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Perfecte lichtwering 
voor de werkplek

In de vergaderruimte en op de werkplek is flexibele verlichting 
een must, omdat voor presentaties vaak een volledig donkere 
ruimte nodig is. Het Silent Gliss verduisteringssysteem is de ide-
ale oplossing voor verduistering van een ruimte. Op unieke wijze 
gecombineerde zijprofielen, een ZIP-spansysteem en borstel-
strips zorgen voor perfecte verduistering. De systemen, met naar 
keuze kettingbediening of elektrische bediening, zijn eenvoudig 
in gebruik.

EENVOUDIGE PLAATSING

De in een paar simpele stappen direct 
aan de wand of het plafond te be-
vestigen profielen zorgen ervoor dat 
de kosten tot een minimum beperkt 
blijven. Moeiteloos.

IN DRIE MATEN LEVERBAAR

Het systeem is verkrijgbaar in small, 
medium en large, zodat het geschikt 
is voor ramen in verschillende afme-
tingen. De profielen worden zwart of 
wit gelakt geleverd.

TOPKLASSE OP MAAT

Het Silent Gliss verduisterings-
systeem wordt op maat gemaakt 
geleverd en is verkrijgbaar in een 
uitgebreide selectie hoogwaardige 
Silent Gliss stoffen.

PERFECT GEPLAATST, PERFECT GESPANNEN

Het unieke ZIP-systeem zorgt voor soepele en gelijkmatige bewegingen. De 
stof is altijd perfect gespannen en de zijprofielen maken optimale plaatsing 
voor ramen of andere glazen afscheidingen mogelijk. Door de eenvoudige wij-
ze van bevestiging blijven de kosten voor installatie tot een minimum beperkt.

VERDUISTERING MET ÉÉN ENKELE DRUK OP DE KNOP

Het verduisteringssysteem is leverbaar met kettingbediening of elektrische 
bediening. In geval van elektrische bediening hebben we voor u de radiogra-
fische afstandsbediening en de Silent Gliss Move-app. De Move-app maakt 
het mogelijk ruimtes op een bepaald tijdstip automatisch te verduisteren en 
kan zelf voorgeprogrammeerd worden.

Ontworpen 
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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.
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