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

Tailored to your light and privacy needs, 
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 curtains, it’s the fitting frame 
to your chatty dinner party.
Wooden blinds are the privacy to dance 
around your living 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.
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A HOT SUMMER 
DAY ON THE 

TERRACE

Er der noget bedre end at tilbringe 

en varm sommerdag på terrassen 

med noget koldt at drikke og en 

smule skygge for solens skarpeste 

stråler?

 ELEKTRISK B128 PERGOLA fra 54.487,- (250 x 150 cm)

B128 PERGOLA
U171
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Leder du efter den helt rigtige udendørsløsning? Når du skal 

vælge din nye solafskærmning, er der mere at tage stilling til, 

end blot hvilken farve du ønsker dig.

Balancen mellem skygge og lysindfald er for mange den største 

udfordring, når de leder efter en ny løsning. Heldigvis står vores 

professionelle eksperter altid klar til at hjælpe dig!

Book en gratis rådgiver på stila.dk

ALTID GRATIS
EKSPERT-RÅDGIVNING!

P7 PARASOL
'NATURAL WHITE'

B1085 SCREEN
002002 

 ELEKTRISK B25 MARKISE fra 22.057,- (250 x 150 cm) | P7 PARASOL fra 19.535,- (250 x 250 cm) | B1085 SCREEN fra 7.547,- (100 x 75 cm)

B25 MARKISE
0001 
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- Læs mere om 
alle fordelene ved vores 
markiser på stila.dk. -

B25 PRESTIGE (ekstra vindstærk)
6088
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 ELEKTRISK B25 PRESTIGE fra vejl. kr. 35.493,- (350 x 300 cm)  |  ELEKTRISK B25 STANDARD fra vejl. kr. 22.057,- (250 x 150 cm) |
    ELEKTRISK B25 VOLANTE med rullegardin i forbum fra vejl. kr. 34.060,- (250 x 150 cm) 

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).

Terrassen og haven bliver oftere og oftere en udvidelse af 

boligen. Derfor har vi i vores udvalg af markiser lagt stor 

vægt på at skabe de bedste forhold for et skønt udeliv. Opnå 

behagelig skygge om sommeren, og få det meste ud af året 

ved at forlænge ude-sæsonen med en kvalitetsmarkise. 

Har du brug for ekstra meget skygge? 
B-25 Volante har et indstilleligt rullegardin i 

forbommen. Rullegardinet giver ekstra privatliv samt 
maksimal beskyttelse mod den lavtstående sol.

B25 PRESTIGE
0001

MARKISER
fra vejl. kr. 21.544,-

B25 STANDARD
0001

B25 VOLANTE
6088
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 ELEKTRISK B27 ELITE fra vejl. kr. 23.562,- (250 x 150 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".

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.

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.

Vores markiser er udstyret med akrylstof af høj 
kvalitet. Dette garanterer en høj farveægthed og 

beskyttelse mod vand og snavs.

B27 ELITE
0001

ARKITEKTENS YNDLING
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 ELEKTRISK B27 ELITE fra vejl. kr. 23.562,- (250 x 150 cm) 

B27 ELITE
0001
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Løsningen 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 hældningen nemlig 

justeres helt ned til 5 grader.

DEN HELT 
RIGTIGE VINKEL

 ELEKTRISK B50 MARKISE fra vejl. kr. 23.408,- (250 x 150 cm)

B50 MARKISE
U408
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Når du vælger din nye B-24, B-25 eller B-27 markise, har 

du mulighed for at vælge, hvor stærke markisearmene 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.

 ELEKTRISK B25 STANDARD fra vejl. kr. 22.057,- (250 x 150 cm)

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 farvekoordinere din facade.

Standard: Op til 10,8 m/s

Elite : Op til 10,8 m/s og større udfald

Prestige : Op til 13,8 m/s og fri RAL lakering

STÆRK, STÆRKERE, STÆRKEST

B25 STANDARD
0001
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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.

B38 MARKISE
8778

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 snavs ikke sætter 

sig i dugen.

 ELEKTRISK B38 MARKISE med rullegardin i forbum fra vejl. kr. 39.075,- (300 x 150 cm) 

EN MARKISE ER IKKE 
BARE EN MARKISE
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   ELEKTRISK B38 MARKISE med rullegardin i forbum fra vejl. kr. 39.075,- (300 x 150 cm) 

B38 MARKISE
8778

- Læs mere om 
alle fordelene ved vores 
markiser på stila.dk. -
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Langt de fleste af vores markiser sælges i dag med elektrisk 

betjening, der giver langt større komfort til din markise. 

Motoren styres som standard med en fjernbetjening, men kan 

ligeledes tilsluttes til din smartphone ("app styring" se side 15)

Prisen på vores elektriske markiser består af to ting; prisen 

på din ønskede markise og prisen på motoren. Vores mest 

populære elektriske markise er B25 markisen med motor, der 

i 250x150 cm koster fra 22.057 kr. inkl. markise og motor. 

Naturligvis stadig i skræddersyede mål.

B38 MARKISE
0001

ELEKTRISK STYRING

14  ELEKTRISK B38 MARKISE med rullegardin i forbum fra vejl. kr. 39.075,- (300 x 150 cm) 



 ELEKTRISK B27 STANDARD fra vejl. kr. 22.057,- (250 x 150 cm) 

APP-STYRING
Connexoon® hub vejl. 1.325,-

Vil du også styre din elektriske markise via din smartphone? 

Modsat almindelige elektriske gardiner kan du med en 

Connexoon® app-styringshub ikke alene styre din Stila markise 

fra din smartphone, men også tilknytte LED belysning og 

terrassevarmer til samme app.

Har du også elektriske gardiner fra Stila, anbefaler vi i stedet 

en TaHoma® Smart Home hub til vejl. 2.299 kr. Med denne 

kan du styre både dine elektriske gardiner og din udvendige 

solafskæmning fra samme app.

B27 MARKISE
U171
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Skab et dynamisk udemiljø på din terrasse med en 

kombination af overdækning, lys og varme. Du vil 

komme til at bruge den mere. 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.

POPULÆRE TILVALG
TIL MARKISER

RYSTESENSOR
Vejl. kr. 1.950,-

LED LYS (KASSETTE)
Vejl. kr. 10.152,-

TERRASSEVARMER
Vejl. kr. 4.340,-

SOL- & VINDSENSOR
Vejl. kr. 2.283,-

LED LYS (ALBUE)
Vejl. kr. 8.489,-

APP-STYRING
Fra vejl. kr. 1.325,-

TEMPERATURSENSOR
Vejl.  kr. 990,-

LED LYS (ARM)
Vejl. kr. 11.833,-

SPECIALFARVE
Fra vejl. kr. 5.563,-
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SAMMENSÆT DIN 
MARKISE HELT 

EFTER DIN 
EGEN SMAG.

 ELEKTRISK B128 PERGOLA fra vejl. kr. 54.487,- (250 x 150 cm) | ELEKTRISK B25 ELITE med LED lys (arme) fra vejl. kr. 35.395,- (300 x 150 cm) 
 ELEKTRISK B25 STANDARD fra vejl. kr. 22.057,- (250 x 150 cm)

B-25 STANDARD
0001

B25 ELITE
6088

DESSIN 0001

DESSIN 6088

DESSIN 8201

DESSIN 6318

DESSIN 8200

B128 PERGOLA
8201
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Skab det perfekte udemiljø til 

at spise hyggelig aftensmad på 

din terrasse med en kombination 

af overdækning, lys og varme. 

Bestem selv om aftensmaden skal 

nydes helt eller delvist under åben 

stjernehimmel.

COZY
DINNER UNDER 

THE STARS

 ELEKTRISK B50 MARKISE fra vejl. kr. 23.408,-  (250 x 150 cm)

B50 MARKISE
6028
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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.

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.

UDELIV MED 
LYS OG VARME

B-27 STANDARD
8210

 ELEKTRISK B27 STANDARD med LED lys (kassette) fra vejl. kr. 32.209,- (250 x 150 cm) stila.dk |  19



20

1

B25 MARKISE
001

2

P6 PARASOL
'NATRUAL WHITE'

ELEKTRISKE MARKISER
fra vejl. kr. 21.544,-

En af de klassiske løsninger til de danske terrasser, der giver 
mulighed for at skabe fleksibel skygge for solens stråler. Med 
de mange forskellige modeller findes der en markise til enhver 
terrasse og ethvert behov. Vælges som regel med elektrisk 
betjening.

Se mere  på side 6

SOLAFSKÆRMNINGSGUIDE

PARASOLLER
Basic: fra vejl. kr. 5.256,-

Endnu én af de mest almindelige løsninger til terrassen er 
parasollen. Populær for dens flytbarhed og nemme betjening, 
er denne løsning god til fritstående overdækning, huse med lavt 
udhæng, eller terrasser uden mulighed for tilslutning af el.

Se mere  på side 22

Væghængt: fra vejl. 10.424,-
Fritstående: fra vejl. 19.535,-
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B128 PERGOLA
370 28

4

UDV. SCREENS
002002

ELEKTRISKE PERGOLA
fra vejl. kr. 54.487,-

Ligesom markisen er pergolaen en særligt fleksibel løsning til 
terrassen. Modsat markisen kan pergolaen have meget større 
udfald, og med dets indbyggede tagrendesystem afleder det 
vandet fra dugen, så den endda kan bruges i regnvejr.

Se mere  på side 26

ELEKTRISKE UDVENDIGE SCREENS
fra vejl. kr. 7.547,-

Udvendige screens kan være den perfekte tilføjelse til boligen, 
hvis du ønsker at skabe et bedre indemiljø på en nem og 
integreret måde. Løsningen er særligt god til at begrænse både 
sol og varme, samtidig med at  nysgerrige blikke begrænses.
 

Se mere  på side 38



Lad hele huset et nyt bekendtskab på terrassen. Med skræddersyede 

produkter efter dine ønsker bliver din nye Stila-parasol hurtigt en del af 

familien - og den giver dig lyst til at bruge den hver dag.

Hvad end du søger en klassisk centreret parasol eller en hængeparasol, 

en diskret eller en kæmpestor 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.

 P7 PARASOL fra vejl. kr. 19.535,- (250 x 250 cm) |  P50 PARASOL fra vejl. kr. 5.256,- (Ø270 cm) 

Der er intet som at nyde en solrig sommeraften på terrassen - eller 

som at søge ly af solens varme sommerstråler om dagen i den 

svale 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.

P7 PARASOL
'NATURAL WHITE'

Søger du en mere flytbar løsning til din terrasse? Vores 
P50 parasol måler hele Ø2,7m, men fylder mindre end 
vores andre parasoller og er derfor nemmere at flytte.

PARASOLLER
Væghængt: fra vejl. kr. 10.424,-
Fritstående: fra vejl. kr. 19.535,-
Basic: fra vejl. kr. 5.256,-

P50 PARASOL
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Har du brug for råd og vejledning? 
Vores forhandlere er eksperter i solafskærmning af 

enhver art, og vil glædeligt svare på alle dine spørgsmål. 

Find din lokale forhandler på Stila.dk.

P7 PARASOL
'NATURAL WHITE'
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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.

Vores største parasol, P6 Quattro, måler hele 620 x 620 cm i 

udslået form, og kaster skygge over hele 38 m2 terrasse. Med 

de pålynelige tagrender skal du heller ikke bekymre dig om 

det omskiftelige danske vejr, da regnvand let afledes udover 

parasoldugen.

OP TIL 38 M2 
SKYGGE

P6 DUO
'NATURAL WHITE'

 P6 DUO fra vejl. kr. 36.529,- (520 x 250 cm)24



Vidste du, at vores parasolduge 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 (alt efter valg af dug).

 P3 PARASOL fra vejl. kr. 10.424,- (Ø270 cm) | P7 PARASOL fra vejl. kr. 19.535,- (250 x 250 cm) | P6 QUATTRO fra vejl. kr. 68.590,- (520 x 520 cm)

PARASOLDUGE AF 
HØJESTE KVALITET 
OEKO-TEX® & 
UV BESKYTTELSE

P6 QUATTRO
'WHITE SAND'

P7 PARASOL

P3 PARASOL
'WHITE SAND'
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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.

LUKKETHALVÅBENÅBEN

PERGOLA
fra vejl. kr. 54.487,-

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.

Den vindstabile markisedug i vores B128 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.

26



 ELEKTRISK B128 PERGOLA fra vejl. kr. 54.487,- (250 x 150 cm)

370 09

POPULÆRE FARVER

370 08 380 18 370 57

B128 PERGOLA
380 18
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Med en elektrisk pergola skaber du et uderum,  

hvor det er skønt at slappe af på alle tidspunkter 

af dagen - og alle tider af året. Pergolaen fås bl.a. 

med vindafvisende screens, der fjerner både blæst 

og uønskede indkig.

Vælger du din pergola med app-styring, kan du 

ikke blot styre den fra hvorend du befinder dig. 

Du kan også tilknytte andre hjemmeprodukter, 

såsom belysning og terrassevarmer for at skabe det 

ultimative udemiljø på terrassen.

DEN PERFEKTE 
OASE

 ELEKTRISK B128 PERGOLA fra vejl. kr. 54.487,- (250x150 cm)

B128 PERGOLA
DESSIN 370 07

Interesseret i app-styring?  Læs mere om 
app-styring på side 15 eller på Stila.dk

28



Er du plaget af sol og varme i din udestue? Med vores 

særlige veranda pergola modeller kan du komme både 

skarp sollys og overophedning til livs. Det unikke system 

monteres ovenpå udestuer eller ovenlys vinduer og  

parkeres trinløst med den elektriske fjernbetjening.

 ELEKTRISK B128 VERANDA fra vejl. kr. 40.481,- (250 x 150 cm)

Vil du også bruge din pergola til at skærme for vinduerne? 

Vores veranda model kan forlænges hele 125 cm ud over 

taget, så den ligeledes skaber slagskygge for vinduerne.

I kombination med en indvendig gardinløsning er du 

sikker på at kunne udnytte din udestue maksimalt på alle 

tidspunkter af dagen. Er dine gardiner elektriske kan de 

naturligvis samstyres med din pergola.

B128 PERGOLA
DESSIN 37028

VERANDA & UDESTUE
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BYG DEN PERFEKTE 
LØSNING, DER 

PASSER TIL 
DINE BEHOV

 ELEKTRISK B128 PERGOLA fra 54.487,- (250x150 cm)  

B128 PERGOLA
U370

Dessin 
37009

Dessin 
37008

Dessin 
37028

Dessin 
37037

Dessin 
37037

B128 PERGOLA
370 28

3030



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, B128, giver 

ikke kun overdækning, men tilbyder også lys, varme 

og vindafvisning i siderne.

POPULÆRE TILVALG
TIL PERGOLA

JUSTÉRBARE BEN 
Fra vejl. kr. 7.997,-

TERRASSEVARMER
Fra vejl. kr. 4.340,-

SOL- & VINDSENSOR
Fra vejl. kr. 2.283,-

APP-STYRING
Fra vejl. kr. 1.325 kr.

TEMPERATURSENSOR
Fra vejl. kr. 990,-

SPECIALFARVE
Fra vejl. kr. 5.563,-

LED BELYSNING
Fra vejl. kr. 6.639,-

RULLEGARDIN
Fra vejl. kr. 22.771,-

ZIP-SCREENS
Fra vejl. kr. 23.210,-
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Den fritstående og brugervenlige Cabana med manuel 

betjening er en glimrende løsning til overdækning af 

mindre opholdssteder, hvor der eksempelvis ikke er el-

udtag. Hvad end den står på terrassen, ude i haven eller 

tæt ved vandet, er Cabana'en en glimrende løsning.

Med det fleksible skydetag i 100% polyester giver Cabana 

pergolaen effektiv beskyttelse mod solens stråler. Den høje 

stofkvalitet (650 gr/m2) og vandafvisende coating sikrer, 

at du kan bruge din Cabana i alt slags vejr. Modsat vores 

andre markise og pergola løsninger kan Cabana pergolaen 

placeres fritstående og nemt flyttes rundt, hvilket gør den 

til en perfekt løsning til haven, eller til et skiftende behov.

CABANA PERGOLA

CABANA PERGOLA
fra vejl. 39.420,-

Opnå ekstra privatliv og mere læ på terrassen med vores 

lodrette udgave af en markise - nemlig sideskærmen. Den 

specielle dug skærmer for vinden og for uvedkommende 

blikke, hvilket giver et yderst behageligt miljø på terrassen. 

Dugen udspændes mellem to fæstninger, der enten 

monteres direkte på husmuren eller med en fritstående pæl, 

der forankres i jorden.

SIDESKÆRM
fra vejl. 10.562 kr.

 CABANA PERGOLA fra vejl. kr. 39.420,- (300 x 350 cm) | SIDESKÆRM fra vejl. kr. 11.302,- (200 x 150 cm)

SIDESKÆRM

3434



CABANA PERGOLA
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B27 STANDARD
6028

YOUR OWN 
GARDEN 

PARADISE

Forestil dig en rolig sensommerdag, 

hvor solen står højt på himlen. Du er 

blundet lidt væk i skyggen, mens du 

i det fjerne kan ane den velkendte 

summen fra en græsslåmaskine og 

børnelatter. Haven er et tilflugtssted, 

hvor hverdagen glemmes og livet 

nydes i fulde drag.
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Er du i gang med et bygge- eller renoveringsprojekt, eller leder 

du blot efter ny solafskærmning, så husk at du altid kan rådføre 

dig hos din lokale Stila® forhandler. Sammen gennemgår I dine 

praktiske og æstetiske behov, for til sidst at finde den helt 

rigtige løsning til dig.

 B27 STANDARD fra vejl. kr. 22.057,- (250 x 150 cm)

SPØRG DIN STILA® FORHANDLER 
TIL RÅDS

- Find din stila® 
forhandler på stila.dk. -
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Når det kommer til det danske sommervejr, er der intet, der er 

sikkert. Dét i sig selv kan have sin charme, og ligesom vores 

indretning indenfor, påvirkes vores indretning udenfor af tidens 

trends, men også klimaets forandringer. Vi har her samlet 4 af 

de største aktuelle tendenser for haven og terrassen.

1

TRENDS TIL DIN 
SOMMERHAVE

4X

2

Biodiversitet handler om livet på jorden. Det 

handler om variation i den levende natur, som i 

sidste instans giver os rent vand, frisk luft og sund 

jordbund. Tendensen til at tænke i biodiversitet 

vinder frem i de danske haver. Ved f.eks. at 

"indrette med vand" enten ved større bassiner 

eller blot vandplanter i en fin beholder, giver du 

insekter og de lidt større dyrearter mulighed for 

at slukke tørsten. Når du endvidere planter mange 

blomster, er du med til at sikre nektar og pollen, 

som er insekternes fødegrundlag. Alt sammen 

små kneb, som bidrager positivt til vores fælles 

klima.

Genanvendelighed er ikke kun et tema i indendørs 

indretning - også i haven er det cirkulære 

forbrug tænkt ind. Ved at genbruge regnvand 

og lave din egen kompost, kan du gøre din have 

selvforsynende. Herudover kan du plante flere 

store træer, der binder mere CO2 og renser luften.

BIODIVERSITET

BÆREDYGTIGHED
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3

4

Vil du spare penge på elregningen og samtidig 

spare naturen for unødig CO2-udslip, kan du med 

fordel gøre, som en lang række andre danskere 

og anskaffe dig solcellelamper til haven. Udover 

de økonomiske og klimamæssige fordele, giver 

de fleste solcellelamper en virkelig hyggelige og 

naturlig belysning i de sene aftentimer. 

Når du bringer idéen om "ruminddeling" med 

udenfor, kan du opnå maksimal udnyttelse af 

haven og terrassen både forår, sommer og efterår. 

Anlæggelse af små hyggelige oaser, som hver især 

har sin egen stemning og atmosfære giver både 

varierede anvendelsesmuligheder af uderummet, 

men også et skønt helhedsbillede af haven. 

LYS HAVEN OP MED SOLENERGI

DE SMÅ OASER

B50 MARKISE
6028
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B1085 ZIP SCREEN
002002

Det unikke lynlås-system i en "Zip" screen holder stoffet 

fastlåst i sidelisterne til enhver tid. Skinnen holder stoffet 

nede og sørger for, at det forsvinder helt inde i kassetten. 

Zip-screens er garanterede vindsikre, insektblokerende og 

filtrerer naturligvis solens stråler.

Udvendige screens er ikke kun velegnede til arbejdspladsen, 

de er også enormt brugbare til hjemmet. Med app-styring 

kan du aktivere tidsstyring og derved bruge dine screens til 

alt fra tyverisikring til temperaturregulering.

UDVENDIGE
SCREENS
fra vejl. kr. 7.547,-

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.

 ELEKTRISKE B1085 ZIP SCREEN fra vejl. kr. 10.758,- (100 x 75 cm) 

B1085 ZIP SCREEN
002002
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B1085 ZIP SCREEN
002002

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.

Har du ovenlys-vinduer, horisontale eller skrå glastage, eller 

måske en atriumgård? Vores Topscreen 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.

DREJESTANG

 ELEKTRISKE B1350 ZIP SCREEN fra vejl. kr. 13.410,- (120 x 100 cm) | ELEKTRISKE TOP SCREEN fra vejl. kr. 15.608,- (130 x 130 cm)

ELEKTRISK MOTOR

FIRKANTET KASSETTE RUND KASSETTE

B1350 ZIP-SCREEN
007007

TOPSCREEN
001042

- Det unikke ZIP system 
fungerer på samme måde 
som en lynlås, og holder 

screenstoffet på plads selv 
i stærkt blæsevejr. -

B1085 ZIP SCREEN
002002



TWINSTOR MARKISE
0001

ELEKTRISK
TWINSTOR MARKISE
fra vejl. kr. 54.537,-
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Vores unikke Twinstor kombinerer komforten fra en markise 

med fleksibiliteten fra en parasol i ét produkt. Denne 

fritstående markiseløsning giver mulighed for at kombinere 

to markiser på ét stativ og derved skabe dobbelt så meget 

overdækning.

Den største Twinstor markise måler hele 700 x 600 cm, og giver 

altså 42 m2 overdækket terrasse. Ulig vores andre markiser 

er Twinstor markisen fritstående, og kan placeres midt på en 

terrasse fremfor at skulle påsættes husmuren. Dette er en fordel 

hvis huset har lavt udhæng eller ikke egner sig til en almindelig 

markise. Twinstor markisen kommer altid med elektrisk motor, 

der styres via enten fjernbetjening eller app.

 ELEKTRISK TWINSTOR MARKISE fra vejl. kr. 54.537,- (350 x 200 cm) 

Vidste du, at det endda er muligt at tilføje 

parasoller til vores særlige Twinstor markise? 

Med sidemonterede markiser kan du maksimere 

mængden af solafskærmning og lave din helt 

egen combi-løsning.

TWINSTOR MARKISE
0001
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