
VOOR EEN MODERNE
UITSTRALING 

Silent Gliss

WAVE  
GORDIJN  
SYSTEEM



Met het unieke Silent Gliss gordijnsysteem 
veranderen gewone gordijnen in een schitterend 
modern designstatement. 

Wave is een ophangsysteem dat als alternatief 
voor de traditionele plooi-, ring- of haaksystemen 
voor een moderne look in het hele gordijn zorgt. 
Wanneer de gordijnen geopend zijn, plooien ze 
netjes in elkaar. Zijn de gordijnen dicht, dan hangt 
de stof in een vloeiende, gelijkmatige golf.

Samen met onze Silent Gliss gordijnsystemen biedt 
Wave het perfecte ontwerp voor uw interieur.

Modern  
gordijndesign

Handmatig of met koordbediende 
gordijnsystemen

NETJES OPGEVOUWEN

Schitterend golvende rondingen wanneer de 
gordijnen dicht zijn, netjes opgevouwen als ze 
geopend zijn.

Elektrisch bediende gordijnsystemen

WAVE GORDIJNSYSTEMEN

Wave past op verschillende Silent Gliss systemen:
 – Elektrisch bediende gordijnsystemen
 – Handmatig of met koordbediende gordijnsystemen
 – Metropole, een serie decoratieve gordijnroedes met  

veelzijdige kleuropties en afmetingen

De herontdekking 
van het klassieke 
gordijn.



WAVE GORDIJNSTOF

Silent Gliss biedt een groot 
assortiment brandvertragende stoffen, 
allemaal getest en uitstekend passend 
voor ons Wave ophangsysteem. 

Als er stoffen van een andere fabrikant 
worden gebruikt is het belangrijk om 
professioneel advies in te winnen. Niet 
alle stoffen zijn geschikt voor Wave 
gordijnen.

De Silent Gliss stoffen Colorama 1 en 2 leveren 
een bijzonder mooi golfeffect over de hele 
hoogte van het gordijn. Beide transparantiegra-
den zijn verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Stoffen voor  

high-end  
gordijnwensen.



UW GORDIJN OPHANGEN – TUSSENAFSTAND GLIJDERS

Het golfeffect ontstaat door een uniek koord in de gordijnrails. 
De stof wordt daardoor niet plat uitgetrokken als de gordijnen 
gesloten zijn.

De gelijkmatige afstand tussen de glijders zorgt voor een  
ononderbroken golfeffect over de hele breedte en hoogte van  
de gordijnen.

Kiezen tussen waveglijder met tussenafstanden van  
80 mm of 60 mm:

 – 80 mm maakt grotere, duidelijkere golven en is ideaal 
geschikt voor lange en zwaardere gordijnen. 

 – 60 mm levert een vlakkere golf op, en is bijzonder geschikt 
voor korte gordijnen en lichtgewicht stoffen. 

 – Het aantal golven zal groter zijn met een afstand van 60 mm 
t.o.v. 80 mm afstand tussen de glijders. Dit resulteert in een 
grotere stofvolume.

80 mm

60 mm Gordijnen die  
zichzelf kleden.
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Silent Gliss Benelux
België – Belgique
T +32 2 240 03 60
F +32 2 240 03 69
info@silentgliss.be

silentgliss.be

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.

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.


