Rullgardin Silent Gliss 4830

Silent Gliss Rullgardiner

Silent Gliss fördelar
De rena linjerna kompletterar modern arkitektur och
inredning perfekt. Rullgardiner ger maximal avbländning
och kan vid behov döljas helt.
Kvalitet och garanti
Tekniken i våra rullgardiner är av rostfritt material med
vävar motståndskraftiga mot UV-strålning. Våra tester
gör det möjligt för oss att ge 5 års garanti.
Precision
Varje rullgardin tillverkas för hand för att vi skall kunna
garantera att den rullar upp och ner i perfekt balans.
Storlek
I sortimentet finns en rullgardinsmodell för varje
situation, för stora som för små ytor.
Manövrering
Våra rullgardiner kan bekvämt manövreras med en
elegant metallkedja, fjäder eller med motordrift. Upplev
skillnaden mot ett traditionellt system!
Enkel installation och service
Rullgardinerna monteras bekvämt med klick-fästen eller
på en monteringsskena.

Vårt sortiment
Silent Gliss erbjuder de mest omfattande och tekniskt avancerade
rullgardinssystemen på marknaden.
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Rullgardiner med manuell
manövrering
Fjädermanövrerade system
Med inbyggd hastighetskontroll och stoppfunktion rullas
rullgardinen upp och ner med en mjuk rörelse och kan
stannas i önskad position.

Kedjemanövrerade system
Med olika modeller erbjuder vi en perfekt produkt
för varje situation, oberoende av önskad storlek. Alla
rullgardiner levereras med steglöst inställbar kedja.

Mjukaste manövreringen
någonsin!
Alla Silent Gliss rullgardiner är balanserade för steglös
och mjuk upp- och nerrullning.

Vår rullgardin Silent Gliss 4910 har en avancerad
inbyggd fjäderteknik som ger extra fin balans
oberoende av rullgardinens storlek. Särskilt för lite
större system är detta en enorm fördel.

Silent Gliss 4905 –
Uttryck dig med färger!
Färgstark, liten och trendig − Silent Gliss 4905 kan
anpassas till varje inredning.
Liten och elegant
Den här rullgardinen har moderna fästen och en nätt
profil. Den passar utmärkt i ett mindre fönster där den är
en prydnad för rummet.

Välj färg!
Ett fantastiskt system och fina färger! Alla delar kan
produceras med färgmatchning för att stämma med
27 olika toner av Silent Gliss bästsäljande textil
Colorama.

Vårt färgsortiment
System 4905 kan levereras i följande
Colorama färger (samt silver/499).
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Rullgardiner med
motor
Detta är valet för den som har högsta krav på
komfort inom offentlig miljö eller hemmiljö.
Olika modeller
Vi erbjuder en mängd varianter med olika
motoralternativ för att kunna klara alla behov.
Beroende på önskad storlek och vikt på systemet
kan vi alltid föreslå en lämplig modell.
Silent Gliss motorer
Den nya generationen motorer ger ännu smidigare
gång. De är pålitliga, tysta och kan levereras med
inbyggd radiomottagare. Programmering är enkel
och rullgardinen startar och stoppar mjukt.

Silent Gliss fjärrkontroller
Alla elektriskt manövrerade Silent Gliss system kan
manövreras med Silent Gliss radiokontrollsystem 9940.
Det finns flera modeller av fjärrkontroller med många
inbyggda finesser. Du kan manövrera dina rullgardiner
en och en, eller alla samtidigt. En ytterligare möjlighet
är att använda ljussensorer monterade inomhus eller
utomhus för styrning av systemen.

Utseende
Kompakt design
Den kompakta designen gör det möjligt att täcka
fönstret samtidigt som man minimerar glipor i sidorna.
Elegant finish
Stilfullt designade sidofästen av metall är ett nytt
tillbehör som höjer intrycket av ett redan perfekt
rullgardinsystem.

Metallic design
Sidofästen med matchande bärprofil och bottenprofil
finns som tillbehör för en alltigenom exklusiv och tidlös
design.

Välj din favorit bland tyngdprofiler
Du kan välja på flera olika bottenprofiler och ändskydd
för att din rullgardin skall passa perfekt till rummets
inredning i övrigt.

Fler tillval och fördelar
Sammankopplade system
Detta tillåter manövrering av två system samtidigt, t ex
en motor för två system.
Sidowire
För lätt lutning samt om rullgardinen är utsatt för starkt
drag eller ventilation håller man systemet på plats med
sidovajer, som fästes på bägge sidor.

Klick-in fästen
Rullgardinen klickas in i fästena för enkel och snabb
montering.

Speciallösningar
Silent Gliss har många års erfarenhet av att installera
rullgardiner i olika omgivningar. Kontakta gärna
Silent Gliss om du har en situation som kräver en
kundanpassad lösning.

System

Nischmontering

Väggmontering

Monterings
sätt

Takmontering

Täckkåpa för front och sidor finns

Ändlägesstopp finns

Klickin fästen

Designfästen av metall

Sidowire finns

Dubbla system (Drivning 2 system)

Tillbehör / Användningsområden

Sammankopplade system (Driv. 1 sys.)

Dimensioner

Profil diameter (Ø mm)

Manövreringssätt

Systemöversikt
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För fullständiga detaljer och specifikationer, vänligen se Silent Gliss nätbaserade tekniska katalog.

Textilier
Att välja rätt textil är lika viktigt som tekniken när det
gäller rullgardinens prestanda. Vi använder endast
utvalda textilier för att kunna garantera att rullgardinen
kan manövreras med perfekt balans.
Silent Gliss textilkollektion
Vår kollektion innehåller ett stort antal textilier med
olika egenskaper och färger. De är dessutom testade
med våra system för att vi skall vara säkra på att de
fungerar perfekt.
De flesta av våra textilier har Oeko-Tex certifikat och är
flamskyddade. I vår dokumentation framgår också hur
en enskild väv skyddar mot ljus- och värmestrålning.
Detta gör det enkelt att välja rätt sorts väv.
Digitalt tryck
Varför inte låta trycka ett motiv på rullgardinen? Fråga
oss gärna om vilka möjligheter som finns.

Colorama
Denna Trevira-väv finns i två varianter, transparent och
semi-transparent, samt i 40 moderna färger. Den har
alla tekniska egenskaper och är ett mjukt och dekorativt
alternativ med fin textilkänsla.

Screenvävar
Denna vävtyp finns i många sorters design och täthet
med solskyddsegenskaper för olika situationer. Speciellt
uppskattas att man med vissa utföranden kan uppnå
god avbländning samtidigt som väven är transparent.

Silent Gliss är den ledande tillverkaren av motoriserade och manuella gardinsystem av högsta kvalitet
för offentlig miljö och hemmiljö. Vi erbjuder våra kunder det bästa som finns att få på marknaden
av produkter med hög kvalitet, design, avancerad teknik och service. Silent Gliss har ett team av
mycket kunniga konstruktörer som arbetar på nya produkter samt förbättring av befintliga. Med stora
resurser för rådgivning, service och montering via ett väl utbyggt återförsäljarnät garanteras kunden
kontinuitet och ett tryggt köp.

Huvudkontor och showroom
Silent Gliss AB
Box 9008
Travbanegatan 9
200 39 Malmö

Kontor och showroom Stockholm

T 040-55 52 50
F 040-22 15 82
info@silentgliss.se

T 08-506 551 60 / 62
F 08-615 06 50
info@silentgliss.se

Silent Gliss AB
Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm
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