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Met het glijkanaal aan de onderzijde van de gordijnrail, 
kunt u de gordijnen onmiddellijk ophangen aan de unieke 
Silent Gliss 2-componenten glijders.  Hierdoor zijn er 
geen ringen nodig en blijft het er wel uitzien als een 
gordijnroede.

De boven aan het profiel aangebracht steunen maken het 
mogelijk het gordijn zacht over de totale lengte van de rail 
te laten glijden. Metropole gordijnroedes zijn hierdoor ook 
perfect geschikt voor brede ramen.

Gordijnroedes 
opnieuw 
gedefinieerd



Modern

ELLIPSE

Taupe 
ø 23 / 30 / 50 mm

TAPER

Wit 
ø 23 / 30 / 50 mm

De eindstukken Ellipse en Taper 
onderscheiden zich door hun zachte, niet 
opdringerige design. 



Traditioneel

SPEAR

Antiek brons 
ø 23 / 30 / 50 mm

BALL

Brons 
ø 23 / 30 / 50 mm

De eindstukken Ball en Spear volgen 
een gelijkmatige lijn en hebben een 

vloeiende vorm.



Veelzijdig De Flush, Stud en Design eindstukken 
bieden een heldere look en extra 
flexibiliteit bij de montage.

FLUSH

Antiek brons 
ø 23 / 30 / 50 mm

STUD

Antraciet 
ø 23 / 30 / 50 mm

DESIGN

Zwart 
ø 23 / 30 / 50 mm



Rechtlijnig

STUD

Zilver 
36 mm

FLUSH

Wit mat 
36 mm

Bij Silent Gliss hoeven de gordijnroedes 
niet altijd rond te zijn. Het rechthoekige 

design biedt een alternatief.



KLEUREN

Van opvallende metallics tot neutrale tinten, Metropole 
biedt iets dat past bij elk kleurenschema. De aluminium 
profielen en eindstukken passen qua kleur perfect bij elkaar.

Aan u de
keuze

Kwaliteit op de eerste plaats.

DUURZAAM SINDS 1952

Onze duurzaamheidswaarden zijn 
gebaseerd op milieuvriendelijke, veilige 
en sociaal verantwoorde productie. Wij 
streven naar duurzame groei, waarbij 
economische, ecologische en sociale 
elementen in harmonie zijn.

GEBOGEN

Metropole kan in beide richtingen 
gebogen worden en past zich zo perfect 
aan de situatie aan. 

INDIVIDUEEL GEMONTEERD

Silent Gliss biedt een groot aantal 
steunen voor zowel plafond- of 
wandmontage. De kleur is afgestemd 
met het profile en subtiele details zoals 
magnetische afdekplaatjes zorgen voor 
een discrete maar veilige bevestiging.

Metropole gordijnroedes worden met de hand bediend en 
worden in 3 ronde (23, 30 en 50 mm diameter) en één 
rechthoekig (36 mm hoogte) profiel aangeboden. Wit

Wit mat

Zilver

Taupe

Antiek brons

Brons

Antraciet

Zwart

Taper EllipseBall 

Spear

Flush Stud Design



Leviso Light

Onze stoffencollectie valt niet alleen op door de unieke textielstructuur en 
het uitgebreid kleurengamma, maar ook door de technische eigenschappen. 
Deze combinatie met onze gordijnsystemen leidt tot een perfecte balans 
tussen functie en design.

Diverse stoffen beschikken over bijzondere functies. Ze zijn bijvoorbeeld 
antibacterieel of kunnen voor ruimte-akoestiek en lichtmanagement 
worden gebruikt. Ook milieuvriendelijke uitvoeringen zijn verkrijgbaar. 
Al onze stoffen zijn vlamvertragend en ondergaan intensieve tests om een 
perfect resultaat te garanderen. 
 

  Details over onze stoffencollectie kunt u online vinden.

Stoffen, niet 
alleen als 
decoratie

Polyflax

Wave-
gordijndesign
Silent Gliss heeft de unieke confectiemethode Wave zo 
geperfectioneerd, dat klassieke gordijnen een stijlvol, modern 
en tijdloos designelement worden.

Als alternatief voor de traditionele confectiemethoden gebruikt 
men bij het Wave systeem de unieke 2C glijder met koord om 
een moderne look en het soepel glijden van het gordijn te 
bereiken: bij gesloten gordijnen hangt de stof in harmonieus 
verdeelde golven, terwijl deze in geopende toestand keurig 
stapelt.

Metropole is geschikt voor alle confectiemethoden onder het 
profiel.

Colorama 2 Multicolour Colorama Acoustic
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De architecten van de stilte

Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van 
hoogwaardige raambekleding voor het interieur. Sinds 1952 
hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van 
de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de 
modernste technologie. 

Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss 
functionele en duurzame producten. Deskundig technisch 
advies in combinatie met installatie- en  
ondersteuningsdiensten maken het aanbod  
compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, 
duurzame, op maat gemaakte oplossingen,  
een uitzonderlijk design en topkwaliteit.

Silent Gliss Benelux
België – Belgique
T +31 2 240 03 60
F +31 2 240 03 69
info@silentgliss.be

silentgliss.be
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