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Paneelschuifsysteem Silent Gliss 2760 & Designelementen
“Silent Gliss 2760 – Een revolutie in kamerontwerp“
Alweer een wereldprimeur van Silent Gliss, de perfecte combinatie van een paneelschuifsysteem en een
roomdivider-systeem. Het systeem wordt bevestigd met speciale hangers, wat luchtcirculatie door de gehele
kamer mogelijk maakt - een basisvoorwaarde voor ziekenhuizen. Deze robuuste hangers bieden stabiliteit en
zijn makkelijk te installeren en bij te stellen.
Silent Gliss 2760 maakt het niet alleen mogelijk om panelen te installeren in kamers met ongelijke plafonds,
maar biedt een bijna oneindig scala aan mogelijkheden om uw kamer op te delen, te decoreren en te
ontwerpen! Het kan tot een smalle 15 cm gebogen worden, waardoor het systeem in talloze variaties gebruikt
kan worden.
Daarnaast garanderen de reeds succesvolle, herontworpen dragers op basis van rollers en de nieuwe profielen
een bijzonder soepele, comfortabele en extreem stille bediening van het systeem.
Nieuwe designelementen – Voor een prachtige afwerking
In combinatie met de nieuwe designelementen – fascia en een trekstok van geborsteld aluminium –worden al
onze paneelschuifsystemen echte blikvangers: uniform, elegant en tijdloos.
De hoogwaardige, buigzame fascia, met een oppervlak van geborsteld aluminium, biedt de perfecte afwerking
en onttrekt de techniek van het paneelschuifsysteem volledig aan het zicht.
Dankzij de herontworpen trekstang is het systeem makkelijker en prettiger te bedienen. Licht aan de trekstok
trekken is voldoende om de panelen bijna geruisloos te laten schuiven. Een aluminium pijp garandeert grote
stabiliteit.
De nieuwe fascia en trekstang geven onze al zo succesvolle en innovatieve systemen een extra chique
uitstraling.

Elegante, robuuste hangers bieden een hoge mate van stabiliteit
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Ideaal voor hoge, ongelijke plafonds
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Kan tot een straal van slechts 15 cm gebogen worden

De designelementen geven het systeem een chique uitstraling

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Silent Gliss Benelux
tel: 075-6127800, fax: 075-6127810
e-mail: marionjane.stuger@silentgliss.nl, www.silentgliss.nl
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