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Det nye Snake Wave-gardinskinnesystem fra Silent Gliss

Perfekte bølger….
Det innovative Snake Wave-gardinskinnesystem fra Silent Gliss giver dig et nyt værktøj når du
indretter. Med vores specielbukkede skinner flytter du gardin-, skærme- og ruminddelende
elemeter samt designelementer jævnt, stille og elegant. Dette unikke design giver dig en
eksklusiv og stilfuld stemning som vist i videoen.
Systemet er designet med jævne og præcise kurver i hele skinnens længde. Silent Gliss har mere
end tres års erfaring inden for bukning af gardinskinner. Vi er den eneste producent i verden som
har ekspertisen og erfaringen til at opnå dette niveau indenfor bukning.
Gardinet hænger jævnt i lige store bølger, der alle har samme størrelse. Uanset om det er åbent eller
lukket beholder det sin form og giver rummet et stilrent udtryk. Snake Wave appellerer til alle sanser. Når
tekstilerne hænger foran vinduer, fremhæver de lyset i rummet og har en dæmpende effekt samtidig med
de forbedrer akustikken. Silent Gliss-skinner anses som de bedste på markedet og er uovertrufne når det
gælder en nem funktion . Den nye bukkeproces betyder at der findes et designalternativ til Silent Gliss
Wave. Et unikt og og meget attraktivt alternativ.
Snake Wave kan anvendes med de håndførte gardinskinnesystemer fra Silent Gliss. Kunden kan vælge
mellem den elegante V-form eller den lineære kvadratiske form på skinnen. Begge er kompakte og med
en systemdybde på minimum 12,6 cm. Systemet kan leveres med 20 Silent Gliss tekstiler i et stort antal
farver som i kombination med høj kvalitet i detaljen og syningen giver alle rum et elegant udtryk.
Silent Gliss har eksisteret i mere end 60 år og har positioneret sig som en global leder indenfor
fabrikation af systemer for gardiner, og rullegardiner og som en international pioner indenfor bukketeknik.
Systemerne er udviklet og designet i Schweiz, og har lang holdbarhed og bidrager til at etablere
selskabets markedsledende position.
Silent Gliss’ produktionsproces er enestående i verden og med den produceers skinner som ikke blot er
ekseptionelt jævne, præcist bukkede og lydløse, men som også er æstetisk tiltalende.
Med Snake Wave vandt Silent Gliss prisen „Best of Best“ i kategorien „Products“ på Iconic Awards 2016.
Vi fik tildelt førsteprisen for vores innovative system af “German Design Council”, en uafhængig jury.
Hvis du vil have flere informationer skal du besøge www.silentgliss.dk eller kontakte Thorir Aronsson på
nedenstående kontaktdetaljer.
Thorir Aronsson
Marketing & Communications Manager
Mobil: +46 790523100
thorir.aronsson@silentgliss.se
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Billeder af Silent Gliss:

Den perfekte bølge: De jævne og særdeles præcise kurver i Snake Wave-gardinskinnesystemet sikrer, at
Silent Gliss-gardinstoffet falder harmonisk i ensartede bølger.

Det alsidige Snake Wave-system anvendes med 20 Silent Gliss-tekstiler i mange forskellige design. Tre
håndførte gardinskinnesystemer gør, at ethvert behov kan dækkes.

Med sit Snake Wave-gardinskinnesystem har Silent Gliss udviklet et smart og innovativt produkt, der
skaber en markant, ny stemning i rummene.
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