
 

Silhouette Shades  

 

Inmeten  

Ter voorbereiding enkele aanwijzingen met betrekking tot het meten :  

Stap 1.  

Kijk of er geen verwarmingsbuizen , deur-of raamhendels en andere obstakels in de weg zitten. 

Stap 2.  

Word het in het kozijn (‘in de dag’ montage)of op het kozijn(‘op de dag’ montage) 

geplaatst ?  

 

Het product word in het kozijn gehangen  

 

Met de breedte van het kozijn zowel boven-als onderaan.  

Meet de hoogte van het kozijn zowel links als rechts  

Bestel de kleinste gemeten breedte-en hoogtemaat (in mm ) 

Het product word op het kozijn gehangen 

 

Met de breedte van het kozijn zowel boven-als onderaan.  

Meet de hoogte van het kozijn zowel links als rechts  

Bepaal de overlapping van het product op het kozijn  

 

Bestel de kleinste gemeten breedte-en hoogtemaat plus de overlap (in mm) 

Dagmaat   

Bij een dagmaat wordt standaard een speling afgetrokken door de fabriek van de hoogte en/of 

breedte, zodat het product vrij komt te hangen in het kozijn. Vooral belangrijk bij plaatsing ‘in de dag’ 

Blijvende maat  

Bij een blijvende maat word geen spelling afgetrokken . De fabriek levert excact die besteld is. Zorg 

zelf voor de reductie bij plaatsing ‘in de dag ‘ zodat het product vrij hangt in het kozijn. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eindloos koord  

De standaardbediening bestaat uit een eindloos koord met koordgewicht in de kleur van het 

Silhouette gordijn. De lengte ervan is afhankelijk van de hoogte van de Silhouette Shades.  

Producthoogte   Lengte koordlus 

30cm tot 100 cm  60 cm  

100 cm tot 150 cm  90 cm  

150 cm tot 210 cm  120 cm  

210 cm tot 240 cm  150 cm  

240cm tot 295 cm  180 cm  

Een afwijkende lengte van de koordlus is (alleen in wit) mogelijk. 

De extra grote lengtes zijn: 180 , 210 , 240 , 300 , 330 of 360 cm.  

 

Verdere eigenschappen:  

- Enkel bij een volledig neergelaten Silhouette Shade kunnen de lamellen naar een zijde  

getuimeld worden.  

-  Bedieningszijde zowel links en rechts mogelijk  

Ultralift :  

Het revolutionaire bedieningssysteem Ultralift maakt gebruik van een optrekbaar koordmechanisme 

Om het gordijnen op en neer te laten en de lamellen te laten kantelen. Ultralift zorgt voor een 

strakke look en meer gebruiksgemak. Deze optie is beschikbaar bij de 50 & 75 mm Silhouette Shades.  

 

Electrische bediening:  

Voor meer gebruikersgemak is een volledig elektrisch Silhouette Shade leverbaar.  

Hierbij is het op-en neerhalen en het tuimelen van het Silhouette Shade mogelijk via een 

bedieningsmechanisme.  

Verschillende mogelijkheden bij  electrische bediening zijn:  

- Bediening met schakelaar  

- Bediening met afstandbediening  

- Centrale bediening van meerdere Silhouette Shades  

- Centraal en individuele bediening van  meerdere Silhouette Shades  

PowerRise : 

PowerRise is een volledig eletrisch systeem en werkt op normale batterijen. Hiervoor hoeven geen 

extra eletriciteitsdraden aangelegd worden. PowerRise laat u de Silhouette Shades bedienen door 

middel van een eenvoudige draadloze afstandbediening.  

 

De batterijen gaan bij normaal gebruik langer dan één jaar mee en zijn zeer eenvoudig te vervangen.  

De afstandbediening heeft 2 kanalen zodat met een afstandbediening meerdere gordijnen in 

dezelfde ruimte onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn.  De Memory Stop laat het gordijn stoppen  

op de vooraf ingestelde stand bij het optrekken van het gordijn.  

 

  


