Wintertuin
Handbediende
systemen
gordijnrails
comfort
smalspoor
op hoog niveau

Handbediende
gordijnrails
van Goelst
Als Nederlandse producent met meer dan dertig jaar
ervaring biedt Goelst kwalitatief zeer hoogwaardige,
veelzijdig inzetbare gordijnrails, geschikt voor alle
plafond-, wand- én gordijnsoorten.
Voor het vervaardigen van de kunststof
componenten worden in onze eigen fabriek in Ede
uitsluitend kunststoffen van de hoogste kwaliteit
gebruikt. De Goelst systemen staan bekend om
hun ongeëvenaarde glij eigenschappen.
Naast het gangbare maatwerk kunnen wij unieke,
klantspecifieke oplossingen bieden. Maatwerk
is dan ook met recht onze expertise te noemen.
Onze eigen productontwikkelingsafdeling stelt
ons bovendien in staat om voortdurend te blijven
innoveren. Kortom, wij gaan graag de uitdaging aan.

model 2100
de rail voor lichte gordijnen & vitrage
121 gr/m | 13 x 9 mm

model 2400
de compacte rail aan het plafond
94 gr/m | 7 x 12 mm

model 2600
mooie afgeronde rail met blindmontage
112 gr/m | 9 x 15 mm

Standaard kleuren:
9010 wit
naturel geanodiseerd

Smalspoor,
compact &
elegant
De smalspoor profielen zijn compact
en elegant. Er zijn diverse railtypen
beschikbaar, voor montage aan wand
of plafond. Door de hoge kwaliteit laten
deze rails zich uitstekend buigen.

model 2102
de rail voor gordijnen & vitrage
174 gr/m | 15 x 10 mm

• 2100, 2102: elegante rails met
oog voor detail: de slimme steunen
met klepdeksels onttrekken de
schroeven aan het zicht. Geschikt
voor gordijnen en vitrage.
• 2200: voor vitrage en wat zwaardere
gordijnen.
• 2400: zeer compacte, elegante rail.

model 2200
de rail voor het zwaardere gordijn
174 gr/m | 23 x 9 mm

• 2600: afgeronde rail met vlotte
blindmontage aan het plafond.
Zeer geschikt voor vitrage en lichte
gordijnen.

Meerspoor,
perfect parallel
Wilt u meerdere gordijnlagen, zoals
vitrage en overgordijnen, combineren?
Dan bieden onze meersporen
profielen uitkomst. U hangt slechts
één raileenheid op, maar beschikt
vervolgens over twee of zelfs drie
railsporen. Het resultaat: één afgewerkt
geheel met sporen die exact parallel
lopen.

model 2901
274 gr/m | 8 x 40 mm

model 2904

De meersporen profielen hebben geen
steunen, waardoor ze een uiterst
strakke uitstraling hebben, met name
bij geopende gordijnpartijen. Met
railtypen 2901 en 2906 creëert u
bovendien een perfecte overlap van
uw gordijnen.

Wintertuin
systemen
• 2900-serie: plaats in één keer rail
voor vitrage én overgordijn!

488 gr/m | 8 x 71 mm

model 2905
732 gr/m | 8 x 100 mm

comfort op hoog niveau
model 2906
741 gr/m | 8 x 100

model 2900
215 gr/m | 8 x 30 mm

Standaard kleuren:
9010 wit

Toepassingsvoorbeelden
2900
2901
2904

2900

2904
2905

2906

2901

Bestekomschrijving
Materiaal
- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens
Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens
Qualicoateisen.
Buigen
Minimum radius 10 cm
of groter dan 1 m
2900: Minimum radius 15 cm
2901: Minimum radius 20 cm
2904, 2905 & 2906: Niet te buigen
Extra montage opties
2400: ponsgaten (Ø2,5 mm elke 15 cm)

Standaard kleuren
andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag

9010

naturel geanodiseerd

technische wijzigingen voorbehouden

Onderdelen
Gordijntransport
2001
eindstop

2413
Torx-schroef 13 mm
t.b.v. geponste rail
(2400)

2450
metalen plafondclip
2614
schroef voor 2650

2001-M-N (2102)
2001-05-M-N

(2600)

metalen eindstop
met oog
2004
glijder rem
(hele serie)

2010
glijder
(hele serie)

2650
spanner t.b.v. 2600 incl.
onderlegring 2649
(2600)

(hele serie)

7451
wandsteun 6 cm
(2200)

Accessoires
2153-02
einddeksel
(2102)

4514-W
witte schroef 4,0x40
t.b.v. plafondmontage
(2900-serie)

2253
einddeksel
(2200)

4514-WD
schroef 4,5x45 t.b.v. plafondmontage incl. wit sierdopje
(2900-serie)

2010-50
glijder 2010 met
plooihaak 2023

(2900 & 2901)

(2400)

(hele serie)

(hele serie, behalve 2102)

2917
verstelbare
afstandsteun
9 cm & 15 cm

Wandmontage

2248
kunststof
hoekverbinder
(2200)

2248-N
aluminium
hoekverbinder
(2200)

2010-60
glijder 2010
met RVS-haak
(hele serie)

2012
klikglijder

2653
einddeksel
2015
afstandsteun
5, 7.5, 10 of 15 cm
(2100, 2102 & 2200)

(2600)

2953-01
einddeksel
(2901)

(hele serie, behalve 2400)

2953-04
einddeksel

Plafondmontage
2150
plafondsteun
(2100 & 2102)

(2900)

2018
afstandsteun zwaar
15 cm
(2100, 2102 & 2200)

2953-04
einddeksel
(2904)

2953-56
einddeksel
(2905 & 2906)

2250
plafondsteun
(2200)

2019
afstandsteun zwaar
20, 25 of 30 cm
(2100, 2102 & 2200)

2901-RW
retour haaks
radius 20 cm incl.
railverbinder 2952

7450
plafondsteun
(2200)

(2900 serie)

2050-SYST
t.b.v. plafondsteun
bij systeemplafonds

2151
wandsteun 3 cm
(2100 & 2102)

2252 & 2952
railverbinders

(2100, 2102 & 2200)

2216
dubbeldrager

(2200 & 2900 serie)

2251
wandsteun 3 cm
(2200)

(2100, 2102 & 2200)

2254
kunststof plafondclip

2249-N
aluminium dagsteun

(2200, 2900 & 2901)

(2200)

2152
railverbinder
(2100 & 2102)

2652
railverbinder
(2600)

Kiest u voor eenvoud met klasse?
Dan kiest u voor handbediende gordijnrails van Goelst.
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