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ENRICHED IN

EVERY DETAIL
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Allerede fra den første vævning af stoffet 

introducerer vi erfarent håndværk til vores 

skræddersyede produkter og beriger det 

i hver lille detalje. Gennem en kreativ og 

perfektionistisk designproces sikrer vi os, 

at du kan mærke arven og kvaliteten i hvert 

eneste af vores produkter.

-  Enriching since 1949  -

ENRICHED IN

EVERY DETAIL

DESSIN 53061 + HL11
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Dit hjem handler udelukkende om dig. Måden 

hvorpå du vælger at indrette dit hjem, er en 

forlængelse af din personlige smag, dit sindelag 

og din livsstil. Hver en lille del af vores produkter 

er designet til at tilbyde den bedste mulighed for 

at udtrykke dig selv, og til at give dig privatliv til 

at leve dit eget liv. Ved at forme lysindfaldet får 

vi dit hjem til at leve op til dets fulde potentiale.

“We are enriching life 
in your home, your way.”

JUST FOR

YOU

DESSIN 53044 + SQ9
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DESSIN 53044 + SQ9



L igesom os mennesker kommer 

vinduer i alle former og størrelser. 

Vores eksklusive og omfattende 

kollektion betyder, at der er en løsning 

til ethvert af dine behov. Selv i dit 

badeværelse, køkken eller børneværelse 

vil dine gardiner forblive af højeste 

kvalitet. Grundet de unikke stofkvaliteter 

såsom fugtafvisende, smudsafvisende, 

flammehæmmende og anti-bakterielle, 

sikrer vi, at dine gardiner holder sig i 

topform gennem hele deres levetid.

DESSIN 53117 + HL8
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ALWAYS
THE PERFECT 

SOLUTION

DESSIN 53117 + HL8

DESSIN 53117 + HL8
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“Together we will make 
your home the perfect 

place to be.”
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Når det kommer til at vælge dine nye gardiner, 

skal du vide, at du vælger meget mere end bare 

endnu et rullegardin. Vi ved, at det ikke handler 

om et mørklægningsgardin, men om den gode 

nattesøvn. Det handler om privatlivet til at danse 

rundt i stuen uden at andre kigger med, og om 

den hyggelige ramme til dit middagsselskab. 

Dine valg tillader dig at leve dit liv, nøjagtig som 

du ønsker det.

THE PERFECT

PLACE TO BE

DESSIN 53092



10

Hjemmet er, hvor du virkelig er fri 

til at være din egen person, og vi 

gør alt i vores magt for, at du kan 

sammensætte unikke gardinløsninger, 

der er skræddersyet til netop dit 

hjem. Fra rådgivning til produktion 

og montering; individualisme er altid 

centrum for vores tanker.

FREE TO BE

UNIQUE

DESSIN 53053
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DESSIN 53123
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Kun du lever, som du gør, og dét inspirerer 

os. Som designere af livsstilsprodukter er vi 

inspireret af måden du lever og indretter dig på. 

Vores største ambition er at give dig mulighed for 

at skræddersy dine gardiner efter dine specifikke 

behov, og derfor er vi altid interesserede i at se, 

hvordan du bor. 

-  Vis os dit hjem @stiladk  -

INSPIRED BY

PEOPLE

DESSIN 53123
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Vi er ikke gode nok, og vi bliver det sandsynligvis 

heller aldrig. Vi har gjort det til vores ambition at 

minimere vores aftryk på denne smukke planet, 

og derfor tilbyder vi i vores nye kollektion flere 

forskellige bæredygtige stoffer, der er lavet af 

100% genanvendte materialer.

-  We promise to keep improving! -

WE CAN 
DO BETTER! 
CAN YOU?
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FASHION

UPCYCLED

DESSIN 53035
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V ed at genbruge overskydende eller bort-

kastede stofrester fra modeindustrien kan vi 

gøre vores produktion uafhængig af nye materialer 

og i stedet skabe en helt ny type bæredygtige 

produkter, der er lige så unikke som du og jeg. Det 

genanvendte garn væves forsigtigt til stof med 

dybe strukturer, der bærer historien fra catwalken 

til vinduet.

DESSIN 53035 + DS2
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“Reclaimed and 
repurposed.”



L ys er en vigtig, men ofte overset 

måde at forme både udseende 

og funktionalitet af et rum. For lidt lys, 

og det får rummet til at fremstå småt 

og trangt. For meget lys, og det gør 

rummet ulideligt overeksponeret - for 

ikke at nævne de skader som ufiltreret 

UV lys gør på dine møbler. Ved at forme 

lyset kan vi hjælpe dig med at gøre dit 

hjem til det personlige fristed, som det 

altid var tiltænkt at være.

“Your space becomes 
a personal sanctuary...”

DESSIN 53061 + HL11
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SHAPING YOUR HOME

WITH LIGHT
DESSIN 53061 + HL11
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DESSIN 53212



"Børneværelset er stedet, hvor fantasien løber frit, og hvor eventyr opstår. 

Derfor besluttede jeg at designe et gardin, der sætter gang i fantasien og 

inspirerer til leg. Alle børn fortjener at have et magisk børneværelse.”

BEHIND THE

DESIGN

- Reinier Gosker -

DESSIN 53184
21



DESSIN 53170 + HL5

“Forbedr din søvn 
med Smart Home 

gardiner.”
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IMPROVED BY

TECHNOLOGY

DESSIN 53198

DESSIN 53197

Forestil dig den varme følelse af en enkelt 

solstråle der rører dine fødder, som du begynder 

at vågne langsomt af den langsomt tiltagende 

mængde lys, der fylder dit soveværelse. Selvom 

dét at falde i søvn er bedre gjort i mørke, er det 

en anden historie, når du skal vågne. Med app-

styrede gardiner tager du de første skridt mod 

en livsstil, der er forbedret af teknologi. 
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DESSIN 53002 + HL12

V i ved at ærlige materialer og 

håndkraft er hovedingredienser 

i kvalitetsprodukter. Derfor producerer 

vi udelukkende vores gardiner af 

materialer af højeste kvalitet og tilføjer 

ærlige materialer hvor end muligt. Ved 

at tilføje materialer såsom hvid bomuld, 

fin linned eller hør til vores kollektion, 

giver vi mulighed for at vælge mellem 

forskelligt håndværk. Kvaliteten 

garanteret med 5 års garanti.

“Den bedste garanti er dén, 
du aldrig for brug for.”

24
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HONESTLY

HANDCRAFTED



DESSIN 53103 + SQ9

Hvert eneste af vores gardiner deler den samme 

historie om håndværk, eksperimentering og 

kreativitet. En historie der kommer til live, når 

sollyset rammer stoffet og oplyser de gemte 

historier. Måden hvorpå farverne træder frem, og 

vævningen i stigende grad bliver synlig; intet er 

tilfældigt. Hvert eneste element er designet til at 

afsløre sit sande jeg i tilstedeværelsen af sollys.

- Our richest collection ever -

LETS YOU SEE THE

ENTIRE STORY
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DESSIN 53103 + SQ9

27



DESSIN 53117 + HL828

- Marjan Huiskamp -

BEHIND THE

DESIGN

DESSIN 53218
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DESSIN 53194 DESSIN 53216 

U dtryksfuldt design kan tage 

mange former. Om det er 

formen af farverige slørede prikker, 

der symboliserer bevægelse og leg, 

eller terazzoens abstrakte mønstre, 

der trækker rødder til 1700-tallets 

Italien. Ligesom modebranchen 

designer vi vores kollektioner til at være 

tidssvarende og udfordrende, og håber 

på at skabe noget klassisk, der vil blive 

hængende i århundreder.
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Lad os hjælpe dig med at gøre inspiration til 

virkelighed. Vores professionelle gardinstylister 

har flere års erfaring med at gå udover det 

forventelige for at finde de perfekte gardiner til 

dig og dit hjem. Hvis du øjeblikkeligt forelsker 

dig, kan vi bestille med det samme, og hvis du 

har brug for tid til at overveje dine valg, kan vi 

sende dig uforpligtende vareprøver.

Bestil en gratis gardinstylist 
på Stila.dk

TALK TO YOUR

PERSONAL 
STYLIST

DESSIN. 53092
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