LEHDISTÖTIEDOTE
Uusi Snake Wave -verhokiskojärjestelmä, jonka on suunnitellut Silent Gliss

Täydelliset aallot...
Innovatiivinen Snake Wave -verhokiskojärjestelmä, jonka on suunnitellut Silent Gliss, tuo raikkaan
tuulahduksen sisustukseen kuin sisustukseen. Nimensä mukaisesti järjestelmä siirtää verhoja,
tilanjakajia tai sisustuselementtejä pehmeästi, hiljaisesti ja elegantisti kiskoja pitkin. Uniikki
muotoilu luo ylellisyyttä ja tyyliä henkivän ilmapiirin joka on näkyvissä myös videossa.
Järjestelmä on suunniteltu luomaan tasaiset ja tarkat kaarteet koko kiskon pituudelta. Silent
Glissillä on yli 60 vuoden kokemus taivutetuista verhokiskoista − se on maailman ainoa
verhokiskovalmistaja, jolla on riittävä tekninen asiantuntemus ja kokemus tämän tarkkuus- ja
tasaisuusluokan taivutuksien valmistukseen.
Verho riippuu tasaisina aaltoina, ja sulkeutuessaan se pysyy aaltomaisena antaen huoneelle elegantin ja
selkeän ilmeen. Snake Wave vetoaa kaikkiin aisteihin. Ikkunoiden edessä kankaat parantavat huoneen
valaistusta, tuovat lämpöä ja voivat lisäksi parantaa huoneen akustiikkaa. Silent Gliss -kiskot on
tunnustettu markkinoiden parhaiksi, ja ne ovat ylivoimaisia tasaisen toimintansa vuoksi. Tämä uusi
taivutusmenetelmä tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon Silent Gliss Wave -järjestelmälle. Jälleen
uusi hätkähdyttävä muotoiluvaihtoehto.
Snake Wave -järjestelmää voidaan käyttää Silent Gliss -käsikäyttöisten verhokiskojärjestelmien kanssa.
Valittavissa on kaksi profiilimuotoa: elegantti V-muoto tai lineaarinen neliömuoto. Molemmat ovat
kompakteja − järjestelmän syvyys on vähintään 12,6 cm. Liu’ut ommellaan suoraan verhoihin. Paras
perinteinen sveitsiläinen ompelutaito yhdistyy tarkkaan suunnitteluun, ja tuloksena on todellinen
sisustuksen helmi. Laaja 20 kankaan valikoima takaa, että vaihtoehtoja on tarjolla joka tyylille.
Yli 60 vuotta toiminut Silent Gliss on vakiinnuttanut paikkansa sisustusverhojen ja
kierrekaihdinjärjestelmien johtavana valmistajana sekä taivutusteknologian kansainvälisenä
edelläkävijänä. Sveitsissä kehitetyt ja suunnitellut järjestelmät ovat pitkäikäisiä ja auttavat
vakiinnuttamaan johtavan markkina-asemansa myös tulevaisuudessa.
Silent Glissin valmistusprosessit ovat vertaansa vailla kaikkialla maailmassa tuottaen kiskoja, jotka eivät
ole ainoastaan poikkeuksellisen tasaisia, yhdenmukaisesti aaltoilevia ja hiljaisia, vaan myös esteettisesti
viehättäviä.
Silent Gliss voitti Snake Wave -verhokiskojärjestelmällään Iconic Awards 2016: Best of Best -palkinnon
sarjassa Products. Riippumaton tuomaristo German Design Council valitsi innovatiivisen järjestelmämme
pääpalkinnon voittajaksi.
Lisätietoa on osoitteessa: silentgliss.fi
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Kuvat: Silent Gliss Snake Wave:

Täydellinen aalto: Snake Wave -verhokiskojärjestelmän pehmeät, äärimmäisen tarkat kaarteet takaavat,
että Silent Gliss -kangas lasketuu harmonisesti tasaisina aaltoina.

Monipuolinen Snake Wave -järjestelmä sopii 20 eri Silent Gliss -kangasvaihtoehdon ansiosta laajaan
valikoimaan eri tyylejä. Kolme käsikäyttöistä verhokiskojärjestelmää kattavat kaikki tarpeet.

Silent Gliss on Snake Wave -verhokiskojärjestelmällään luonut trendikkään, innovatiivisen tuotteen, joka
antaa huoneelle hätkähdyttävän uuden ilmeen.

