PRESSINFORMATION
Det nya gardinsystemet Snake Wave från Silent Gliss

Perfekta vågor …
Det innovativa gardinsystemet Snake Wave från Silent Gliss ger dig som inredare ett nytt
spännande verktyg. Med våra specialböjda skenor flyttar du gardin-, skärm- och
rumsavgränsande element samt designelement mjukt, tyst och elegant. Denna unika design ger
dig en exklusiv och stilfull atmosfär som illustrerat i videon.
Systemet är designat runt jämna och precisa vågor, längs hela skenan. Silent Gliss har över
sextio års erfarenhet av att böja skenor. Vi är den enda tillverkaren i världen som har teknisk
expertis och erfarenhet nog för att uppnå denna nivå av böjningar.
Gardinen hänger i vågor som alla är i samma storlek. Oavsett om den är öppen eller stängd behåller den
sin våg form och ger rummet ett stilrent utseende. Snake Wave tilltalar alla sinnen. Om textilierna hängs
framför ett fönster kommer de att framhäva ljuset i rummet, ha en dämpande effekt och förbättra
rumsakustiken. Silent Gliss-skenor anses vara de bästa på marknaden och är oslagbara när det gäller en
smidig funktion. Den nya böjningsprocessen erbjuder ett nytt designalternativ till Silent Gliss Wave. Ett
unikt och mycket attraktivt designalternativ.
Snake Wave kan användas tillsammans med Silent Gliss handmanövrerade gardinsystem. Kunder kan
välja mellan, den eleganta V-formen eller den linjära kvadratiska formen på skenan. Skenorna är
kompakta med ett minsta systemdjup på 12,6 cm. Systemet erbjuds med 20 Silent Gliss textilier i ett stort
antal färger som i kombination med hög kvalitet på detaljarbetet och sömnad ger alla rum en elegant
atmosfär.
Silent Gliss har funnits i över 60 år och har positionerat sig själv som en global ledare för tillverkning av
system för gardiner och rullgardiner och som en internationell pionjär inom böjningsteknik. Systemen är
designade och utvecklade i Schweiz, erbjuder lång hållbarhet och hjälper till att ytterligare etablera
företagets marknadsledande position.
Silent Gliss tillverkningsprocess saknar motstycke någon annanstans i världen och producerar skenor
som inte bara är exceptionellt jämna, precist böjda och tysta utan också är estetiskt tilltalande.
Med Snake Wave vann Silent Gliss priset "Bäst av de bästa" vid Iconic Awards 2016 i kategorin
Produkter. Vi utsågs till förstapristagare för vårt innovativa system av German Design Council (tyska
designrådet), en oberoende jury.
Om du vill ha mer information ska du besöka www.silentgliss.se eller kontakta Thorir Aronsson enligt
kontaktdetaljer nedan:
Thorir Aronsson
Marketing & Communication Manager
Silent Gliss Nordic AB
Mob. +46 76 05 23 100
thorir.aronsson@silentgliss.se
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Bilder av Silent Gliss Snake Wave:

Den perfekta vågen: Gardinsystemet Snake Waves mjuka och mycket precisa kurvor säkerställer att
Silent Gliss-textilien faller harmoniskt i konsekventa kurvor.

Det mångsidiga Snake Wave-systemet kan användas med 20 Silent Gliss-textilier för ett stort utbud av
olika designer. Med tre handmanövrerade gardinsystem tar vi hänsyn till alla behov.

Med gardinsystemet Snake Wave har Silent Gliss skapat en trendig och innovativ produkt som kan ge
rummet en helt ny atmosfär.
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