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Wave XL – een nieuwe dimensie in gordijnconfectie
Alleen een gordijn van Silent Gliss kan golven en tegelijkertijd rust en harmonie uitstralen. Met de nieuwe Wave
XL heeft Silent Gliss het klassieke gordijn een spectaculair nieuw uiterlijk gegeven met hedendaagse
designkenmerken. Ofwel, eigentijds en tijdloos, hét mooiste gordijn voor elk interieur.
De nieuwe Wave XL is leverbaar met een ruime keuze aan hand-, koord- en elektrisch bedienbare systemen.
Met de standaard Wave heeft Silent Gliss al succesvol bewezen dat het traditionele gordijn, uitgevoerd met de
juiste confectie, volledig beantwoord aan de hedendaagse vraag naar ronde en golvende vormen i n
decoratieve interieurs.
Wave XL tilt deze speciale confectiemethode naar een hoger level. Ambitieuze en verfijnde techniek,
gecombineerd met een precieze afwerking en zorgvuldig geselecteerde stoffen, draagt zorg voor perfect
functioneren van dit nieuwe gordijntype.
Wave XL is speciaal ontworpen voor toepassingen in grote en hoge ruimtes als lobbies, entrees,
receptieruimtes, conferentie- en vergaderzalen, horecagelegenheden etc., maar is ook uitermate geschikt voor
ruime privéwoningen en appartementen.
Wave XL is bijzonder geschikt voor toepassing met de volgende Silent Gliss gordijnrailsystemen:
Handbediende gordijnrailsystemen
Koordbediende gordijnrailsystemen
Ruimtescheider- / separatierailsystemen
Elektrische gordijnrailsystemen

6020, 6100, 6103, 6290
3840, 6120
6100, 6103
5400

Silent Gliss Wave XL

Innovatief design-effect door het volume van de W ave.
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De grote golving van de ‘W aves’ stralen rust en
Harmonie uit in elke ruimte.

W ave XL biedt nieuwe alternatieven voor toepassingen
in grote en hoge ruimtes als lobbies en entrees.

W ave XL past perfect bij de veel toegepaste ronde vormen van
de hedendaagse architectuur en de hedendaagse interieurs.

De W ave XL confectie combineert klassieke
elementen en eigentijds design.
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