testede efter højeste 

kvalitetskrav. Derfor giver vi selvfølgelig 5 års garanti på 

dem alle - undtagen vores markise- og pergola duge, 

som har 10 års garanti mod farveægthed og brud.

Gratis rådgivning og tilbud
Gennem vores specialiserede forhandlere vil vi altid 

gerne tilbyde dig gratis rådgivning, opmåling & tilbud på 

din nye solafskærmningsløsning. 

Bestil rådgivning og tilbud på www.stila.dk/bestil

VORES LØFTE TIL DIG

Integreret LED belysning til Pergola
fra kr. 6.384,-

B-126 Veranda
fra kr. 19.334,-
(200x150 cm)



 

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.

Forskellige udtryk
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, såfrem dette 

ønskes.

UDVENDIGE
SCREENS

RUND

26  I    ENRICHING LIFE IN YOUR HOME YOUR WAY

FIRKANTET

B-1085 Std.
fra kr. 4.616,-
(100x75 cm)



 

Vindstabile og 
insektblokerende
Det unikke lynlås-system i en 

"Zip" screen holder stoffet 

fastlåst i sidelisterne til enhver tid. 

Hovedskinnen holder stoffet nede og 

sørger for, at det forsvinder helt inde 

i boksen. Zip screens er garanterede 

vindsikre, insektblokerende og 

filtrerer naturligvis solens stråler.

En screen til ethvert vindue
Har du ovenlys-vinduer, horisontale 

eller skrå glastage, eller måske 

en atriumgård? Vores Top Screen 

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.

NYHED!
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UDVENDIGE SCREENS

B-1085 ZIP
fra kr. 7.617,-
(100x75 cm)

B-1350 ZIP Corner Screen
fra kr. 47.549,-
((2x120)x100 cm)

Top Screen
fra kr. 14.694,-
(130x130 cm)



Når du vælger elektrisk solafskærmning 
fra stila, medfølger som standard en lille 
fjernbetjent kontakt, men du har altid 
mulighed for at vælge mellem flere former 
for betjening. Vil du have endnu mere blær, 
eller vil du tage skridtet mod det intelligente 
hjem, bør du overveje at styre dine gardiner 
med app.

ELEKTRISKE 
LØSNINGER

Fjernbetjening
✔  Betjen din solafskærmning med et tryk på en knap.

✔ Personlig indstilling for favorit position.

✔  Forlænget levetid på din solafskærmning.

App-styring
✔ Alle fordele ved fjernbetjening.

✔ Betjening fra din PC*, smartphone og tablet.

✔ Betjening fra hvorend du befinder dig.

✔ Indstilling af tidsstyring og programmering af scenarier.

✔ Mulighed for tilkobling af automatiske sensorer.

✔ Stemmestyring via Amazon Alexa & Google Assistant.*

✔  Mulighed for tilknytning af bl.a. belysning fra Philips, vinduer 

fra VELUX & opvarmning fra Danfoss.*

*Afhængig af app-styringsmodel

App-styring bliver muligt ved installation af 
en lille styreboks, der tilkobles dit wifi. Boksen 
sender herefter signalet fra din telefon til dine 
gardiner.

App-styring
Vejl. kr. 1.295,- el. kr. 2.599,- 
alt efter model (ekskl. markise)
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Smoove kontakt
Fra kr. 257,-

Telis fjernbetjening
Fra kr. 290,-



ELEKTRISK SOLAFSKÆRMNING & APP-STYRING
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APP-STYRING
Vi kender alle scenariet; for et øjeblik siden havde vi 

fjernbetjeningen i hånden, og nu er den på magisk vis 

forsvundet fra jordens overflade. Men hvilken genstand har vi 

altid tæt på os? Vores smartphone.

App-styring giver dig friheden til at styre din solafskærmning 

fra hvorend du befinder dig, og samtidig indstille tidsstyring 

til at få det meste ud af eksempelvis dine udvendige screens. 

Du kan også indstille din solafskærmning til at bevæge sig 

op eller ned i bestemte scenarier - eksempelvis når solen står 

lavt på himmelen.
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HAVE TRENDS

TREND FARVER

ROBUSTHED
Hvor vi tidligere har tænkt meget i at skabe så 

narturlig en have som muligt, ser vi nu en ny 

trend, hvor det handler om at sammensætte 

en have, der kan holde til mere sol og tørke.

DEN LILLE OASE
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.

CIRKULÆRT FORBRUG
Genanvendelighed er ikke kun et tema i 

indendørs indretning - også i haven er det 

cirkulære forbrug tænkt ind. Bl.a. ved at 

genbruge regnvand og lave sin egen kompost.

LYS HAVEN OP
Selvom det ikke har meget med naturen at 

gøre, er god belysning alligevel blevet en 

vigtig trend i indretningen af haven. Særligt 

dæmpbar LED belysning vinder frem.



 

TREND 4 TRENDS TIL HAVEN

Cabana
fra kr. 36.841,- 
(300x350 cm)



 
Leder du efter en solafskærmningsløsning, der 
samtidig giver et særligt æstetisk udtryk?

Facadeafskærmning dækker over både udvendige 

persienner og faste lameller, der begge er populære 

arkitektoniske tiltag i nye, større byggerier. Foruden 

at give et æstetisk udtryk er facadeafskærmningen 

naturligvis med til gradvist at justere lysets indfald.

32  I    ENRICHING LIFE IN YOUR HOME YOUR WAY

FACADEAFSKÆRMNING

EN DYNAMISK LØSNING
Med elektrisk styring af de udvendige persienner får 

du mulighed for at gøre din solafskærmning endnu 

mere fleksibel og dynamisk. Samtidig er de udvendige 

persienner med til at regulere den indvendige 

temperatur samt reducere udvendig støj.

Faste lameller
Kun projekt pris

Udvendige persienner
fra kr. 2.488,-
(80x80 cm)



FACADEAFSKÆRMNING

Udvendige persienner
fra kr. 2.488,- 

(80x80 cm)
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UDESÆSONEN
FORLÆNG

Kies een voering 
in een opvallende 
contrasterende 
kleur.

Sommeren er højsæson for vores brug af terrassen, men som sommeren går 
på held er vi mange, der ville ønske, vi kunne blive ved med at udnytte vores 
uderum.

En god terrassevarmer
Det første der forsvinder, når sommeren 

går på held er naturligvis varmen. Mindre 

solskin betyder mindre varme, som er én 

af de primære årsager til, at vi bevæger 

os indenfor. Løsningen er naturligvis, at 

finde sig en god terrassevarmer!

Udendørs belysning
Med en terrassevarmer har du fået styr 

på temperaturen på terrassen, men du 

mangler stadig at få styr på belysningen. 

Selvom en stor halogen-pære nemt lyser 

hele terrassen op, tilføjer den ikke meget 

til stemningen. Gå derfor i stedet efter 

dæmpbar LED belysning.

Terrassevarmer til markise

fra kr. 4.180,- 

B-27 Elite
fra kr. 18.295,- 
(250x150 cm)
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B-27 Elite
fra kr. 18.295,- 
(250x150 cm)

TEMA: FORLÆNG UDESÆSONEN

Den helt rigtige overdækning
Vores bedste råd til at forlænge ude-sæsonen 

er at anskaffe sig den helt rigtige overdækning. 

Foruden at skabe skygge og læ for den varme sol i 

højsommeren, er markiser og parasoller fantastiske 

til at forlænge udesæsonen langt ud i yder-

månederne.

Eksempelvis skærmer vores markiser og parasoller 

for både regn og andet nedbør, mens dugen 

fanger varmen fra din terrassevarmer og skaber en 

behagelig temperatur, når efterårskulden sætter ind.

Og når du så sidder dér under din markise sammen 

med dine venner, hiver du blot din smartphone 

frem, som både kan betjene det lys og varme, som 

naturligvis kan indbygges i din markise.

Skal vi forlænge udesæsonen sammen? Vi giver 

altid gratis rådgivning til - og tilbud på - din nye 

solafskærmning til både hjemmet og terrassen. 

Bestil en gratis rådgivning, opmåling og tilbud  
på www.stila.dk/bestil



Decorating a window is so much more
than simply putting up blinds or curtains,
It’s about making a home and creating
your life within it.

Tailored to your light, sound and privacy
requirements, 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 a curtain, it’s the fitting frame
to your chatty dinner party.
Wooden blinds are the privacy to dance 
around your front 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.

Enriching life
in your home,
your way.

www.stila.dk

https://stila.dk/

