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GAR D I N L ØS N I N G ER
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CHOOSE
YOUR MOOD
Det handler i virkeligheden aldrig om ‘bare et gardin’.
Ej heller om ‘mørklægning’. Det handler om at skabe
de bedste forudsætninger for en god nattesøvn, den
bedste atmosfære til dit længe ventede middagsselskab, en behagelig regulering af det livgivende sollys
og ikke mindst privatlivet til at danse halvnøgen rundt i
dit køkken, hvis det skulle komme over dig. At style et
vindue med de rette gardiner handler om meget mere
end bare at dække for. Vi vil gerne være med til at forme
dine rum til det helt perfekte hjem for dig og det liv, du
lever i det.

- Together we’ll make your home
the perfect place to be. -
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SE VORES
BRAND VIDEO
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16219 DARK PEARL
fra kr. 1.162,- (60 x 100 cm)

7

IN T H E MO O D FO R . . .

A MOMENT
OF REST
Uanset

om

du

firmakontoret

arbejder

eller

hårdt

på

hjemmekontoret,

bør der altid være et rum til en
velfortjent kaffepause og opladning
af de mentale batterier. Med vores
eksklusive kollektioner af skræddersyede
magten

gardinløsninger
til

at

forme

giver
og

vi

dig

blødgøre

sollyset, så det passer til dine personlige
og situationsbestemte behov. Skab den
perfekte atmosfære til arbejdet og
hvilepausen.
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16314 TINTED BAMBOO + STIGEBÅND A18
fra kr. 2.042,- (60 x 100 cm)

SE VORES
MOOD VIDEO

TRÆPERSIENNER fra kr. 1.650,- (60 x 100 cm)

9

ENRICHED IN
EVERY DETAIL
Allerede fra de første spæde vævninger af
stoffet, kommer vores dedikation og øje for
detaljen til udtryk, når materialet transformeres
til skræddersyede produkter. Gennem en kreativ
og omhyggelig designproces vil vi sikre os, at du
kan mærke historien og kvaliteten i hvert eneste
af vores produkter. Vi vil også gerne have dig til at
træffe nogle modige valg, som gør dine gardiner
til noget helt personligt for dig.
I alle vores kollektioner har du mulighed for at
tilpasse dit gardin med flotte accessories i form af
luksuriøse profilfarver, iøjnefaldende bundlister
og andre kreative finishes. Ligeledes kan du
vælge netop dén betjeningsform, du leder efter,
hvad enten det skal være manuel betjening eller
elektriske gardiner med f.eks. app-styring.

32057 CHARCOAL
fra kr. 2.475,- (60 x 100 cm)
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50254 DIP-DYE GREY
fraWW- (60 x 80 cm)

16305 WHITE BAMBOO + STIGEBÅND A15
fra kr. 2.492,- (60 x 100 cm)

53103 SHADES OF GREY + DESIGNBUNDLISTE SQ9
fra kr. 1.206,- (80 x 100 cm)

DUO ROLLERS fra kr. 2.069,- (60 x 100 cm)
DUPLI GARDINER fra kr. 1.260,- (60 x 100 cm)
TRÆPERSIENNER fra kr. 1.650,- (60 x 100 cm)
RULLEGARDINER fra kr. 562,- (80 x 100 cm)

11

53044 DARK OLIVE
+ DESIGNBUNDLISTE SQ9
fra kr. 873,- (80 x 100 cm)

Uanset hvilken gardintype eller farve du vælger,
har de alle rodfæste i samme fortælling om solidt
håndværk og kreativitet. En fortælling der for alvor
kommer til live, når sollyset rammer stoffet. Måden
hvorpå farverne kommer til udtryk og strukturerne
bliver gradvist mere synlige er ikke tilfældigt.
Ethvert element i produktet er designet til at afsløre
dets rå og sande oprindelse i berøring med sollyset
– så sørg for, at du har testet stoffet foran dit vindue,
inden du træffer dit valg.
Rullegardiner er enkle, smukke og funktionelle,
og der findes mange muligheder for at gøre
rullegardinet helt personligt. Vælg mellem forskellige
bundlister i træ eller aluminium og fuldend gardinets
finish med en luksuriøs dækkappe og metalkæde.
Valget er dit.
12

RULLEGARDINER fra kr. 562,- (80 x 100 cm)

G A R D I N L Ø S N I N G ER

RULLEGARDINER
Oplev vores nye rullegardinkollektion; en hjørnesten
i vores udvalg af både berigende og bæredygtige
løsninger. Omhyggeligt designet til at tilbyde dig
de bedste muligheder for at udtrykke din egen stil,
indeholder vores rullegardinkollektion et bredt og
nøje udvalgt sortiment hvad angår transparens,
farver, strukturer og funktionelle egenskaber.

53061 NATURAL TAUPE
+ TRÆBUNDLISTE HL11
fra kr. 1.557,- (80 x 100 cm)

RULLEGARDINER fra kr. 562,- (80 x 100 cm)
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FROM FASHION TO FASHION

Som vinder af ‘Red Dot Design’ prisen i 2021
finder du vores eksklusive og unikke refashion™
serie af rullegardiner, der ikke blot minimerer spild
og produktion af nye materialer, men også lader
bæredygtigheden skinne igennem i selve designet.

14

B Æ R EDYGT I G H ED

REFASHION™
Vores

upcyclede

refashion™ serien, som er tilgængelig i 9 forskellige

rullegardiner bærer på en historie af overskydende

nye

stofserie,

refashion™,

af

farver, er altid skræddersyet til dine mål. Endvidere har

stoffer fra modeindustrien, som indsamles, sorteres,

du mulighed for at sætte dit helt eget præg på gardinet

kæmmes og spindes til et smukt meleret garn, der

med vors udvalg af luksuriøse bundlister, beslag og

omhyggeligt væves til en serie af dybt strukturerede og

meget mere.

berigede stoffer.
Udover refashion™ serien tilbyder vi en lang række
Ved at upcycle overskydende og kasserede materialer

andre bæredygtige løsninger indenfor rullegardiner,

fra modeindustrien kan vi gøre vores designs mindre

lamelgardiner, Dupli gardiner og persienner. Løsninger

afhængige af nyt råmateriale, og sammen med dig tage

som enten er baseret på 100% genanvendte materialer,

et lille skridt mod en grønnere fremtid.

eller som er produceret af hurtigtvoksende træsorter.
Sammen kan vi gøre mere for vores klode.

53035 REFASHIONTM TEAL MELANGE
+ D-FORMET BUNDLISTE DS2
fra kr. 1.206,- (80 x 100 cm)

RULLEGARDINER fra kr. 562,- (80 x 100 cm)
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IN T H E MO O D FO R . . .

LATE NIGHT
DINNER DATE
Med sommerens ankomst kommer også
det lune vejr, de lyse nætter og lysten
til at være længe oppe og spise sen
aftensmad, mens solens sidste stråler
danser på vinduerne og breder sine
varme farver i hjemmet. Med vores
udvalg

af

fleksible

gardinløsninger

giver vi dig fuld kontrol over både lys
og privatliv for at skabe den perfekte
stemning til en sen dinner date.
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16219 DARK PEARL
fra kr. 1.152,- (60 x 100 cm)

SE VORES
MOOD VIDEO

PERSIENNER fra kr. 859,- (60 x 100 cm)
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16223 SPARKLING GOLD
fra kr. 1.152,- (60 x 100 cm)

16250 RIPPLED BLACK
fra kr. 1.330,- (60 x 100 cm)

For hver gardinløsning vi tilbyder, har vi en ambition
om at give dig muligheden for at skabe det perfekte
lysindfald til de enkelte rum eller den enkelte situation.
De vandrette lameller i en persienne bøjer og former
sollyset og forvandler det til smukke skyggemønstre,
der spreder sig i rummet og danner en smuk scenografi.
En scenografi, der manifesterer persiennen som én af
de mest elskede og karismatiske gardinløsninger siden
dens oprindelse.
Ved at genbruge eksisterende aluminium til vores
persienner, reducerer vi CO2-udledningen i forbindelse
med minedrift af råmalm. Dermed reducerer vi også vores
indvirkning på planetens knappe ressourcer, idet langt
de fleste stila® persienner er lavet af 98% genanvendt
aluminium og er certificeret Cradle to Cradle.
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PERSIENNER fra kr. 859,- (60 x 100 cm) | PERSIENNER MED FRI PARKERING fra kr. 1.459,- (60 x 100 cm)

G A R D I N L Ø S N I N G ER

PERSIENNER
Med vores nye persiennekollektion tilbyder vi en
bred palette af levende farver og karismatiske
strukturer, der opfordrer dig til at tage et spændende
og særegent valg til dine vinduer. Skinnende eller
mat, glat eller tekstureret; du finder helt sikkert dit
ønskede match i vores persiennekollektion.

16219 DARK PEARL
fra kr. 1.152,- (60 x 100 cm)

PERSIENNER fra kr. 859,- (60 x 100 cm)
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G A R D I N L Ø S N I N G ER

TRÆPERSIENNER
Som et ægte match til det Skandinaviske hjem,
tilbyder vi i vores træpersiennekollektion en serie af
fine, lakerede trælameller med matte og dæmpede
COLOR 16312
farver, som passer perfekt til den minimalistiske
indretningsstil. Under lakeringen findes en ægte
trælamel

produceret

bl.a.

af

det

bæredygtige

bambustræ. Alle vores træpersienner er således
skabt af naturlige materialer i både lakerede og rå
udgaver.

16287 MATT-ANTHRACITE
fra kr. 2.386,- (60 x 100 cm)
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TRÆPERSIENNE fra kr. 1.650,- (60 x 100 cm)

COLOR 16305 + A18

16312 NATURAL BAMBOO
fra kr. 1.650,- (60 x 100 cm)

Vi ved, at ærlige materialer og håndsamlede produkter
giver persienner og gardiner af højere kvalitet.
Derfor producerer vi udelukkende vores løsninger af
højkvalitets komponenter og i videst muligt omfang
i kombination med naturlige materialer. Ved at bruge
hårdttræ som lind, abachi og bambus i produktionen
af vores træpersienner, bevarer vi både integriteten i
produktet og dets naturlige oprindelse.
Med vores træpersiennekollektion bestræber vi os
på at skabe så naturlige gardinløsninger som muligt.
Lamellerne er omhyggeligt udskåret af højkvalitets
træsorter og nøje belagt med vandafvisende lak for
at sikre lang holdbarhed. Den matte, transparente
lak fremhæver de naturlige årer og lader dig opleve
enhver lille detalje i træet.

TRÆPERSIENNE fra kr. 1.650,- (60 x 100 cm)
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15255 GREY KNIT
fra kr. 2.061,- (100 x 100 cm)

T ILVA LG

SMART HOME
Forestil dig dine gardiner automatisk reagere på
intensiteten af solens stråler og justere sig selv for
at bevare dit hjem perfekt tempereret gennem
hele dagen. Ja, selv om vinteren, kan gardinerne
tjene til at bevare den værdifulde varme indenfor.
Forestil dig endvidere at dine gardiner også
kommunikerer med dine lyspærer, dine højtalere,
din alarm og dit varmeanlæg for at forudse din
hjemkomst og sikre, at du føler dig velkommen
fra det sekund, du træder ind ad døren. Alt dette
er muligt – og det starter med vores unikke Smart
Home gardinløsninger.
Ved at tilføje TaHoma® Smart Home bliver du
i stand til at betjene dine gardiner med både
app- og stemmestyring, og ikke mindst integrere
gardinerne

med

dine

øvrige

Smart

Home

produkter i hjemmet.
Næsten alle vores gardiner er tilgængelige med
elektrisk betjening ved enten at tilkoble dem til
dine vægkontakter eller ganske enkelt ved brug
af genopladelige batterier – valget er dit.
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LAMELGARDINER fra kr. 1.091,- (100 x 100 cm)
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G A R D I N L Ø S N I N G ER

DUO ROLLERS
Med filosofien om, at gardinløsninger ikke kun tjener
til at holde generende sollys ude, men også til at
style dine vinduer og skabe de ideelle omgivelser i
dit hjem, har vi udviklet vores Duo Roller kollektion
med masser af levende og luksuriøse stoffer. Filtreret
gennem et dobbelt lag af silkeagtige og fint vævede
stoffer, vil du med Duo Rolleren opleve et blødt og
legende lysindfald, som du aldrig har oplevet det før.

32057 CHARCOAL
fra kr. 2.475,- (60 x 100 cm)
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DUO ROLLERS fra kr. 2.069,- (60 x 100 cm)

32043 METALLIC GREY
fra kr. 2.475,- (60 x 100 cm)

32072 GREYED GREEN
fra kr. 2.475,- (60 x 100 cm)

Vores Duo Rollers består af to lag stof med skiftevis
transparente og ikke-transparente striber. Ved at
justere Duo Rolleren med de to stoflag kan du styre
balancen mellem lysindfald og privatliv efter ønske,
så du skaber de perfekte omgivelser til den givne
situation.
Duo Rollers er tilgængelige med og uden kassette,
med åben og lukket bundliste og i eksklusive
komponentfarver, der gør Duo Rolleren til et helt
særligt og æstisk element i indretningen.

DUO ROLLERS fra kr. 2.069,- (60 x 100 cm)
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IN T H E MO O D FO R . . .

OFFICE DAY
AT HOME
Hvem ville ikke elske at gå på arbejde i
pyjamasbukser og drikke sin første kop
kaffe i det bløde morgenlys? Ihvertfald
bare engang i mellem. Med vores
brede udvalg af stofserier i forskellige
transparenser hjælper vi dig med at
skabe et produktivt og afslappende
miljø, der sætter rammen om den
perfekte hjemmearbejdsdag.
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32052 DARK GREY MELANGE
fra kr. 2.069,- (60 x 100 cm)

SE VORES
MOOD VIDEO

DUO ROLLERS fra kr. 2.069,- (60 x 100 cm)
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40065 MELANGE LINEN
fra kr. 1.213,- (60 x 80 cm)

G A R D I N L Ø S N I N G ER

PLISSÈGARDINER
Vores plisségardiner findes i en mangfoldighed af
både modeller og betjeningsmuligheder, som gør
dem anvendelige til næsten hvilket som helst vindue
uanset form eller type. Vælg mellem et bredt udvalg
af skønne plissérede stoffer, herunder en lang række
unikke farver, strukturer og spændende prints.

40068 SILVER FISHTAIL
fra kr. 1.549,- (60 x 80 cm)
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PLISSEGARDINER fra kr. 793,- (60 x 80 cm)

40052 NATURAL LINEN
fra kr. 1.213,- (60 x 80 cm)

Ligesom mennesker kommer vinduer i alle former og
størrelser. Med vores omfangsrige plissékollektion
kan vi heldigvis tilbyde en løsning til ethvert behov.
Selv på badeværelset, i køkkenet eller på børnenes
værelser vil dit plisségardin bevare sin høje kvalitet i
mange år. Med de eftertragtede egenskaber som f.eks.
fugtafvisende, smudsafvisende og høj farveægthed,
sikrer vi, at dine plisségardiner forbliver i sin perfekte
form gennem hele deres levetid.
Vi bestræber os altid på at tilbyde dig "state-of-theart" gardinløsninger, understøttet af professionel og
personlig rådgivning. Qua vedvarende research og
fokus på innovation, producerer vi gardiner der lader
dit hjem leve op til dets fulde potentiale i samspil
med sollyset.

PLISSEGARDINER fra kr. 793,- (60 x 80 cm)
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50254 DIP-DYE GREY
fra kr. 1.707,- (60 x 80 cm)

50251 ROYAL MOCCA
fra kr. 1.707,- (60 x 80 cm)

Dupli gardiner er tilgængelige i samme brede udvalg
af modeller og betjeningsmuligheder som vores
plisségardiner, og med det unikke LightBlock system
kan du ydermere sikre dig maksimal mørklægning i et
soveværelse, der giver de bedste forudsætninger for
en god nattesøvn.
Vælg

mellem

alt

fra

transparente,

letvævede

stoffer over stoffer med termiske filtre til komplet
mørklæggende egenskaber. Forkæl gardinet med
det lille ekstra og vælg en designliste i børstet
aluminium; champagne eller natur.
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DUPLI GARDINER fra kr. 1.131,- (60 x 80 cm)

G A R D I N L Ø S N I N G ER

COLOR 16287

DUPLI
GARDINER
Vores Dupli gardiner deler de samme egenskaber som
vores plisségardiner - og meget mere til. Med Dupli
gardiner opnår du nemlig ekstra fordele i form af
bl.a. effektiv varmeisolering, muligheden for optimal
mørklægning eller dobbeltspaltning af sollyset, som
giver et særpræget og blødt lysindfald. Ikke mindst
opnår du en smuk finish, idet snorene i gardinet
skjules inde i stoffets dobbelte lag.

50089 TRANSPARENT BLACK
fra kr. 1.707,- (60 x 80 cm)

DUPLI GARDINER MED FRI PARKING fra kr. 1.391,- (60 x 80 cm)
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D E S I G N E R E N S U DVA LGTE

MEINDERT
BOS
KR E ATI V D I R E KTØ R

Akkurat som i modebranchen er sort
ofte brugt som en basisfarve, når det
kommer til indretningen i hjemmet. Sort
giver ro. Sort er tidsløs, og sort giver
en kontrast, som får de andre farver i
indretningen til at live op og skille sig
endnu mere ud. I en tid, hvor vi stort
set altid er ”on” har vi et øget behov
for rolige omgivelser og atmosfære
i hjemmet. Det er derfor ikke uden
grund, at vi ser en stadigt hyppigere
anvendelse af sort i husets indretning.
Men sort er ikke bare sort. Den kommer i
mange former og nuancer; alt lige fra rå
og struktureret til glat og fuld af glans.

MEINDERT BOS leverer det kreative input til alle vores nye kollektioner.
Hans team forsker kontinuerligt i trends indenfor mode, indretning og livsstil,
og bruger indsigten til at udforme grundtanken bag vores kollektioner.
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BLACK

32061 CUBIC BLACK
fra kr. 2.780 ,- (60 x 100 cm)

I S B E AU T I F U L

15247 RECYCLED BLACK
fra kr. 2.213,- (100 x 100 cm)

16229 METALLIC BLACK
fra kr. 1.152 ,- (60 x 100 cm)

53182 METALLIC CHARCOAL BLACKOUT
+ HL5 TRÆBUNDLISTE
fra kr. 1997,- (80 x 100 cm)

40102 ROYAL
ANTHRACITE
HORIZONTALE JALOEZIE
ALUMINIUM
fra kr. 1.269,- (60 x 80 cm)
KLEURNR. 15594

16229 METALLIC BLACK
fra kr. 1.152 ,- (60 x 100 cm)

16229
32061
15247
40102
53182

METALLIC BLACK fra kr. 1.152,- (60 x 100 cm)
CUBIC BLACK fra kr. 2.780,- (60 x 100 cm)
RECYCLED BLACK fra kr. 2.213,- (100 x 100 cm)
ROYAL ANTHRACITE fra kr. 1.269,- (60 x 80 cm)
METALLIC CHARCOAL BLACKOUT + HL5 TRÆBUNDLISTE fra kr. 1997,- (80 x 100 cm)
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50055 CHIC GREY
fra kr. 1.707,- (60 x 80 cm)

DUPLI GARDINER fra kr. 1.131,- (60 x 80 cm)
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G A R D I N L Ø S N I N G ER

LAMELGARDINER
I vores lamelgardin kollektion finder du stofserier
af fint vævede og dybt strukturerede stoffer, som
spænder over subtile hvide nuancer og mere
legende, melerede farver. Udforsk lamelgardinernes
fordele som solreflekterende, antibakterielle og
bæredygtige dessiner i vores “functional” stofserie.

15232 WHITE LINEN
fra kr. 1.647,- (100 x 100 cm)
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LAMELGARDINER fra kr. 1.091,- (100 x 100 cm)

15255 GREY KNIT
fra kr. 1.746,- (100 x 100 cm)

Hjemmet er dér, hvor du i sandhed er fri til at være dig
selv. Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre dig muligheden
for at vælge den gardinløsning, som matcher dit
behov og præcis din stil, så du kan få glæde af dine
gardiner i mange år frem.
Hvadend du vælger dine nye lamelgardiner i en
livlig og modig farve eller holder dig til beroligende
nuancer som hvid, taupe eller grå, lover vi at berige
din indretning med en mærkbar forandring. Med deres
lange lodrette linjer understreger vores lamelgardiner
den geometriske struktur i rummet og skaber en
bedre rumfornemmelse.

LAMELGARDINER fra kr. 1.091,- (100 x 100 cm)
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V I SUA L I S ÉR D ER H J EM M E

16165 MATT OLIVE
fra kr. 1.152 (60 x 100 cm)

BESTIL GRATIS
PRØVER
At vælge dine nye Stila gardiner er en proces, som supporteres
af din lokale Stila forhandler. Har du brug for kreative og
funktionelle råd, er vi altid klar til at assistere dig gennem enten
en personlig session med vores dygtige gardin stylister eller ved
indledningsvist at sende dig gratis prøver af dine favoritfarver
direkte til din hoveddør. Se mulighederne på stila.dk.

53035 REFASHIONtm TEAL MELANGE
+ DESIGNBUNDLISTE SQ9
fra kr. 1.206,- (80 x 100 cm)

PERSIENNER fra kr. 859,- (60 x 100 cm) | RULLEGARDINER fra kr. 562 (80 x 100 cm)
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GAR D I N G U I D E
40094 SILKY GREY
fra kr. 1.213,- (60 x 80 cm)

53061 NATURAL TAUPE
fra kr. 1.317,- (80 x 100 cm)

1

2

RULLEGARDINER

PLISSÉGARDINER

fra vejl. kr. 562,- (80 x 100 cm)

fra vejl. kr. 793,- (60 x 80 cm)

Det klassiske gardin til de danske vinduer, der giver mulighed for masser

Populært for dets høje fleksibilitet og mulighed for fri placering i vinduet.

af farve og prints. Passer perfekt til alle størrelser vinduer, og fungerer

Findes i mange farver og mønstre. Passer godt til både de helt små eller

særlig godt til børne- såvel som soveværelser grundet muligheden for god

helt store vinduer, og er særligt populært til bl.a. stuen, da stoffet filtrerer

mørklægning.

det skarpe sollys.

Se mere på side 12
40

Se mere på side 28

32043 METALLIC GREY
fra kr. 2.475,- (60 x 100)

50006 SILKY WHITE
fra kr. 1.431,- (60 x 80 cm)

3

4

DUPLI GARDINER

DUO ROLLERS

fra vejl. kr. 1.131,- (60 x 80 cm)

fra vejl. kr. 2.069,- (60 x 100 cm)

Luksus-udgaven

akustikfordele,

En videreudvikling af rullegardinet, som giver et mere fleksibelt, let og

energibesparelse og bedre indeklima. Har samme tekniske udformning som

af

plisségardinet,

der

giver

bl.a.

legende lysindfald gennem vinduet. De skiftevis transparente og ikke-

plisségardinet, men skaber endnu blødere lysindfald med dets dobbelte

transparente striber gør det muligt at variere balancen mellem lysindfald og

plisséstoflag.

privatliv endnu bedre.

Se mere på side 30

Se mere på side 24
41

16151 MATT WHITE
fra kr. 1.152,- (60 x 100 cm)

15249 DENIM BLUE
fra kr. 1.647,- (100 x 100 cm)

5

6

LAMELGARDINER

PERSIENNER

fra vejl. kr. 1.091,- (100 x100 cm)

fra vejl. kr. 859,- (60 x 100 cm)

Særligt populært valg til store vinduer og karnapper, der samtidig lader dig

Endnu en klassiker til de danske hjem. Med mulighed for at vælge mellem

regulere lysindfaldet efter behov. De slanke lameller kan vinkles så lysindfaldet

flere lamelbredder er persiennen velegnet til både små og store vinduer.

kontrolleres maksimalt. Ikke den stærkeste løsning til mørklægning.

De flotte aluminiums-lameller kommer i et stort udvalg af farver og typer.
Dekorér eventuelt med stigebånd.

Se mere på side 36
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Se mere på side 18

16305 WHITE BAMBOO
fra kr. 2.100,- (60 x 100 cm)

7

TRÆPERSIENNER
fra vejl. kr. 1.650,- (60 x 100 cm)

En rustik og naturlig udgave af persiennen. Har samme tekniske udformning
som persiennen, men giver et helt anderledes æstestisk udtryk. De rå eller
lakerede lameller passer ind i de fleste hjem, og du kan vælge mellem
forskellige træsorter.

Se mere på side 20
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“Jeg føler mig bedst
hjemme omgivet af mange
mennesker, mange farver
og meget larm.”
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# EN R I C H I N G L I F E

JASMIN GABAYS
EVENTYRLIGE HJEM
"Jeg har nok samme tilgang til mit arbejde som min bolig
- man skal gøre det, man synes er sjovt". Gabays univers er
som at træde ind i en regnbue af farver. Stila blev inviteret
ind i regnbuens midte til en snak om ligestilling, familieliv,
indretning og valg af de helt rigtige gardiner.
Vi møder højgravide Jasmin foran opgangen til hendes
lejlighed i indre København. Hun kommer gående i
solskinnet, iført en blomstret jakke med lyserøde og lyseblå
detaljer, der stråler næsten lige så meget som Jasmin selv,
da hun får øje på os. ”Hej med jer! Undskyld hvis I har
ventet, men jeg var simpelthen så sulten, så jeg var nødt til
at skaffe noget frokost”.
Da vi træder ind i lejligheden, bliver vi mødt af en eksplosion
af farver. Gangen er malet i en sart lysegul farve, og det
gule gulv fortsætter ind i stuen. Her skifter væggene dog
til en lys lavendel, der står i stor kontrast til de knaldorange
pyntegardiner. På trods af de mange farver og indtryk, har
lejligheden et sammenhængende udtryk. Intet er tilfældigt,
og balancen mellem farveclash og farvematch er utroligt
balanceret og ikke mindst personlig.
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JAS M I N
G AB AY

Hvis du kan genkende Jasmin, er det ikke helt tilfældigt. I løbet af de seneste år har
hun nemlig været at finde på de danske tv-skærme af flere omgange. I 2018 bragte
hendes farvestrålende og velsmagende kager hende helt til finalen i Den store
bagedyst, og i 2019 tryllebandt hun danskerne i Eurovision Song Contest Danmark.
I øjeblikket arbejder Jasmin på en ny EP med sin egen musik, og så er hun ved at
færdiggøre en børnebog med tilhørende børnesange. Der er altid fart over feltet
og nye projekter i støbeskeen hjemme hos Jasmin: ”Nogle projekter er desværre
sat på hold pga. Corona, men jeg har ofte gang i mange ting på samme tid."

”Jeg har nok samme tilgang til
mit arbejde som min bolig - man skal gøre
det, man synes er sjovt.”
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EN BARNDOM FYLDT
MED FJER OG TYL
I Jasmins familie har de valgt, at hjemmet altid skal være
åbent for venner og bekendte. Hun beskriver familiens
hjem som værende "en banegård fyldt med gode
venner", og hendes søn, Jonathan, har derfor været
vant til, at hjemmet var fyldt med liv. ”Det var vigtigt for
mig, at vi ikke bare lukkede os inde som familie, da vi fik
Jonathan. Alle de søde mennesker, der er i mit liv, bliver
jo ved med at være søde, selvom jeg får et barn.” Sådan
var det vel at mærke før Corona. Nu spørger Jonathan
ind til, hvornår alle menneskerne kommer igen. ”De er jo
ikke bare mine venner. De er også ’hans mennesker’, som
han også selv vælger at invitere med til sin fødselsdag."

LIGESTILLING I
BØRNEHØJDE

Jasmin afbryder pludselig sig selv:
”Ej det lyder jo som et cirkusliv, når
jeg fortæller om det her, men jeg
synes egentlig, at det er stille og
roligt – og fedt!”

Udover at være sanger, bager, podcast-vært og mor,
arbejder Jasmin også som influent på Instagram, og

Cirkusreferencen er måske ikke helt tilfældig. Da Jasmin

med knap 40.000 følgere er det ikke så få endda, der

var barn, arbejdede hendes mor på en kostumefabrik,

følger med i Jasmins daglige liv. På Instagram deler

der lavede kostumer til alle teatrene. Her lå hun og

hun både bagetips og billeder af familieudflugter, men

legede under symaskinen iført utallige eventyrlige

der er også en anden type opslag, der fylder meget i

kostumer. ”Det er også her jeg er blevet ødelagt! Jeg var

hendes farverige univers: ”Ligestillingsdebatten ses ofte

omgivet af tyl og fjer, så nu har jeg det bedst i en quick

på min profil i form af enten krop eller køn. Debatten

change garderobe. Der er tilpas mange strudsefjer til,

kører ofte af sporet, og jeg har sådan lyst til at tage den

jeg synes, at der er dejligt, så i virkeligheden er det her

i børnehøjde, eller et sted hvor flere kan være med. Jeg

jo tilpas afdæmpet”, joker hun og peger ud i lejligheden.

tror, at det er vigtigt, at vi kan snakke om det uden at
udskamme nogen.”

”Jeg gør det, der er rigtigt for mit
barn, og du gør det, der er rigtigt
for dit barn. Er du glad? Er dit barn
glad? I praise you!”.
Jasmin forklarer, at vi alle skal øve os i at gå ind i
diskussionen uden at være fordømmende. Det der er
rigtigt for hendes familie, parforhold eller krop, er ikke
nødvendigvis rigtigt for andre og omvendt.

Du kan følge både Stila og Jasmin online
@jasmingabay/@stiladk

Jasmin Gabay/Stila Danmark
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ET FARVERIGT UNIVERS
Det er nok de færreste, der vil beskrive Jasmins lejlighed som
afdæmpet. Over alt hvor øjet kigger hen, er der nye fantastiske
farver og smukke møbler. Stuen er lilla, gang og spisestue er gule,
mens Jonathans værelse er malet i en lys turkis med gule gardiner.
Det er dog ikke kun Jasmin, der er glad for farver. Jasmins kæreste,
Niclas, har været trommeslager i New Orleans, så han har også
haft fest og farver omkring sig i mange år: ”Nu har jeg heldigvis en
kæreste, der er lige så glad for farver som jeg. Jeg har flere gange
fået kommentaren ’Ej, hvad siger din kæreste egentlig til alle de
farver’ - jamen, han har da været med til at vælge dem!”.
Hvis du selv ønsker at bringe flere farver ind i din indretning,
behøver du heldigvis ikke skifte alle dine eksisterende møbler ud.
Jasmin forklarer, hvordan dét at komme farver på væggen er et
uforpligtende valg. Hvis du forsøger at få mere farve ind i hjemmet,
er væggene derfor et godt sted at starte: ”Hvis man ikke kan lide
farven, kan den jo bare males over igen. Det er noget billigere end at
købe en ny sofa, fordi man ikke længere kan lide farven”.

Det behøver dog ikke altid være væggen, der bliver malet. I køkkenet har Jasmin valgt at male både
paneler, gulv og stole. I midten af rummet hænger hendes smukke italienske Murano lampe, der med
sine røde og hvide striber leder tankerne hen på sprøde bolcher.
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“Jeg har virkelig et problem
med lamper. Jeg kan slet
ikke styre det.”

Netop lamper er der mange smukke varianter af hjemme hos Gabay. I stuen står en stor lampe i guld med skærme formet som blade på
et træ. Lige nu læner den sig indover sengen, men det er planen, at den skal stå over sofaen, når denne bliver leveret. Familien Gabay er
nemlig ved at renovere nabolejligheden, og derfor fungerer stuen som soveværelse i øjeblikket.
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GARDINERNE STYREDE FARVEN PÅ SOFAEN
Netop farvevalget på den nyindkøbte sofa blev taget
på et lidt utraditionelt grundlag. Mange ville nok vælge
gardiner i en farve, der passer til sofaen, men da Jasmin
valgte gardinerne først, blev det gardinerne, der
bestemte farven på sofaen. ”Gardinerne har fået lov til
at bestemme noget mere end jeg forventede”, smiler
hun.
Inden Jasmin kontaktede Stila, havde hun allerede sine

”Der er allerede enormt meget farve
på mine orange gardiner, der hænger.
Når der både er et farvet gulv, en
farvet væg og farvede gardiner
der hænger, tænkte jeg ’nu må det
holde’! Jeg kan godt lide farver, gerne
mange farver, men det kan også lige
blive for meget af det gode.”

lange, fjordlette orange og gule gardiner. Disse gardiner
var dog mest til pynt. ”Vores værelse ligger lige ud til

På mange måder er Jasmins Dupli gardiner et godt

en stor gadelampe, så det var vigtigt for os, at vi kunne

eksempel på, hvordan man kan kombinere de lange

lægge rummet i totalt mørke”. Til gengæld måtte

pyntegardiner med de funktionelle og elegante Dupli

gardinerne ikke tage lyset i lejligheden. Lejligheden

gardiner. For Jasmin handler mørklægning om at kunne

ligger på 1. sal, og det er derfor sparsomt, hvor meget

styre lyset. Det skal sørge for, at hun og familien får

lys, der når ind i lejligheden.

en god nattesøvn. Samtidig skal det kunne skærme
af for naboens blikke, uden at gå på kompromis med

Jasmin valgte et 2-i-1 Dupli gardin, der både er

lysindfaldet.

mørklæggende og lystransmitterende i ét og samme
gardin. Farvekombinationen i beige og råhvid gjorde, at

Hos Stila kunne vi ikke være mere enige. Vi mener

hun kunne skabe en følelse af ro midt i alle farverne, og

ligesom Jasmin, at gardiner er med til at skabe

få så meget lys ind i lejligheden som muligt.

rammerne for det liv, du gerne vil leve, og de skal derfor
indgå som en helt naturlig del af din hverdag. Gardiner
er nemlig ikke bare gardiner - de er en forøgelse af din
livskvalitet.

50123 BASIC BEIGE BLACKOUT
40052 NATURAL LINEN
2-i-1 fra kr. 2974,- (60x80)
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#ENRICHING LIFE

DUPLIGARDINER fra kr. 1.131,- (60 x 80 cm)

- Jasmin valgte et 2-i-1
Dupli gardin, der både
er mørklæggende og
lystransmitterende i ét og
samme gardin. -
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I N S P I R ATI O N

FORM DIT HJEM
MED SOLLYSET
Sollyset er en vigtig men ofte overset
mulighed for at forme både udtrykket
og komforten i et rum. For lidt sollys
gør,

at

rummet

føles

snævert

og

indelukket. For meget sollys kan gøre
rummet utåleligt lyst og varmt – ikke at
forglemme den skadelige indvirkning af
det ufiltrerede UV lys på interiøret.
Ved at forme og regulere sollyset med
gardinerne, kan vi hjælpe dig til at gøre
dit hjem til den personlige oase, som du
altid har tiltænkt det.
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OPLEV VORES
FAVORITTER
refashion™ rullegardiner

53032 REFASHION™
DENIM MARINE

53035 REFASHION™
TEAL MELANGE

53038 REFASHION™
SUMMER DRESS

53043 REFASHION™
ARMY JACKET

Tildelt ‘the Red
i

2021,

finder

53047 REFASHION™
DARK OLIVE PARKA

Dot

Design

du

vores

53048 REFASHION™
BURGUNDY SWEATER

Award’

eksklusive

refashion™ rullegardin serie, som ikke kun
sikrer minimalt brug af jomfrumateriale,
men

også

lader

bæredygtigeheden

skinne igennem i selve designet.
53052 REFASHION™
COCKTAIL BLAZER

53097 REFASHION™
CLOUDY KNIT

53129 REFASHION™
LITTLE BLACK DRESS

rullegardiner

53142 FANCY WHITE
BLACKOUT

53204 MELANGE BLUE
BLACKOUT

53217 MELANGE BEIGE
BLACKOUT

53223 MELANGE BLUSH
BLACKOUT

53170 MELANGE LIGHT GREY
BLACKOUT

53206 OLIVE BLACKOUT

53045 RECYCLED MINT

53041 FADED BLUE

53058 RAW BLUSH

53219 TAXICAB YELLOW
BLACKOUT

53203 DENIM BLUE
BLACKOUT

53212 INTO THE WOODS
BLACKOUT

+223
... ekstra farver. Se
vores fulde kollektion
online på stila.dk

53168 LILAC TERRAZZO
BLACKOUT
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53216 PURPLE TERRAZZO
BLACKOUT

53208 GREEN TERRAZZO
BLACKOUT

53197 NIGHT SKY BLACKOUT

53198 UPCYCLED MARINE
BLACKOUT

plissègardiner

40005 WHITE BURLAP

40001 SPRING FLOWER

40000 SOFT ROSE

40007 SKY BLUE

40006 PASTEL BLUE

40013 BLUE SALMON

40009 BABY BLUE

40014 DIP-DYE GREEN

40025 DIP-DYE BLUE

40016 GREEN CRUSH

40017 DARK GREEN

40021 SUNFLOWER YELLOW

+98
... ekstra farver. Se
vores fulde kollektion
online på stila.dk

40084 PEARLESCENT GREY

40104 DIP-DYE GREY

40079 LUXURIOUS BRONZE

40108 LUXURIOUS METAL

40115 SOLAR BLACK

Dupli gardiner

50001 PURE WHITE

50116 SILKY WHITE
BLACKOUT

50101 PATROLIUM

50108 RAW GREEN

50083 URBAN BLACK

50096 FLAMINGO

+141
... ekstra farver. Se
vores fulde kollektion
online på stila.dk

50109 SUSTAINABLE BLUE

50254 DIP-DYE GREY

50255 DIP-DYE RASPBERRY

50260 DIP-DYE BLUE

50135 SILKY BLACK
BLACKOUT
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OPLEV VORES
FAVORITTER
Duo Rollers

32052 DARK GREY
MELANGE

32010 OFF-WHITE

32023 TRANSPARENT
BEIGE

32026 CUBIC SILVER

32017 STONE HORIZON

32067 ZIGZAG GREEN

32073 DENIM BLUE

32072 GREYED GREEN

32066 OLIVE

32065 OCRE

32083 BLACKOUT GREEN

32070 WINE RED

+72
... ekstra farver. Se
vores fulde kollektion
online på stila.dk

32071 ZIGZAG CLOUD

32016 SOFT MELANGE

32080 BLACKOUT TAUPE

32000 ZIGZAG WHITE

32057 CHARCOAL

lamelgardiner

15269 WHITE HORIZON

15232 WHITE LINEN

15266 LIGHT HORIZON

15238 HAZELNUT LINEN

15260 TAUPE FISHTAIL

15257 ANTHRACITE KNIT

+180
... ekstra farver. Se
vores fulde kollektion
online på stila.dk

15251 CHERRY RED
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15249 DENIM BLUE

15230 OCRE

15228 FORREST GREEN

15285 BLACK BLACKOUT

persienner

16152 MATT ICE

16150 MATT SNOW WHITE

16155 MATT FAWN

16157 MATT GREY

16202 PINK TAUPE

16183 LIGHT CLAY

16201 SKY BLUE

16165 MATT OLIVE

16167 SOFT MARINE

16171 MAYY BLUSH

16184 WARM CARAMEL

16183 LIGHT CLAY

+85
... ekstra farver. Se
vores fulde kollektion
online på stila.dk

16222 SHIMMERY
CHAMPAGNE

16224 SPARKLING ROSE
GOLD

16243 GREY MARBLE

16245 STONE MARBLE

16249 BLACK MARBLE

træpersienner

16312 NATURAL BAMBOO

16307 BEIGE BAMBOO

16270 GOLDEN NATURAL

16271 SILKY WALNUT

16272 BROWN MELANGE

16297 JUNGLE BROWN

+45
... ekstra farver. Se
vores fulde kollektion
online på stila.dk

16305 WHITE BAMBOO

16291 TEXTURED TAUPE

16315 BROWN BAMBOO

16279 GREY MELANGE

16273 DARK MELANGE
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DERFOR STILA®?
DEN PERFEKTE LØSNING TIL DINE VINDUER
Ligesom mennesker kommer vinduer i alle
former og størrelser. Med vores ekslusive og
omfattende kollektioner har vi en løsning til
ethvert behov.

PERSONLIG RÅDGIVNING
Vi tilbyder dybdegående vejledning, der er
udover det sædvanlige, så du kan finde den
løsning der passer perfekt til dine behov.

VISUALISÉR DERHJEMME
Vi tilbyder gratis farverprøver, som du kan tage
med hjem. På den måde kan du se præcis hvilke
farver der matcher dit interiør, inden du bestiller.

KVALITETSGARANTI
Alle vores produkter er håndlavede, og er
omfattet af vores 5-års garanti. Vi ønsker at
tilbyde dig den aller højeste kvalitet.

VI VÆGTER DIN TILFREDSHED HØJEST
Den bedste garanti er dén, du ikke får brug for.
Skulle uheldet alligevel være ude, kan du vide
dig sikker i, at vi tilbyder 5 års garanti på langt
de fleste af vores produkter.
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www.stila.dk

