
HORIZONTALE 
JALOEZIEËN
50 MM

ULTIEME LUXE 
EN STIJL   

Silent Gliss



GROOT KLEURENSCALA

Kies uit 9 kleuren aluminium, 43 soor-
ten houtafwerking en 37 kleuren leer. 
Van een subtiel matte afwerking tot 
schitterende hoogglans, voor elk design 
is er een passende kleur.

Silent Gliss heeft voor u horizontale jaloezieën met lamellen van 
aluminium, hout of leer. Aluminium lamellen passen in een mini-
malistisch interieur, hout creëert een warme sfeer en leer is goed 
voor een gevoel van ultieme luxe!

NAUWKEURIGE BEDIENING

Horizontale jaloezieën zijn een 
praktische en flexibele oplossing voor 
zonwering en verduistering, zonder af 
te doen aan stijl. Om licht, schittering 
en warmte in de kamer te kunnen 
regelen, kunnen de lamellen uiterst 
precies worden versteld.

Stijlvolle zonwering  
en verduistering



GEHEEL AAN TE PASSEN

We begrijpen dat u in sommige  
gevallen volledig aangepaste jaloezieën 
wilt hebben. Wanneer u voor lederen 
lamellen kiest, kunt u de kleur van 
de bovenbak, de koorden, het stiksel 
en zelfs de afwerking van de oog jes 
kiezen!

TOTALE CONTROLE

De horizontale jaloezieën van  
Silent Gliss kunnen met behulp van 
een koord worden bediend of elektrisch 
worden aangestuurd.

De koordbediende systemen be-
schikken over het unieke “Quick 
Drop”, dat wil zeggen dat u de jaloezie 
gelijkmatig kunt laten zakken door 
even kort aan het bedieningskoord te 
trekken. Vervolgens kunt u met het 
koord de stand van de lamellen aan-
passen en de jaloezieën optrekken.

Voor de elektrisch bediende jaloezieën 
gebruikt u RC-wandschakelaars of 
draagbare afstandsbediening – aanstu-
ring door een druk op de knop.

HARMONIEUS IN ALLE  
OPZICHTEN

Silent Gliss gaat voor de perfecte 
afwerking bij het combineren van de 
bovenbak en de koorden uit van de 
door u gekozen lamellen. Houd het 
eenvoudig voor een gestroomlijnde 
look of voeg stroken stof toe voor een 
warmer aandoend voorkomen.



Silent Gliss is wereldwijd trendsetter op het gebied van gemo-
toriseerde en handbediende gordijn- en jaloeziesystemen. Wij 
bieden onze klanten het allerbeste op het gebied van kwaliteit, 
design, techniek, service en individualiteit. 

Een team van uiterst vakbekwame en ervaren mensen werkt 
voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe en de verbetering 
van bestaande producten. Met geëngageerde, klantondersteu-
nende teams levert Silent Gliss over de hele wereld een uitge-
breid servicepakket met daarin o.a. technisch advies, montage 
en onderhoud.
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Silent Gliss Benelux
België – Belgique
T +31 (0)2 240 03 60
F +31 (0)2 240 03 69
info@silentgliss.be

silentgliss.be


