
VERTICALE 
LAMELGORDIJN-
SYSTEMEN

Silent Gliss



GEBRUIKSGEMAK, VEILIGHEID EN KWALITEIT IN ÉÉN PRODUCT

Deze hoogwaardige zonweringsystemen blijven populair dankzij hun geavanceerde 
technologie. Zowel de gemotoriseerde als de handbediende versie kan exact wor-
den gepositioneerd. De bediening is heel eenvoudig!

HELLEND DAK? GEEN PROBLEEM!

De verticale lamelgordijnsystemen SG 2900 en SG 2950 zijn geschikt voor  
hellende daken tot een hoek van 53°.

SILENT GLISS MOVE-APP

Bedien uw systeem via uw smartphone, 
tablet of desktop. 

Wilt u al uw gordijnen en lamellen 
tegelijkertijd sluiten? Of misschien wilt 
u ze bij zonsopgang en zonsondergang 
open en dicht laten gaan? 

Dat is mogelijk met de Silent Gliss 
Move-app; u hebt totale flexibiliteit en 
controle.

VERTICAAL LAMELGORDIJNSYS-
TEEM SG 2810 MET KETTINGBE-
DIENING 

— Het profiel kan horizontaal worden 
gebogen (kleine buigradius van 75 cm)

— Eenvoudige eenzijdige bediening 
met kogelketting voor openen-            
sluiten-draaien

— Kettingstop om schade tijdens 
gebruik te voorkomen

— Het systeem kan in het plafond  
worden ingebouwd

VERTICAAL LAMELGORDIJNSYS-
TEEM SG 2900 MET ZWENGELBE-
DIENING

— Voor hellende daken tot maximaal 53°
— Robuust, buigbaar profiel (kleine 

buigradius van 50 cm)
— Handzwengel voor continu           

openen-sluiten-draaien
— Tandwielaandrijving met  

automatische stop
— Het systeem kan in het plafond 

worden ingebouwd

VERTICAL BLIND SYSTEM  
SG 2950 WITH ELECTRICAL  
OPERATION

— Voor hellende daken tot maximaal 53°
— Robuust, buigbaar profiel (kleine 

buigradius van 50 cm)
— Bediening met één druk op de knop 

voor openen-sluiten-draaien
— Tandwielaandrijving met  

automatische stop
— Het systeem kan in het plafond    

worden ingebouwd

maximaal 53°



De verticale lamelgordijnsystemen van Silent Gliss vormen de 
perfecte eenheid tussen ontwerp en technologie, zodat u de bin-
nenkomende hoeveelheid licht in de kamer exact kunt bepalen. 
Daardoor creëert u een unieke sfeer in elke ruimte. Verticale 
lamellen zijn vooral geschikt voor kamerhoge ramen of kleine 
ruimtes. Dankzij de hoogwaardige materialen en de unieke kleu-
ren zijn ontelbare opties mogelijk, die aan uw individuele wensen 
kunnen worden aangepast.

Het lichtspel



Als rustig 
water ALS HET LICHT OP DE GOLVEN VALT

In samenwerking met Europese textielontwerpers heeft Silent Gliss hun 
lasergesneden verticale lamelgordijnsystemen verbeterd met een adembe-
nemend 3D-uiterlijk. De opvallende lamellen zijn voorzien van een exclusief 
ontwerp met verbazingwekkende lichteffecten.

Vertical Waves vormen het toppunt van ambitieus ontwerp als deze worden 
toegepast als zonnescherm of als ruimtescheider.



De 
Vertical
Waves
-ontwerpen

ERVAAR DE GOLFWISSELWER-
KING NU IN 3D

Gedessineerde Vertical Waves met het 
Andrea-design voegen een intrigerend 
accent toe aan elke ruimte. Door de 
wisselwerking van het golvenpatroon 
wordt uit elke hoek een ander effect 
gecreëerd.

Lasergesneden 
polyester Trevira CS,
breedte 125-250 mm 
(lamellen 127 mm), 
breedte 89-178 mm 
(lamellen 89 mm).

Lasergesneden polyester
Trevira CS, hoogte 
218-297 cm (lamellen 
127 mm). Gedrukt op 
Multi Visio-weefsel in alle 
RAL-kleuren behalve wit, 
parelgrijs en fluoresceren-
de kleuren (donkere kleu-
ren worden aanbevolen).

ANDREA: GOLFWISSELWERKING

Het golfpatroon loopt in tegenover-
gestelde richtingen en betovert elke 
ruimte met een uitgesproken interac-
tie tussen licht en schaduw.



ANNIKA: DE ENORME GOLF

Door de onregelmatige vorm wordt 
het licht op de Vertical Waves gebro-
ken, waardoor een aparte lichterva-
ring wordt bereikt.

Lasergesneden 
polyester Trevira CS, 
breedte 125-130 mm 
(lamellen 127 mm). 

Lasergesneden 
polyester Trevira CS, 
breedte 125-250 mm 
(lamellen 127 mm), 
breedte 89-178 mm 
(lamellen 89 mm).

MARIA: DE VLOEIENDE GOLF

De zachte golven creëren een rusti-
ge, harmonieuze sfeer in elke ruimte, 
die nog kan worden versterkt door de 
kleur van de lamellen te gebruiken.



ALS SMAAK EN TECHNOLOGIE 
SAMENVLOEIEN

Silent Gliss valt op door de kwaliteit 
van haar gordijnen en zonweringsyste-
men, die gebaseerd zijn op uitsteken-
de technologie en de best mogelijke 
kwaliteit. 

Silent Gliss gebruikt vlamvertragende 
weefsels met Oeko-Tex®-certificaat.

Breng uw moderne levensstijl in har-
monie met verticale lamellen in een 
groot aantal kleuren. 
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Silent Gliss – Designer van de Stilte

Silent Gliss is wereldwijd leverancier van luxueuze raamdecoratie 
voor binnenshuis. Onze gemotoriseerde en handbediende 
gordijnrail- en zonweringsystemen die aangepast kunnen worden 
voor decoratie van elke ruimte, zijn uiterst geruisloos.

Innovatie is onze specialiteit- geïnspireerd op en gestuurd door 
de behoeften van de klant. Silent Gliss is leverancier van  
geavanceerde, gebruikersvriendelijke producten, met de zekerheid 
van service op het gebied van technisch advies, installatie en 
onderhoud.

Silent Gliss is een internationale onderneming die al sinds 1952 
wereldwijd garant staat voor betrouwbaarheid, kwaliteit en 
Zwitserse precisie.


