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de luxe, stabiele rail
492 gr/m | 22 x 30 mm

model 5600
robuuste rail, veelzijdige montage
567 gr/m | 22 x 31 mm

model 6200model 4900
mooi weggewerkt In het plafond
97 gr/m | 7 x 17 mm

model 4520
373 gr/m | 13 x 43 mm

733 gr/m | 13 x 83 mm
model 4530*

*

665 gr/m | 13 x 73 mm
model 4540*

691 gr/m | 12 x 100 mm
model 4550*

853 gr/m | 12 x 110 mm
model 4560*

* project specials (leverbaar op aanvraag)

Meerspoor,
perfect parallel
Wilt u meerdere gordijnlagen, zoals 
vitrage en overgordijnen, combineren? 
Dan bieden onze meersporen 
pro� elen 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.

De meersporen pro� elen hebben geen 
steunen, waardoor ze een uiterst 
strakke uitstraling hebben, met name 
bij geopende gordijnpartijen. Met 
railtypen 4520, 4530 en 4560 creëert u 
bovendien een perfecte overlap van uw 
gordijnen.

• 4500: meerspoor gordijnrail, geschikt  
 voor plafondmontage of te integreren  
 in systeemplafonds (4550, 4560).



vitrage         gordijn

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.

Maatwerk is onze specialiteit. Onze eigen product-
ontwikkelingsafdeling stelt ons in staat om voortdurend
te blijven innoveren. 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.

Breedspoor,
sterk &
robuust
De Goelst breedspoor pro� elen zijn robuust, 
sterk en geschikt voor allerlei gordijnsoorten. 
Er zijn diverse railtypen beschikbaar, voor 
montage aan wand of plafond.

• 4100: het sterkste railsysteem uit het   
 assortiment met een slanke, hoge vorm.   
 Zeer geschikt om te buigen.
• 4200, 5100: de uitstraling van een roede,  
 het comfort van een echte gordijnrail.
• 4301: zeer geschikt voor montage strak 
  tegen de wand of het kozijn.
• 4400: een compacte rail met de elegantie 
    van een smalspoorpro� el en de kracht van 
    een breedspoorpro� el. Met name geschikt 
    voor onzichtbare plafondplaatsing.
• 4600: voor vitrage en lichte tot middelzware
  overgordijnen. Blindmontage, o.a. geschikt  
 voor erkers.
• 4700: vier pro� eltypen voor montage direct  
 aan het plafond. Te monteren middels clips  
 of direct aan het plafond te schroeven indien  
 de rail is voorzien van ponsgaten.
• 4800: voor normale tot middelzware   
 gordijnen. Zeer stabiele rails, tevens te   
 bevestigen aan systeemplafonds. 
• 4900: weg te werken in houten plafonds.
 Let op: speciale glijders toepassen (6009)
• 5600: luxe, robuuste, afgeronde rail voor   
 roede look met strakke montage aan het   
 plafond d.m.v. spanners.
• 6200: luxe, robuuste, zware rail met strakke  
 montage aan het plafond d.m.v. spanners.
 Tevens geschikt voor blindmontage.

model 4100
zwaargewicht onder de railsystemen
394 gr/m | 34 x 15 mm

model 4600
de voorbeeldige met spanner 
gemonteerde rail
137 gr/m | 11 x 16 mm

model 4200
de elegante ronde rail
288 gr/m | 18 x 21 mm

model 5100
een stabiele en decoratieve rail
522 gr/m | 26 x 28 mm

model 4800
de stoere rail voor het zwaardere gordijn
231 gr/m | 21 x 13 mm

model 4700
117 gr/m | 9 x 15 mm

128 gr/m | 10 x 15 mm
model 4702* *

93 gr/m | 8 x 14 mm
model 4703

model 4701
137 gr/m | 10 x 15 mm

4700-serie: elegante rails, geschikt voor blindmontage

Bestekomschrijving
Materiaal
- Aluminium EN AW-6060-T66.

- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.

- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Buigen
Minimum radii
- 10 cm: 4600, 4700 serie, 4800 & 4900
- 15 cm: 4200, 4400 & 5100
- 20 cm: 4100, 5600 & 6200

Extra montage opties
ponsgaten 
- 4700 rail standaard ponsgat
 (Ø2,5 + 3 x 10 mm slob, elke 15 cm)
 Andere gat patronen op aanvraag.
- 4900 rail standaard ponsgat
 (Ø2,5 mm elke 15 cm)

Standaard kleuren

Flow en Swing

andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag

4550

4520

4560

4540

4530

Toepassingsvoorbeelden
Voorbeeld van pakketten bij meerspoor 4500:

9010 9006 9005naturel
geanodiseerd

Onderdelen

2004
glijder rem

4002
eindstop zonder oog
(niet 4703 en 4900)

Gordijntransport

4001
eindstop
(alle series)

4001-M
metalen eindstop met oog
(niet 4703 en 4900)

4003
eindveer
(niet 4703 en 4900)

4010
glijder (op strip)
(niet 4900)

4010-50
glijder 4010 met
plooihaak 2023
(niet 4900)

6009
speciale glijder, ook voor 
Pilot Release System 
(4700 & 4900)

4007
glijder draaibaar
(niet 4900)

4030
roller
(4100, 4200, 4500-series, 4800,
5100, 5600 & 6200)

6010
voorsprongglijder
(4200, 4400, 5100, 5600 & 6200)

4012
klikglijder parallel
(niet 4900)

4012-50
klikglijder parallel met 
plooihaak 2023
(niet 4900)

4020
glijder heavy duty
(4100, 4200, 4400, 4500-serie, 4800,
5100, 5300, 5600 & 6200)

4135 of 5135
plafondsteun
(4100: 4135 / 4200, 5100 : 5135)

4254
plafondklos 3 cm
(4100, 4200 & 5100)

2314
kruiskopschroef
(4700/01/02)

4555-SH
plafondhanger voor systeem-
plafond, traploos verstelbaar
tot 100 cm incl. railbevestiging
en montagemateriaal voor
betonnen plafond max. 25 kg.
per hanger
(4500 serie)

2650
spanner t.b.v. 4600 
incl. onderlegring 
(4600)

4450
spanner t.b.v. 4400 
incl. onderlegring 
(4400)

4750
plafondsteun
(4700, 4701 & 4702)

2914-WD
schroef 4,5 x 45
t.b.v. plafondmontage
incl. wit afdekdopje
(4500 serie)

6050
spanner incl. onderlegring
gordijngewicht tot 25 kg.
(5600 & 6200)

2614
kruiskopschroef voor 2650
(4600)

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

2050-SYST
t.b.v. plafondmontage bij
systeemplafonds excl 5350
(4800)

5350
plafondsteun
(4800)

2216
dubbeldrager excl 5350
(4800)

Plafondmontage

2018
afstandsteun zwaar
excl. 5350
15 cm
(4800)

2019
afstandsteun zwaar
excl. 5350
20, 25 of 30 cm
(4800)

6055-2000-35
pro� el insert t.b.v. blindmontage, 
incl. speciale schroef, 
rail voorboren door Goelst
(5600 & 6200)

6055-1000
plafondsteun 
gordijngewicht tot 100 kg
(5600 & 6200)

afstandsteun
5, 7.5, 10 of 15 cm

railtype steun
4100 : 4115
4200 : 5115
4400 : 4415 (incl. spanner) 
4500 : 4515
4800 : 2015 (excl. 5350)
5100 : 5115
6200 : 6015 (incl. spanner)

4217-202
20 cm

4217-201
20 cm

4217-101
10 cm

inkortbare
afstandsteun
(4100, 4200 & 5100)

4149
dagsteun
(4100)

4249
dagsteun
(4200)

5149
dagsteun
(5100)

6017
inkortbare afstandsteun
7 - 15 cm
(5600 & 6200)

4417
inkortbare afstandsteun
7 - 15 cm
(4400)

6051
wandsteun
voorsprong 4 cm
(5600 & 6200)

4145
� exibele afdekstrip
(4100, 4200 & 5100)

4153
einddeksel
(4100)

4253
einddeksel
(4200)

5153
einddeksel
(5100)

5153-A
aluminium einddeksel
(5100)

5653
einddeksel
(5600)

6253
einddeksel
(6200)

4653
einddeksel
(4600)

4753-12
einddeksel
(4701 & 4702)

Accessoires

Wandmontage

4048-ZO
hoekverbinder zonder
oog t.b.v. verbinding
in de rug van de rail
(4100, 4200 & 5100)

5152
railverbinder
(4200 & 5100)

4852
railverbinder
(4800)

4552
railverbinder
(4500)

4452
railverbinder
(4400)

4048
hoekverbinder met oog
(4100, 4200, 4400, 4500, 4800 
& 5100)

technische wijzigingen voorbehouden

4353
einddeksel set (L & R)
(4301)

4453
einddeksel
(4400)

4253-A
aluminium einddeksel
(4200)

4753-00
einddeksel
(4700)

4074-1000
voorloper met overlap
(niet 4703 en 4900)

4075-1000
voorloper zonder overlap
(niet 4703 en 4900)

7399
trekstang transparant

7399-WK
trekstang staal wit
geplasti� ceerd

7399-K
trekstang 6-kant 
plexiglas met stalen kern

model 4301
strak tegen wand of kozijn
172 gr/m | 15 x 22 mm

model 4400
compact en elegant
229 gr/m | 17,5 x 21 mm

+

De plooisystemen Flow en Swing zijn toepasbaar in
Flow:    alle breedspoorpro� elen, behalve 4900
Swing:  4100, 4200, 4400, 4700, 4701, 4702,  
    5100, 5300, 5600, 6200
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Handbediende 
gordijnrails
van Goelst
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• 6200: luxe, robuuste, zware rail met strakke  
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Materiaal
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Standaard kleuren

Flow en Swing

andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag

4550

4520

4560

4540

4530

Toepassingsvoorbeelden
Voorbeeld van pakketten bij meerspoor 4500:

9010 9006 9005naturel
geanodiseerd

Onderdelen

2004
glijder rem

4002
eindstop zonder oog
(niet 4703 en 4900)

Gordijntransport

4001
eindstop
(alle series)

4001-M
metalen eindstop met oog
(niet 4703 en 4900)

4003
eindveer
(niet 4703 en 4900)

4010
glijder (op strip)
(niet 4900)

4010-50
glijder 4010 met
plooihaak 2023
(niet 4900)

6009
speciale glijder, ook voor 
Pilot Release System 
(4700 & 4900)

4007
glijder draaibaar
(niet 4900)

4030
roller
(4100, 4200, 4500-series, 4800,
5100, 5600 & 6200)

6010
voorsprongglijder
(4200, 4400, 5100, 5600 & 6200)

4012
klikglijder parallel
(niet 4900)

4012-50
klikglijder parallel met 
plooihaak 2023
(niet 4900)

4020
glijder heavy duty
(4100, 4200, 4400, 4500-serie, 4800,
5100, 5300, 5600 & 6200)

4135 of 5135
plafondsteun
(4100: 4135 / 4200, 5100 : 5135)

4254
plafondklos 3 cm
(4100, 4200 & 5100)

2314
kruiskopschroef
(4700/01/02)

4555-SH
plafondhanger voor systeem-
plafond, traploos verstelbaar
tot 100 cm incl. railbevestiging
en montagemateriaal voor
betonnen plafond max. 25 kg.
per hanger
(4500 serie)

2650
spanner t.b.v. 4600 
incl. onderlegring 
(4600)

4450
spanner t.b.v. 4400 
incl. onderlegring 
(4400)

4750
plafondsteun
(4700, 4701 & 4702)

2914-WD
schroef 4,5 x 45
t.b.v. plafondmontage
incl. wit afdekdopje
(4500 serie)

6050
spanner incl. onderlegring
gordijngewicht tot 25 kg.
(5600 & 6200)

2614
kruiskopschroef voor 2650
(4600)

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

2050-SYST
t.b.v. plafondmontage bij
systeemplafonds excl 5350
(4800)

5350
plafondsteun
(4800)

2216
dubbeldrager excl 5350
(4800)

Plafondmontage

2018
afstandsteun zwaar
excl. 5350
15 cm
(4800)

2019
afstandsteun zwaar
excl. 5350
20, 25 of 30 cm
(4800)

6055-2000-35
pro� el insert t.b.v. blindmontage, 
incl. speciale schroef, 
rail voorboren door Goelst
(5600 & 6200)

6055-1000
plafondsteun 
gordijngewicht tot 100 kg
(5600 & 6200)

afstandsteun
5, 7.5, 10 of 15 cm

railtype steun
4100 : 4115
4200 : 5115
4400 : 4415 (incl. spanner) 
4500 : 4515
4800 : 2015 (excl. 5350)
5100 : 5115
6200 : 6015 (incl. spanner)

4217-202
20 cm

4217-201
20 cm

4217-101
10 cm

inkortbare
afstandsteun
(4100, 4200 & 5100)

4149
dagsteun
(4100)

4249
dagsteun
(4200)

5149
dagsteun
(5100)

6017
inkortbare afstandsteun
7 - 15 cm
(5600 & 6200)

4417
inkortbare afstandsteun
7 - 15 cm
(4400)

6051
wandsteun
voorsprong 4 cm
(5600 & 6200)

4145
� exibele afdekstrip
(4100, 4200 & 5100)

4153
einddeksel
(4100)

4253
einddeksel
(4200)

5153
einddeksel
(5100)

5153-A
aluminium einddeksel
(5100)

5653
einddeksel
(5600)

6253
einddeksel
(6200)

4653
einddeksel
(4600)

4753-12
einddeksel
(4701 & 4702)

Accessoires

Wandmontage

4048-ZO
hoekverbinder zonder
oog t.b.v. verbinding
in de rug van de rail
(4100, 4200 & 5100)

5152
railverbinder
(4200 & 5100)

4852
railverbinder
(4800)

4552
railverbinder
(4500)

4452
railverbinder
(4400)

4048
hoekverbinder met oog
(4100, 4200, 4400, 4500, 4800 
& 5100)

technische wijzigingen voorbehouden

4353
einddeksel set (L & R)
(4301)

4453
einddeksel
(4400)

4253-A
aluminium einddeksel
(4200)

4753-00
einddeksel
(4700)

4074-1000
voorloper met overlap
(niet 4703 en 4900)

4075-1000
voorloper zonder overlap
(niet 4703 en 4900)

7399
trekstang transparant

7399-WK
trekstang staal wit
geplasti� ceerd

7399-K
trekstang 6-kant 
plexiglas met stalen kern

model 4301
strak tegen wand of kozijn
172 gr/m | 15 x 22 mm

model 4400
compact en elegant
229 gr/m | 17,5 x 21 mm

+

De plooisystemen Flow en Swing zijn toepasbaar in
Flow:    alle breedspoorpro� elen, behalve 4900
Swing:  4100, 4200, 4400, 4700, 4701, 4702,  
    5100, 5300, 5600, 6200
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ervaring biedt Goelst kwalitatief zeer hoogwaardige, 
veelzijdig inzetbare gordijnrails, geschikt voor alle 
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 plafond d.m.v. spanners.
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model 4100
zwaargewicht onder de railsystemen
394 gr/m | 34 x 15 mm

model 4600
de voorbeeldige met spanner 
gemonteerde rail
137 gr/m | 11 x 16 mm

model 4200
de elegante ronde rail
288 gr/m | 18 x 21 mm

model 5100
een stabiele en decoratieve rail
522 gr/m | 26 x 28 mm

model 4800
de stoere rail voor het zwaardere gordijn
231 gr/m | 21 x 13 mm

model 4700
117 gr/m | 9 x 15 mm

128 gr/m | 10 x 15 mm
model 4702* *

93 gr/m | 8 x 14 mm
model 4703

model 4701
137 gr/m | 10 x 15 mm

4700-serie: elegante rails, geschikt voor blindmontage

Bestekomschrijving
Materiaal
- Aluminium EN AW-6060-T66.

- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.

- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Buigen
Minimum radii
- 10 cm: 4600, 4700 serie, 4800 & 4900
- 15 cm: 4200, 4400 & 5100
- 20 cm: 4100, 5600 & 6200

Extra montage opties
ponsgaten 
- 4700 rail standaard ponsgat
 (Ø2,5 + 3 x 10 mm slob, elke 15 cm)
 Andere gat patronen op aanvraag.
- 4900 rail standaard ponsgat
 (Ø2,5 mm elke 15 cm)

Standaard kleuren

Flow en Swing

andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag

4550

4520

4560

4540

4530

Toepassingsvoorbeelden
Voorbeeld van pakketten bij meerspoor 4500:

9010 9006 9005naturel
geanodiseerd

Onderdelen

2004
glijder rem

4002
eindstop zonder oog
(niet 4703 en 4900)

Gordijntransport

4001
eindstop
(alle series)

4001-M
metalen eindstop met oog
(niet 4703 en 4900)

4003
eindveer
(niet 4703 en 4900)

4010
glijder (op strip)
(niet 4900)

4010-50
glijder 4010 met
plooihaak 2023
(niet 4900)

6009
speciale glijder, ook voor 
Pilot Release System 
(4700 & 4900)

4007
glijder draaibaar
(niet 4900)

4030
roller
(4100, 4200, 4500-series, 4800,
5100, 5600 & 6200)

6010
voorsprongglijder
(4200, 4400, 5100, 5600 & 6200)

4012
klikglijder parallel
(niet 4900)

4012-50
klikglijder parallel met 
plooihaak 2023
(niet 4900)

4020
glijder heavy duty
(4100, 4200, 4400, 4500-serie, 4800,
5100, 5300, 5600 & 6200)

4135 of 5135
plafondsteun
(4100: 4135 / 4200, 5100 : 5135)

4254
plafondklos 3 cm
(4100, 4200 & 5100)

2314
kruiskopschroef
(4700/01/02)

4555-SH
plafondhanger voor systeem-
plafond, traploos verstelbaar
tot 100 cm incl. railbevestiging
en montagemateriaal voor
betonnen plafond max. 25 kg.
per hanger
(4500 serie)

2650
spanner t.b.v. 4600 
incl. onderlegring 
(4600)

4450
spanner t.b.v. 4400 
incl. onderlegring 
(4400)

4750
plafondsteun
(4700, 4701 & 4702)

2914-WD
schroef 4,5 x 45
t.b.v. plafondmontage
incl. wit afdekdopje
(4500 serie)

6050
spanner incl. onderlegring
gordijngewicht tot 25 kg.
(5600 & 6200)

2614
kruiskopschroef voor 2650
(4600)

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

2050-SYST
t.b.v. plafondmontage bij
systeemplafonds excl 5350
(4800)

5350
plafondsteun
(4800)

2216
dubbeldrager excl 5350
(4800)

Plafondmontage

2018
afstandsteun zwaar
excl. 5350
15 cm
(4800)

2019
afstandsteun zwaar
excl. 5350
20, 25 of 30 cm
(4800)

6055-2000-35
pro� el insert t.b.v. blindmontage, 
incl. speciale schroef, 
rail voorboren door Goelst
(5600 & 6200)

6055-1000
plafondsteun 
gordijngewicht tot 100 kg
(5600 & 6200)

afstandsteun
5, 7.5, 10 of 15 cm

railtype steun
4100 : 4115
4200 : 5115
4400 : 4415 (incl. spanner) 
4500 : 4515
4800 : 2015 (excl. 5350)
5100 : 5115
6200 : 6015 (incl. spanner)

4217-202
20 cm

4217-201
20 cm

4217-101
10 cm

inkortbare
afstandsteun
(4100, 4200 & 5100)

4149
dagsteun
(4100)

4249
dagsteun
(4200)

5149
dagsteun
(5100)

6017
inkortbare afstandsteun
7 - 15 cm
(5600 & 6200)

4417
inkortbare afstandsteun
7 - 15 cm
(4400)

6051
wandsteun
voorsprong 4 cm
(5600 & 6200)

4145
� exibele afdekstrip
(4100, 4200 & 5100)

4153
einddeksel
(4100)

4253
einddeksel
(4200)

5153
einddeksel
(5100)

5153-A
aluminium einddeksel
(5100)

5653
einddeksel
(5600)

6253
einddeksel
(6200)

4653
einddeksel
(4600)

4753-12
einddeksel
(4701 & 4702)

Accessoires

Wandmontage

4048-ZO
hoekverbinder zonder
oog t.b.v. verbinding
in de rug van de rail
(4100, 4200 & 5100)

5152
railverbinder
(4200 & 5100)

4852
railverbinder
(4800)

4552
railverbinder
(4500)

4452
railverbinder
(4400)

4048
hoekverbinder met oog
(4100, 4200, 4400, 4500, 4800 
& 5100)

technische wijzigingen voorbehouden

4353
einddeksel set (L & R)
(4301)

4453
einddeksel
(4400)

4253-A
aluminium einddeksel
(4200)

4753-00
einddeksel
(4700)

4074-1000
voorloper met overlap
(niet 4703 en 4900)

4075-1000
voorloper zonder overlap
(niet 4703 en 4900)

7399
trekstang transparant

7399-WK
trekstang staal wit
geplasti� ceerd

7399-K
trekstang 6-kant 
plexiglas met stalen kern

model 4301
strak tegen wand of kozijn
172 gr/m | 15 x 22 mm

model 4400
compact en elegant
229 gr/m | 17,5 x 21 mm

+

De plooisystemen Flow en Swing zijn toepasbaar in
Flow:    alle breedspoorpro� elen, behalve 4900
Swing:  4100, 4200, 4400, 4700, 4701, 4702,  
    5100, 5300, 5600, 6200



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

Handbediende
gordijnrails
breedspoor

Goelst NL B.V.
Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland | T +31 (0)318 648 100

F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl

de luxe, stabiele rail
492 gr/m | 22 x 30 mm

model 5600
robuuste rail, veelzijdige montage
567 gr/m | 22 x 31 mm

model 6200model 4900
mooi weggewerkt In het plafond
97 gr/m | 7 x 17 mm

model 4520
373 gr/m | 13 x 43 mm

733 gr/m | 13 x 83 mm
model 4530*

*

665 gr/m | 13 x 73 mm
model 4540*

691 gr/m | 12 x 100 mm
model 4550*

853 gr/m | 12 x 110 mm
model 4560*

* project specials (leverbaar op aanvraag)

Meerspoor,
perfect parallel
Wilt u meerdere gordijnlagen, zoals 
vitrage en overgordijnen, combineren? 
Dan bieden onze meersporen 
pro� elen 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.

De meersporen pro� elen hebben geen 
steunen, waardoor ze een uiterst 
strakke uitstraling hebben, met name 
bij geopende gordijnpartijen. Met 
railtypen 4520, 4530 en 4560 creëert u 
bovendien een perfecte overlap van uw 
gordijnen.

• 4500: meerspoor gordijnrail, geschikt  
 voor plafondmontage of te integreren  
 in systeemplafonds (4550, 4560).
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