
MOVE

INTUÏTIEVE BEDIENING 

Silent Gliss



Bedien gordijnen, jaloezieën en andere elektrische 
Silent Gliss-systemen vanaf uw smartphone, tablet of 
desktop. Of u nu thuis of onderweg bent, met deze 
betrouwbare en intuïtieve app kunt u automatisch de 
openings- en sluitingstijden programmeren. 

Het hele Silent Gliss-
gamma binnen 
handbereik!

BEDIENINGSOPTIES

De Silent Gliss Move App kan gebruikt 
worden in combinatie met de afstands-
bediening control system L of als 
compleet alternatief worden gebruikt.

Alle Silent Gliss systemen met geïn-
tegreerde ontvangers kunnen worden 
bediend met de Silent Gliss Move App 
en bieden eindeloze bedieningsmoge-
lijkheden aan.

Download de Move app uit de app 
stores.



SERVER SET 

De Move-server set SG9960 
(bestaande uit de server en zender) 
en de app software zijn vereist om 
gemotoriseerde Silent Gliss systemen 
via smartphone, tablet en desktop te 
bedienen. De zender heeft 15 pro-
grammeerbare kanalen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

RUIMTES

Groepeer systemen in kamers voor 
ultieme bruikbaarheid.

PROGRAMMATIE

Het is mogelijk om automatische 
zonsopgangs- en zonsondergangstijden, 
groepen en persoonlijke scenes te 
bedienen met één simple druk op de 
knop.

OVERAL BEDIENBAAR*

Silent Gliss systemen kunnen bestuurd 
worden vanaf elke plek in de wereld via 
smartphone, tablet of desktop (App).

* abonnement vereist

ASTRO FUNCTIE

De Astro-functie maakt het openen en 
sluiten van de systemen mogelijk 
volgens zonsopgangs- en zonsonder-
gangstijden! 

Met de Silent Gliss Move App 
heeft u totale controle
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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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