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De nieuwe ophangtechniek voor de golfplooi wordt gesterkt door een 
consequent royaal gelijkmatig plooi. Daarmee komt de hedendaagse 
decoratie wens uitermate tot zijn recht. Geraffineerde technische 
details laten zien dat het nieuwe        golfplooi 100% interstil is:

 Niet zichtbare koordjes 

 Verdekt loopkanaal

 Draaibare glijder bevorderen het makkelijk schuiven 

 Een eindglijder voor een perfect recht stofeinde 

 Verstelbare rem voor een precies controleerbaar gordijn

Wij verfraaien stoffen 



Royaal uitdrukkingsvol en perfect voor de gelijkmatige golfplooi gemaakt.         maakt 
geen compromis en vermijd daarbij terughoudendheid. Voor een groots entree...



        
Elegant en uitermate discreet.         sluit goed aan bij het plafond en benadrukt tegelijk de 
ophanging.  De concave vorm is gelijk aan de golfplooi en is hiermee indrukwekkend.



        
Een markante steun en een sterk profiel. De combinatie van vloeiende vormen en rechte 
elementen geeft de golfplooi een onmiskenbare positie aan het raam. Daarbij past de          met 
zijn verschillende oppervlakken zich aan in ieder interieur.
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de verstelbare rem 
controleert de terugschuif kracht van 
het gordijn en zorgt daarmee dat het 
geopend gordijn precies blijft staan waar 
u wenst. Natuurlijk traploos instelbaar. 

draaibare glijder 

De draaibare glijder past zich aan elke 
positie van de golf aan en garanderen 
het perfecte glijden zonder dat de glijder 
stropt, ook bij grote raampartijen.

de eindglijder
Een perfect einde . aan de eind glijder 
wordt het golfplooiband met 2 haken 
gefixeerd . Hiermee wordt de stof altijd 
haaks op de rail gepositioneerd. In elke 
situatie.

Perfect tot in het laatste detail 
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De koordjes tussen de glijders... 

... blijvend verdekt in het profiel. 



... voor geselecteerde hoogtepunten

... de       golfplooi techniek ...

Perfect afgestemd ...
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De perfecte ophanging voor een tijdloze en genereuze deco-
ratievorm. De gedeeltelijk met talrijke designprijzen beloonde 
steunsystemen passen zich elegant aan in ieder interieur. 
Uitdrukkingsvol of minimalistisch onderschrijven ze de mooie 
lijnen van het golfgordijn. De verbinding met de nieuwe
        golfgordijn techniek is het gevolg van consequent han-
delen vanuit onze design gerelateerde productfilosofie.
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