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Goelst is al sinds jaar en dag dé leverancier 
van hoogwaardige railsystemen in de 
zorgsector. Dat is niet voor niets. Goelst 
blinkt uit op het gebied van aanbod, kwaliteit, 
maatwerk en projectbegeleiding. 

Totaalpakket
Wij leveren onder andere (bed)separatierails, 
doucherails, raamrails en schilderijrails. 
Zo kunt u naar wens een totaalpakket 
samenstellen. Bedseparatierails kunnen met 
toebehoren worden geleverd (infuushaak, 
gordijnhouders e.d.) en worden door Goelst 
altijd conform NEN-1010 geïsoleerd geplaatst, 
wat in de meeste gevallen vereffening 
overbodig maakt. Dit levert aanzienlijke 
besparing op. Ook is het mogelijk rail te 
voorzien van een Load Release Systeem, 
ontwikkeld voor afdelingen met een verhoogd 
verhangings- of agressierisico.

Oplossingen op maat
Maatwerk is onze specialiteit. Rails worden 
indien nodig door onze vakmensen gebogen, 
zodat wij railsystemen uit één stuk kunnen 
leveren. 

Geen zorgen 
met Goelst

Specialist in maatwerk
Volledig programma
Nederlands product
Toegewijd vakmanschap
Alle expertise onder één dak
Een compleet aanbod 
hoogwaardige railsystemen
LRS optie

Bij een keuze van onze 6200 rails kunnen 
uiteraard rails ook worden gemotoriseerd. 
Bij de montage wordt door onze monteurs 
rekening gehouden met specifieke vereisten, 
zoals de mogelijkheid een patiëntenlift te 
kunnen plaatsen. 
 
From A to Z
Het gehele proces, van advies en inmeten 
tot montage en nazorg, kan door onze 
projectleiders vakkundig worden begeleid. Wij 
hebben alle expertise in eigen huis, waardoor 
lijntjes kort blijven en de kwaliteit hoog. 
Goelst heeft jarenlange internationale ervaring 
met het uitvoeren van zowel renovatie- als 
nieuwbouwprojecten.

's Werelds 
best buigbare 
gemotoriseerde 
railsystemen.
Specialist in 
maatwerk.
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