Lys over tilværelsen med

DUO ROLLER
Drømmer du om let at kunne skifte mellem fuld afskærmning
og blødt lysindfald? Duo Rolleren er en videreudvikling af
rullegardinet, som giver mere fleksibilitet. Den består af et
dobbelt stoflag af transparente og ikke-transparente striber,
der bevæger sig modsat af hinanden. Ved at forskyde
striberne kan du skærme af for solens stråler, mens
overlappende striber giver plads til mere blødt
lysindfald gennem de transparente striber.
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DUO ROLLER

ZEBRA
GARDINET
Ligesom det velkendte savanne-dyr, Zebraen, er Duo
Rollerens udseende præget af smukke linjer, der
giver et unikt udtryk. Ulig Zebraen, fås Duo Rolleren i
et bredt udvalg af forskellige farver, forskellige
strukturer og forskellige gennemsigtigheder.
Med et lystransmitterende stof får din Duo Roller et let
og luftigt udseende, mens kun det skarpe sollys
filtreres fra.
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SKANDINAVISK

VINTAGE
Skandinavisk design har altid været anerkendt for dets
tidsløse design, hvorfor man godt forstår at ægte
skandinaviske vintage møbler stadig pryder de danske
hjem den dag i dag - men nøglen til boligindretning
med vintage møbler findes i balancen mellem nyt og
gammelt. Duo Rolleren passer med sine rene linjer
perfekt til det moderne hjem, samtidig med at det
skaber en smuk bro mellem dine vintage genstande og
din moderne stil.
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G A R D I N E R ME D

ATTITUDE
Er du en stilbevidst indretter, som ikke har noget imod,
at rummet får lidt attitude, så er Duo Rolleren det helt
rigtige gardin for dig. Med sit markante udseende og
gode funktionaliteter, får du et gardin, der ikke bare
falder i med væggen, men som i stedet virkelig kan
spille en rolle i din indretning. Hvis der findes en
jantelov for gardiner, så har Duo Rolleren i hvert fald
glemt at kigge i den.
Duo Rolleren er gardinet, der gerne vil ses.
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INDRET MED MERE

FARVE
Savner du flere nuancer i dit hjem? Har du modet til at

indrette med farver? Med et udvalg af trendy farver
giver Duo Rolleren dig mulighed for at sætte farve i
dine vinduer. Hvad end du vælger at matche farven
med vægge eller interiør, eller går efter at skabe
kontrast med en komplementærfarve, så vil du blive
glad for de ekstra nuancer i dit hjem.
Når solens stråler rammer Duo Rolleren lyser farverne i
stoffet op, og du vil opleve et særdeles blødt lysindfald
gennem det nærmest levende gardin.
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H V I L K E N FO R S K E L GØ R

EN FARVE?
Hvilken forskel gør gardinerne egentlig? Altså foruden
at skærme for sollys, varme og nysgerrige indkig,
hvilken forskel gør gardinerne så for oplevelsen af din
indretning?
Der er stor forskel på, hvilket udtryk der skabes med
blot valg af farven på det enkelte gardin. Hvor nogle
farver skaber ro og balance, skaber andre kontrast og
liv. Sammenlign selv på næste side.
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H V I L K E N FO R S K E L GØ R

EN FARVE?
Hvor den okkergule farve skabte følelsen af varme og
hygge, giver den lyserøde Duo Roller med den sarte
struktur et udtryk af både fred og afslappethed.
Er du i tvivl om farvevalget til dine nye gardiner, kan
du trygt spørge din professionelle Stila-forhandle til
råds.
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MULIGHED FOR

MØRKLÆGNING
Vælger du din Duo Roller med et mørklæggende stof,
vil de ikke-transparente striber være fuldstændig
ugennemsigtige. Med et mørklæggende stof slipper der
mindre lys gennem gardinet, og du får et roligt og
dunkelt rum, når gardinet er trykket helt ned.
Vælg mellem mørklæggende stoffer i både farve og
neutrale nuancer.

P E R F E K T TI L

FUNKIS
Siden stilens oprindelse i starten af 1930'ern har vi
oplevet flere comebacks af denne minimalistiske,
funktionelle og kubiske stil; og nu er funkisstilen endnu
engang tilbage.
Overalt popper funkisbyggerier op og de store dybt
satte vinduer kræver et karakterfuldt gardin, der følger
funkis stilens tanker om geometri og funktionalitet. Med
sine rene linjer og høje fleksibilitet passer Duo Rolleren
perfekt til enhver funkisbolig.
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SKØNHEDEN I

DETALJEN
Ligesom vi nyder den ekstra opmærksomhed der er givet til
detaljen i designer møbler, vil du også nyde den ekstra
detalje vi ligger i vores gardiner. Eller burde vi sige, som du
ligger i dine nye gardiner.
Med en høj grad af medbestemmelse får du ikke kun
mulighed for at vælge hvilket stof du vil have i din nye Duo
Roller, du kan også vælge mellem kassetter i flere forskellige
former og farver, samt bestemme farve på både kæde og
lister, for at skabe den helt rigtige sammensætning.
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FRA NYBYG TIL

HERSKAB
Selvom Duo Rolleren ofte sættes i forbindelse med en
mere nutidig, moderne indretning, så kan den også
sagtens kombineres med en indretning, der bærer præg
af mere hyggelige og autentiske indretnings-elementer
med charme og patina.
Lad Duo Rolleren indgå i din indretning; hvad end du
bor i nybyg eller herskabsvilla.
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E N MO D E R N E

KLASSIKER
Duo Rolleren er en klassiker til de både både store og
høje vinduer, som findes i moderne, såvel som
klassiske boliger. Med det dobbelt lag af vandrette
striber folder Duo Rollerens stof sig flot om den diskrete
bundliste, for at kunne forskydes til enten at skabe
blødt lysindfald eller mere privatliv.
Både kassette og bundliste kan vælges i flere lakerede
farver eller naturlige børstede metaller.
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S K A B ME R E

STRUKTUR
Børstet beton, rå detaljer og kølige toner af
træ
rustik

ligger rammerne
stil,

hvor

for

følelsen

en

moderne

og

af materialerne har

lige så stor betydning, som udseendet selv.
Med de mange forskellige stof-kvaliteter kan du
finde netop dét stof, der komplimenterer din
personlige

stil, mens

de

forskellige

diskrete

strukturer skaber et fuldt sanseindtryk.
KLEURNR. 40060
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TILBAGE TIL

NATUREN
Inspireret af naturen bliver mange danske hjem pyntet
med prydende jordfarver, patinerede overflader og
forskellige træsorter, som alt sammen er med til at
skabe en forgrening til boheme-stilen. Men hvilke
gardiner passer til et boheme-hjem?
De mange forskellige taupe toner gør Duo Rolleren til
en perfekt udvidelse til det naturlige hjem. Med det
blødeste lysindfald og mønstrede eller strukturerede
stoffer er Duo Rolleren med til at skabe rammerne for
varme og hygge i hjemmets indretning.
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UNDERSPILLET

SKØNHED
Duo Rolleren er ikke kun markant og dristig, den kan
også være diskret og underspillet, og nærmest gå i ét
med dine vægge. Med et diskret stof kan Duo
Rolleren skabe en smuk og diskret forlængelse af dine
vægge, hvor de rene linjer bindes sammen for at skabe
ro for øjet.
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FORDELE
v e d Du o Ro l l e r

1. Skærm af uden at lukke af. Med en Duo Roller har du unik
mulighed for, at skærme af for blændende solstråler og
nysgerrige indkig, men stadig bevare blødt lysindfald.
2. Et gardin med attitude. Er du stilbevidst og tør lade
gardinerne spille en større rolle i indretningen vil du ikke
blive skuffet over Duo Rolleren.
3. Til alle typer bolig. Hvad end du bor i nybyg eller
herskabsvilla, så lover vi at en Duo Roller vil passe lige ind.
4. Mulighed for motorisering. Ligesom rullegardinet kan Duo
Rolleren nemt gøres elektrisk med en lille batterimotor.
5. Dine naboer bliver grønne af misundelse. Duo Rolleren er
ikke det mest almindelige gardin på villavejen, og dine nye
gardiner vil helt sikkert blive beundret.
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