
Maak je gordijnen slim met Slide



Benieuwd waar jouw dichtstbijzijnde Slide-dealer is?
       Check het op  www.hollandhaag.nl/slide

Holland Haag B.V.  
Coenecoop 801
2741 PW Waddinxveen
info@hollandhaag.nl



MAAK KENNIS
MET SLIDE
Holland Haag introduceert in exclusieve 

samenwerking met Innovation in Motion 

het slimme gordijn met Slide. Een elegant 

en gemakkelijk systeem waarmee je jouw 

gordijnen vanaf nu overal kunt bedienen via de 

Slide by IIM-app, zelfs als je niet thuis bent! 

Slide kan worden toegepast op jouw huidige 

gordijnrails en is eenvoudig te monteren en 

demonteren zonder gereedschap. Kortom: met 

Slide kies je voor innovatie, luxe en gemak!



1. Voel je veiliger 

Wist je dat er in Nederland elke 11 minuten ergens een inbraak plaats 

vindt? Bij een matig beveiligd huis zijn inbrekers zelfs in minder dan 30 

seconden binnen. Een goede beveiliging van jouw waardevolle spullen is 

dus erg belangrijk. Beveiligen kan op allerlei manieren: veiligheidssloten, 

anti-inbraakstrips, een kostbaar alarm en met Slide! 

SLIMME
GORDIJNEN
We leggen graag uit waarom...

Automatisch ingesteld

Met Slide zorg je preventief voor een veiliger 

huis. Met behulp van de handige Holiday Mode 

kun je je gordijnen op willekeurige tijden laten 

bewegen, zodat het lijkt alsof je nooit bent 

weggegaan. Ga met een gerust hart onderweg 

met Slide. 

VEILIG



3. Begin fit aan je dag
Laat Slide 5 minuten voordat je 

wekker gaat de gordijnen openen. 

Word opgefrist wakker door daglicht 

om jouw dag fit te beginnen.

6. Automatische bediening 
Slide weet precies wanneer de zon 

op en onder gaat en kan je gordijnen 

op basis hiervan automatisch openen 

en sluiten. Gemakkelijker kan niet! 

4. Op afstand bedienen
Via de Slide-app is jouw gordijn met 

één druk op de knop op afstand te 

bedienen. Of je nu om de hoek zit of 

in het buitenland. 

5. Touch & Go 
Wil je je gordijnen met de hand 

openen? Dit is mogelijk met Touch & 

Go. Een klein trekje aan het gordijn 

en Slide doet de rest. 

7. Bediening met stem
Slide is te koppelen aan 

verschillende integraties zoals 

Google Assistant . Zo kun je je 

gordijn ook bedienen met spraak. 

2. Kwaliteit gewaarborgd
Met Slide raak je je gordijnen minder 

aan, waardoor ze langer mooi blijven 

en je de kwaliteit waarborgt. 



Neem volledige controle over je gordijnen 

en bestuur ze met de Slide by IIM-app. Open 

ze precies zo ver je wilt en stel routines in. 

Zowel beschikbaar voor iOS als Android.

Slide by IIM-app 

SLIMME
BESTURING

Open en sluit jouw gordijnen met stembediening door Slide te 

koppelen aan bestaande integraties, zoals: Google Assistant, Homey, 

Home Assistant en nog veel meer! Zeg bijvoorbeeld: “Hey Google, doe 

de gordijnen dicht” en Slide doet de rest. Zo simpel en leuk! 

Bediening met stem



JOUW FAVORIET
MET SLIDE
Slide is perfect te combineren met

jouw favoriete gordijnstof van  

Holland Haag. Koppel Slide aan 

jouw gordijn van Cachet, Cosi 

of Catch en geniet van alle 

mogelijkheden! 



Slide is een Nederlands product dat is ontwikkeld op basis van gepatenteerde 

technologie. De techniek is zo ontwikkeld dat Slide met de minste handelingen 

gemakkelijk te gebruiken is op verschillende maten (rechte) gordijnrails tot 6 meter 

en gemakkelijk te monteren, demonteren of verplaatsen is zonder gereedschap. Na 

installatie is Slide discreet weggewerkt achter je gordijnen. Een onzichtbare kracht. 

Door de connectie met netstroom hoef je Slide nooit op te 

laden en blijft het systeem altijd actief. Slide kan links of rechts 

aan de gordijnrails gemonteerd worden, daar waar gemakkelijk 

een stroompunt bereikt kan worden. 

Het gemak van netstroom

INNOVATIEVE
TECHNIEK

- 12V motor 

- 3 krachtniveaus (licht, medium, high) 

- Input: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.6A. 

- Output: 12V - 2.5A. 

- Afmetingen (cm): L 26.5 x B 7.8 x D 5.2

- Gewicht motor: 1.6KG. Totale pakket: 2.4KG

- Hoogwaardig ABS en polycarbonaat plastic en een 

   zachte grijze gestoffeerde design cover (nylon).

- Voedingskabel van 5 meter (valt achter het gordijn)

Technische specificaties:

Slide maakt gebruik van WIFI en kan eenvoudig aangesloten 

worden op je huidige WIFI-netwerk. Updates van het systeem 

gaan daardoor geheel automatisch. 

WIFI
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Slide wordt compleet geleverd met alle 

benodigdheden om je nieuwe of bestaande 

gordijnen zonder gereedschap slim te maken. 

In de doos vind je: 

1. Slide motor

2. Voedingskabel van 5 meter 

3. Benodigdheden railmontage

4. Benodigdheden plafondmontage (optioneel) 

Daarnaast vind je in de doos een handige 

welkomssheet met een QR-code naar de Slide by 

IIM-app. 

Compleet systeem in één doos

Slide is voor iedereen gemakkelijk te monteren 

aan de gordijnrails of aan het plafond. Via de 

Slide by IIM-app word je met behulp van korte, 

overzichtelijke instructiefilmpjes gemakkelijk door 

de montage heen geleid. Om Slide te monteren 

of demonteren heb je geen gereedschap nodig 

en alle benodigdheden kun je vinden in de doos. 

Simpeler kan haast niet. 

Montage



SLIDE
MOGELIJKHEDEN
Werkt Slide ook op jouw gordijnen?

Slide is zowel links als rechts 

te monteren.

Slide ondersteunt 

symmetrische gordijnen. 

Asymmetrische gordijnen kun 

je bedienen met twee Slides.

Slide ondersteunt een 

rechte rails zonder bochten. 

Slide kan in combinatie met 

deze confectie: enkele plooi, 

vlinderplooi en op wave.

Slide maakt gebruik van je 

runners en stoppers. 

Slide heeft 4 cm ruimte 

nodig tussen de rail en de 

muur voor montage. 

4 
cm

Slide werkt zowel op een 

enkel gordijn als een 

stel gordijnen. 

&

Slide ondersteunt vrijwel

elke gordijnrails tot 6 meter.  6m

DOE DE CHECK



Waar moet ik zijn voor support en mijn 

productspecifieke vragen? 

Bij de aanschaf van Slide kun je ook 

rekenen op de support van Slide. Via 

deze QR-code kun je meer antwoorden 

vinden op productspecifieke vragen via 

de Kennisbank en FAQ. 

Is Slide sterk genoeg voor mijn gordijnen?

Ja! Onze vuistregel is simpel: als je je gordijnen normaal 

met de hand kan openen en sluiten, kan Slide dit ook. 

Binnenin Slide zit een zeer sterke motor waarvan de kracht 

zich aanpast aan het gewicht van je gordijnen. Ook de 

kabel is veelvuldig getest en kan wel tot 100 kilo dragen!

Waar kan ik meer informatie vinden over 

hoe ik Slide kan installeren? 

Door de volgende QR-code te scannen 

kom je bij het installatiefilmpje van Slide. 

Hier wordt in slechts 6 minuten uitgelegd 

hoe je Slide gemakkelijk installeert. Meer 

informatie? Kijk op nl.slide.store. 

VEELGESTELDE
VRAGEN
... en antwoorden over Slide

We helpen je graag! 

Hulp nodig? We geven je graag 

snel en kundig advies op maat. 

Stuur ons een mailtje!

support@slide.store
productspecifiek

info@hollandhaag.nl
over de gordijnservice



Slide is zo ontwikkeld dat iedereen het gemakkelijk zelf kan 

monteren. Schaft u een Slide aan via een erkende Slide-

dealer? Dan biedt dat zo zijn voordelen. De Slide-dealer 

neemt de montage namelijk voor zijn rekening. Zo weet jij 

altijd dat jouw Slide goed is aangesloten en heb je er geen 

omkijken naar. Je kunt direct aan de slag! 

Montage? Zo geregeld! 

VOORDELEN
SLIDE-DEALER

Wanneer je Slide aanschaft via de Slide-dealer kan de 

dealer je adviseren over de plaatsing van Slide. Welke 

ruimtes binnen jouw huis zijn het meest geschikt voor Slide 

en hoe los je specifieke situaties op? Heb je bijvoorbeeld 

asymmetrische gordijnen, dubbele gordijnen of een bocht 

in je rails? De dealer helpt je graag verder met jouw vragen. 

Er zijn genoeg mogelijkheden met Slide. 

Persoonlijk advies 



Slide, een uniek en innovatief systeem dat zichzelf 

helemaal aanpast aan jouw persoonlijke wensen. 

Letterlijk, want de motor kalibreert automatisch 

op jouw rails en in de app kun je jouw wensen 

instellen. Altijd de gewenste positie voor het 

openen en sluiten van je gordijnen, handmatig of 

zelfs automatisch als de zon opkomt. Het gemak, 

de ontzorging en het plezier dat Slide brengt zit 

allemaal in dit kleine apparaatje dat onzichtbaar 

haar werk doet. Elke dag weer. It’s time to Slide! 

PRECIES ZOALS JIJ 
HET WENST

BEN JIJ AL 
FAN?

Pssst...
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