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MOGELIJKE ACCESSOIRES

De rol- en vouwgordijnsystemen 
zijn met behulp van een wand-
schakelaar en/of radiografische 
afstandsbediening eenvoudig te 
bedienen.

Hedendaags design voor architectuur en interieur moet permanent 
voldoen aan de hoogste esthetische maatstaven en met behulp van 
onzichtbare technologie zo gemakkelijk mogelijk in gebruik zijn. De 
Silent Gliss rol- en vouwgordijnsystemen op batterijen voldoen aan 
deze vereisten door te voorzien in draadloze lichtwering, die met 
één enkele druk op de knop wordt geactiveerd.

RETROFIT-INSTALLATIE

In veel gevallen is bevestiging met 
bedrading aan een raam niet mogelijk. 
Silent Gliss gordijnen op batterijen 
zijn draadloos, wat ze de ideale 
oplossing maakt voor retrofit. 

ELEGANT DESIGN

Deze klassieke lichtweringssystemen 
met een geraffineerd, strak design 
zijn gemaakt van hoogwaardige 
materialen en passen in de meest 
verschillende interieurs.

Motor:
JA 
Draden: 
NEE



FLEXIBELE INSTALLATIE

Elk gordijn wordt op maat gemaakt en 
pasklaar geleverd. De systemen zijn 
geschikt voor plaatsing aan de wand 
of het plafond en kunnen worden 
bevestigd met behulp van steunen of 
klemmen.

Functionaliteit komt 
samen met design

EENVOUDIG VERVANGEN VAN 
DE BATTERIJ

De rol- en vouwgordijnsystemen 
op batterijen maken gebruik van 
traditionele batterijen met een 
gebruiksduur van maximaal drie jaar. 
De batterijen bevinden zich in een 
gemakkelijk toegankelijke houder, 
zodat ze wanneer dat nodig is snel 
vervangen kunnen worden.

AAN TE PASSEN AAN ELKE STIJL

De bijzondere Silent Gliss stoffen die 
voor de gordijnen worden gebruikt, 
zorgen voor een persoonlijke sfeer 
in elke ruimte. Het design van de 
rolgordijnen kan verder worden 
aangepast door middel van drie 
verschillende verzwaringsstaven aan 
de onderzijde.
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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.
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