SILENT GLISS
GORDIJNSYSTEMEN

Silent Gliss

HET
GELUID
VAN
STILTE

De stille
revolutie
De nieuwe Silent Gliss serie maakt stilte zelfs nog
stiller. De degelijke structuur van deze speciaal
ontworpen profielen werd gecombineerd met
unieke, 2-componentenglijders (2C-glijders).
Het resultaat is ongekende stilte.
Dit kan worden beschouwd als een nieuw begin
voor de grensverleggende innovatie uit 1952,
toen de stichter van Silent Gliss,
Alexander Weber, de toon zette
voor geruisloos werkende
gordijnsystemen. Een aantal
patenten later doet Silent Gliss
opnieuw een grote stap
voorwaarts met de nieuwste
Silent Gliss serie.

Hard component
voor stabiliteit

OPLOSSINGEN VOOR GEBRUIK
ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

Met onze veelzijdige gordijnsystemen
hebben we oplossingen op maat voor
iedereen. Handbediend, met een koord
of elektrisch, gebogen en ingebouwd, of
als scheidingswand in een ruimte, we
hebben de meest uiteenlopende
gordijnsystemen met een passende
oplossing voor iedereen. De Waveconfectiestijl zorgt daarbij voor een
soepel, doorlopend “wave”-effect.

Zacht component die
het geluid absorbeert

2-COMPONENTENTECHNOLOGIE

De 2-componentenglijders en rollers
(patent aangevraagd), in combinatie
met de profielen met speciale coating,
zorgen ervoor dat het gordijn soepel
en stil beweegt. De 2C-glijders zijn
vervaardigd uit 2 soorten materialen:
een hard component dat zorgt voor
stabiliteit en een zachte “vulling” die
het geluid absorbeert. Het eindresultaat
is ongekende stilte.

VERSCHILLENDE
PROFIELDESIGNS VOOR
VERSCHILLENDE SMAKEN

Het systeem is verkrijgbaar in drie
maten (S,M en L). Voor de profielen
zijn er allerlei vormen, zoals vierkant,
rond, ovaal, rechthoekig en tunnelvormig. De kleur is naar keuze aan te
passen. Een functioneel element wordt
zo omgetoverd in een opmerkelijk stuk
design.

THE FUNNEL

Een nieuw profieldesign dat opvalt in
elke ruimte. De elegante symmetrische
vorm van het tunnelprofiel maakt het
uitstekend geschikt voor gebruik als
scheidingswand in een kamer. Het
geraffineerde “click and fit”-mechanisme zorgt er voor dat “The Funnel”
bijzonder gemakkelijk te plaatsen is.

De architecten van stilte
Silent Gliss is ‘s werelds grootste leverancier van premium
raambekleding voor binnenshuis.
Met geavanceerde technologie en een niet-aflatende focus op
precisie ontwikkelen en produceren wij ‘s werelds meest stille en
soepel glijdende gordijnen en jaloezieën.
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In lijn met de behoeften van de klanten, levert Silent Gliss op maat
gemaakte gordijn- en jaloeziesystemen. Daarnaast staan wij ook
in voor deskundig technisch advies, professionele installaties en
ondersteunende diensten. Silent Gliss staat voor innovatieve
oplossingen, een buitengewoon design en een voortreffelijke
kwaliteit. Gemaakt in Zwitserland sinds 1952.

