Wintertuin
Vouwgordijnsystemen
systemen
sfeervolle
comfort
opveelzijdigheid
hoog niveau

Veelzijdig
met karakter
Vouwgordijnsystemen blinken uit in
veelzijdigheid. Ze worden ingezet als op
zichzelf staande raambekleding of in
combinatie met andere gordijnsoorten.
Het nonchalante volume van een
vouwgordijn brengt warmte in elk
interieur en reguleert eenvoudig
lichtinval, akoestiek en privacy. Doordat
de stof op verschillende manieren
gedrapeerd kan worden, kunnen
vouwgordijnsystemen worden toegepast
in uiteenlopende interieurstijlen.
Daarnaast kan een vouwgordijn
uitkomst bieden in ruimtes waar
gordijnpakketten niet zijdelings langs
de ramen kunnen hangen, of waar
het wenselijk is lichtinval te reguleren
zonder daarvoor het uitzicht te
blokkeren met gordijnen.

De Goelst
systemen
Goelst biedt verschillende
vouwgordijnsystemen. U kiest het
systeem dat het beste past bij
het textielgewicht, de afmetingen,
de gewenste bedieningssoort, het
gewenste uiterlijk en de vorm van uw
raampartij. De systemen kunnen op
alle wand- en plafondtypes worden
geïnstalleerd.

Bediening is mogelijk met een ketting
of elektrisch. In beide gevallen kan
het vouwgordijn uiteraard op elke
gewenste hoogte stopgezet worden.
De gordijnstof wordt door middel van
klittenband aan het systeem bevestigd,
waardoor het gordijn eenvoudig
ontkoppelbaar is voor reiniging.
Het 7400 systeem kan met textiel
worden bekleed, zodat de spoelen
(en motor) zowel aan de voor- als
achterkant aan het zicht worden
onttrokken. Op die manier wordt
ook het motorgeluid gedempt. Ten
behoeve van deze bekleding is een
confectievoorbeeld beschikbaar.

Gordijnrails
zijn ons vak
Goelst is een Nederlandse producent
van gordijnrailsystemen, gevestigd in
Ede. Met meer dan dertig jaar ervaring
biedt Goelst een breed programma van
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.

Typen

Typen
Wintertuin

systemen
model 7400
7400 profiel, kettingbediend
190 gr/m | 23 x 10 mm

• 7400: het 7400 systeem maakt
gebruik van spoelen met lint, is
• 7400:buigbaar
het 7400
systeem
maakt
en kan
onder een
hoek
gebruik
van spoelen
lint, ismet
worden
geplaatst.met
Bediening
ketting.
in withoek
(RAL
buigbaar
en Verkrijgbaar
kan onder een
9010)
of
naturel.
Voor
textielworden geplaatst. Bediening met
gewichten
tot 6 kg.
ketting.
Verkrijgbaar
in wit (RAL

model
7400hoog niveau
comfort
op
7400 profiel, kettingbediend
190 gr/m | 23 x 10 mm

• 7400-E:
de elektrische
uitvoering
9010)
of naturel.
Voor textielvan het
gewichten
tot7400
6 kg.vouwgordijnsysteem,
leverbaar als 230 V of 110 V.

model 7400-E
7400 profiel, elektrisch bediend
190 gr/m | 23 x 10 mm

model 7400-E
7400 profiel, elektrisch bediend
190 gr/m | 23 x 10 mm

model 7800
7800 profiel, kettingbediend
378 gr/m | 14 x 37 mm

model 7800
7800 profiel, kettingbediend
378 gr/m | 14 x 37 mm

• 7400-E:
de elektrische
uitvoering
Standaard
voorzien van
automatische
van het
7400
bovenen vouwgordijnsysteem,
onderafslag. Keuze uit
leverbaar
als 230
V ofzware
110 V.
een zware
of extra
motor (voor
Standaard
voorzienmax.
van automatische
respectievelijk
9 en 19 kg).
bovenen onderafslag.
uit in
• 7800:
type 7800 is Keuze
een systeem
een zware
of extra
zware
motor
(voor
cassette,
voorzien
van een
1:1 of
2:1
respectievelijk
9 enuit19
bediening. max.
Optioneel
tekg).
rusten
een half automaat. Uitgevoerd
• 7800:met
type
7800 is een systeem in
in de kleur wit. Voor textielgewichten
cassette, voorzien van een 1:1 of 2:1
tot 7 kg (3 kg met half automaat).
bediening. Optioneel uit te rusten
met een half automaat. Uitgevoerd
in de kleur wit. Voor textielgewichten
tot 7 kg (3 kg met half automaat).

Bestekomschrijving
Materiaal
- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.
Toebehoren standaard
7400
Bediening 1:1 7430 of 1:5 7431, ketting
eindloos wit 7432, einddeksel 7453,
bandspoel met band en bandklem
transparant met arm 7426 en aluminium
6-kant as 7411-N.

Toebehoren half automaat:
Bediening 1:1 links/rechts 7830-H-L/7830-H-R
of 2:1 links/rechts 7831-H-L/7831-H-R, ketting
(diverse kleuren) 7832, einddeksel 7853, spoel
met 300 cm koord (diverse kleuren) 7840-300,
koordhaak 7826, aluminium zeskant as 7411-N,
verzwaringsstuk metaal 7890-2005-24, kunststof
onderlat 7890-2509-W en snelheidsrem 7860.
Montage:
Plafond- of wandmontage met 7851-C plafondwandsteun. Plafond- of wandmontage met
7850-51-W plafond- wandclip.

Standaard kleuren
9010

9016

Systeem kenmerken
7800

7800 semi automaat

min.

max.

min.

max.

Systeembreedte

50 cm

500 cm

50 cm

300 cm

Systeemhoogte

-

300 cm

-

300 cm

Gewicht

-

7 kg

0,4 kg

3 kg

Aantal spoelen

2

10

2

10

Gewicht per spoel

-

0,7 kg

min. 0,2 kg
in onderlat

0,7 kg

technische wijzigingen voorbehouden

Onderdelen
7440-400
bandspoel met band inclusief
bandklem transparant met
arm

Profiel

(7400)

7400
profiel

1

2

(7400)

7426
bandklem
transparant
(7400)

7800
U-profiel met klittenband
(7800)

7840-300
spoel met koord

Wand/Plafondmontage
7450
plafondsteun
(7400)

(7800)

Accessoires
7411-N-6
zeskant as aluminium

7451
wandsteun 6 cm

(7800)

(7400)

7425
kniekoppeling

7850-51
plafond wandclip
(7800)

7851-C
plafond wandsteun

(7400)

7453
einddeksel
(7400)

(7800)

7430L & 7430R
kettingclip links & rechts 1:1

Bediening

(7400)

7830
bediening 1:1 zonder ketting
(7800)

7431L & 7431R
kettingclip links & rechts 1:5
(7400)

7831
bediening 2:1 zonder ketting
(7800)

7826
koordhaak
(7800)

7432
eindloosketting
100 cm
120 cm
125 cm
150 cm
170 cm
175 cm
200 cm
(7400)

7832
eindloosketting
100 cm
120 cm
125 cm
150 cm
170 cm
175 cm
200 cm
(7800)

7490- 203R
verzwaringsprofiel
(7400)

7490- 206R
verzwaringsprofiel
(7400)

7890
metalen onderlat
t.b.v. half automaat
(7800)

7860
snelheidsrem t.b.v.
half automaat
(7800)

7853
einddeksel
(7800)

Ontdek de veelzijdigheid en doordachte
afwerking van Goelst vouwgordijnsystemen.
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