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Silent Gliss



Onze uitgebreide collectie Silent Gliss 
stoffen geven u nog meer keuze bij het 
zoeken naar uw favoriete stof. 

Zeg het dus voort. Wat u ook doet, 
houd het niet stil.

De nieuwe Silent Gliss serie maakt stilte zelfs 
nog stiller.  De degelijke structuur van deze 
speciaal ontworpen profielen werd gecom-
bineerd met unieke, 2-componentenglijders 
(2C-glijders). Het resultaat is ongekende stilte.

Dit kan worden beschouwd als een nieuw begin 
voor de grensverleggende innovatie uit 1952, 
toen de stichter van Silent Gliss, Alexander 
Weber, de toon zette voor geruisloos werkende 
gordijnsystemen. Een aantal patenten later 
doet Silent Gliss opnieuw een grote stap voor-
waarts met de nieuwste Silent Gliss serie.

Het geluid van  
de stilte ...

Het systeem is verkrijgbaar in drie 
maten (S,M en L). Voor de profielen 
zijn er allerlei vormen, zoals vierkant, 
rond, ovaal, rechthoekig en tunnel-
vormig. De kleur is naar keuze aan te 
passen.  Een functioneel element 
wordt zo omgetoverd in een opmer-
kelijk stuk design.

Silent Gliss is het product met  
de grootst mogelijk zorg voor zowel 
uiterlijk als gehoor. De nieuwe stan-
daardspecificaties zijn bedoeld voor 
architecten, interieurdesigners  
en particuliere klanten die niet willen 
inleveren op hun creatieve ideeën. 

... van Silent Gliss

2-componentenglijder The Funnel



SILENT GLISS – DE SPECIALIST IN BUIGEN

Silent Gliss profielen kunnen in beide richtingen worden  
gebogen. Dat maakt ze geschikt voor elke toepassing in een 
hedendaags interieur. Geavanceerde techniek en jarenlange 
ervaring zorgen ervoor dat de gordijnen goed door de  
krapste bochten schuiven. Er zijn inbouwprofielen die zó ver 
te buigen zijn dat het lijkt alsof de gordijnen letterlijk aan het 
plafond hangen!

De 2-componentenglijders en rollers (patent aangevraagd), in 
combinatie met de profielen met speciale coating, zorgen ervoor 
dat het gordijn soepel en stil beweegt. De 2C-glijders zijn vervaardigd 
uit 2 soorten materialen: een hard component dat zorgt voor 
stabiliteit en een zachte “vulling” die het geluid absorbeert. Het 
eindresultaat is ongekende stilte.

THE FUNNEL

Een nieuw profieldesign dat opvalt in elke ruimte. De elegante 
symmetrische vorm van het tunnelprofiel maakt het uitstekend 
geschikt voor gebruik als scheidingswand in een kamer. Het 
geraffineerde “click & fit”-mechanisme zorgt er voor dat “The 
Funnel” bijzonder gemakkelijk te plaatsen is.

Passie voor detail.

2-componentenglijderHard component
voor stabiliteit

Zacht component die 
het geluid absorbeert

De stille revolutie –  
2-componententechnologie!

SMART FIX – GERAFFINEERDE WANDMONTAGE

Silent Gliss systemen kunnen nu worden geplaatst met 
Smart Fix, een uniforme serie steunen voor gebruik bij al 
onze systemen. Bij dit nieuwe ontwerp horen magnetische 
dopjes die gemakkelijk zijn aan te brengen en de schroeven 
op smaakvolle wijze bedekken. De drie designs in verschillende 
lengtes zorgen voor flexibiliteit en maken installatie eenvoudig.



Onze bestseller SG 5600 is een soepel, 
rustig en krachtig elektrisch gordijn- 
systeem. De combinatie van een 
2C-roller (patent aangevraagd), de 
krachtige Zwitserse motor en het 
profiel met speciale coating zorgen 
voor de best mogelijke prestaties. 
Naar de schakelaar zoeken is nu niet 
meer nodig, de “Touch & Go” functie 
betekent dat even voorzichtig trekken, 
het gordijn al in beweging brengt!

  KOORDBEDIENDE GORDIJNSYSTEMEN

Bediening met een koord voorkomt het aanraken van het 
gordijn. Openen en sluiten van zware gordijnen wordt zo heel 
gemakkelijk. De systemen zijn verkrijgbaar in verschillende 
designs. De vierkante systemen hebben zelfs een buigbaar 
inbouwprofiel. 

Al onze koordbediende gordijnsystemen zijn kindveilig en vol-
ledig volgens de veiligheidsnormen EN 13120, EN 16433 en 
EN 16434.

  HANDBEDIENDE GORDIJNSYSTEMEN /  
          SEPARATIESYSTEMEN

Het maakt niet uit om welke ruimte, maat, vorm of kleur het 
gaat, Silent Gliss heeft passende handbediende gordijnsystemen. 
De systemen zijn verkrijgbaar in drie maten en vijf schitterende 
designs. Alle systemen kunnen zowel in volle boog als in hoeken 
geproduceerd worden. 

In ons gamma hebben we ook separatiesystemen die, door 
middel van pendels, op een afstand van het plafond geplaatst 
kunnen worden. Dit systeem is ideaal wanneer luchtcirculatie 
hindert of indien scheiding van ruimtes is gewenst. 

Oplossingen voor 
gebruik onder alle 
omstandigheden

  ELEKTRISCH  BEDIENDE GORDIJNSYSTEMEN

Voor optimaal gemak en eenvoudige bediening kiest u de elek-
trische gordijnsystemen van Silent Gliss. Of u nu wel of niet 
thuis bent, met onze uitgebreide reeks bedieningsmogelijkheden 
kunt u uw gordijnen openen of sluiten door één enkele druk op 
een knop. Met onze Move-app, die gemakkelijk te integreren is 
in elk systeem voor huis- en gebouwautomatisering, bedient u 
uw systemen gewoon vanaf uw smartphone of tablet.





WAVE – DE HERONTDEKKING VAN HET  
KLASSIEKE GORDIJN  

Alleen een gordijn van Silent Gliss golft terwijl het tegelijkertijd 
rust en harmonie uitstraalt. Dit unieke gordijnophangsysteem 
verandert het traditionele gordijn in een opvallend moderne  
uitdrukking van design. 

Het eigentijdse design van Wave beschikt over een uniek koord 
met glijders in het systeem. Uitrekken van de stof wordt zo 
voorkomen. Het eindresultaat is niet alleen een doorlopend 
'Wave' effect bij het openen en sluiten, maar ook keurig open-
gevouwen gordijnen.

Techniek en stof –  
de feilloze combinatie

DE COLLECTIE – VAN SILENT GLISS 

De Silent Gliss-collectie onderscheidt zich door de textuur 
van de stof en de technische mogelijkheden. Silent Gliss  
beschikt over een uitgebreide reeks stoffen, stijlen en kleuren, 
voor evenwichtig en functioneel design van onze raamdeco-
ratiesystemen. 

Daaronder vallen ook stoffen met speciale functies, bijvoor-
beeld op akoestisch gebied, voor beter lichtmanagement en 
milieuvriendelijke stoffen. Al onze stoffen zijn brandvertra-
gend en uitgebreid getest. Met een dermate grote keuze 
vindt u gegarandeerd precies de stof die u nodig heeft.

  Probeer de Silent Gliss-online stoffenzoeker.

Verschillende 
profieldesigns voor 
verschillende smaken

  Probeer de Silent Gliss-online productzoeker.

De verschillende vormen en maten van de Silent Gliss- 
gordijnsystemen zijn perfect aan te passen aan elk 
interieur.

MAAT BEDIENING PROFIELDESIGNS
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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.


