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Klein detail,
groot verschil
Het lijkt een klein detail: gordijnen
openen en sluiten met een koord in
plaats van met de hand. Toch kan
de keuze voor koordbediening in veel
situaties een groot verschil maken.
Met een koord kunnen alle soorten
gordijnen, ook zware of moeilijk
bereikbare varianten, eenvoudig en
soepel bediend worden. Dat betekent:
niet langer buiten uw macht reiken of
meters maken om gordijnen met de
hand te openen of sluiten. Doordat
gordijnen niet meer aangeraakt hoeven
te worden, blijven ze bovendien beter
schoon.
Kortom, koordbediende gordijnen zijn
een praktische en stijlvolle oplossing
voor thuis en in de zakelijke omgeving.
Onze koordbediende systemen worden
toegepast in onder andere woningen,
hotels, scholen, theaters en kantoren.

Koordbediende
systemen van
Goelst
De koordbediende gordijnrails
van Goelst zijn verkrijgbaar in drie
varianten. De typen verschillen van
elkaar wat betreft uiterlijk, draagkracht
en buigradii. Elk type is daarnaast
op diverse manieren af te werken en
op maat te maken. Denk daarbij aan
kleurkeuze, het creëren van bochten,
het bepalen van de koordzijde en de
koordlengte.
De koorden lopen door afzonderlijk
omsloten kanalen, zodat zij niet los of
door de war kunnen raken, of uit de rail
kunnen zakken. Vooral voor gebogen
railsystemen is dit van belang.

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.

Typen
• 5100: de uitstraling van een roede,
het comfort van koordbediende
gordijnen. De 5100 is een ronde
gordijnrail voor gordijnen tot
maximaal 30 kg.
• 5300: een stabiele, slanke rail
voor gordijnen tot maximaal 30 kg.
• 5600: een elegante rail met een zeer
gedetailleerde afwerking. De 5600
kan onzichtbaar tegen het plafond
worden gemonteerd. De koordbedieningszijde is na montage
eenvoudig zonder gereedschap
te wisselen. Dankzij de extra solide
onderdelen is de 5600 geschikt voor
grotere systeemlengtes of zwaardere
gordijnen.

Koordbediende
gordijnrails
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.

elegant gemak

model 5100
522 gr/m | 26 x 28 mm

model 5300
345 gr/m | 24 x 16 mm

model 5600
492 gr/m | 22 x 31 mm

Proﬁelkwaliteit
Materiaal
- Aluminium EN AW-6060-T66.

Buigen:
5100/5300: 15 cm, 25 cm of groter dan 1 m
5600: 20 cm, 30 cm of groter dan 1 m

- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Onderhoud:
Algemeen advies: loopvlak minimaal 1x per jaar
siliconiseren met onze siliconenspray (1251-250).
Deze spray is speciaal ontwikkeld voor onze
kunststoffen.

Montage:
Algemeen advies: een extra steun aan de pakketzijde plaatsen. Bij bochten: plaats een steun
direct voor en na een bocht.

Standaard kleuren

Wintertuin
systemen

9010

naturel
geanodiseerd

andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag

9006
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Belastingtabel
(max. gordijngewicht in kg)

5100

5300

5600

tot 6 m

tot 6 m

tot 12 m

Buiging

Glijder/roller

Recht

4010, 4020, 4030

30

30

40

6010

20

20

20

4010, 4020, 4030

20

20

30

6010

15

15

15

4010, 4020, 4030

15

15

20

6010

10

10

10

1 bocht

2 bochten

5100/5300:
Tot max. 4 kg trekkracht
i.v.m. comfort met
betrekking tot koorddikte

5600:
Tot max. 6 kg trekkracht
i.v.m. comfort met
betrekking tot koorddikte

grotere lengtes dan
aangegeven: op aanvraag
voorsprongglijder 6010
in systeem >6 m: alleen
middensluitend

technische wijzigingen voorbehouden

Onderdelen
Gordijntransport
4003
eindveer

5371-1000
poelieset

2018
afstandsteun
zwaar i.c.m. 5350
15 cm

(5300)

(5300)

4010
glijder (op strip)

4020
glijder heavy duty

4030
roller

6010
voorsprongglijder
bij bochten
minimaal 12
stuks per meter.

5671-1000
poelieset
(5600)

2019
afstandsteun
zwaar i.c.m. 5350
20, 25 of 30 cm

Plafondmontage

(5300)

4254
plafondklos 3cm

6017
inkortbare afstandsteun voorsprong
7-15 cm

(5100)

(5600)

5135
plafondsteun
(5100)

6051
wandsteun
voorsprong 4 cm

5350
plafondsteun

(5600)

(5300)

5074
voorloper
(5100 & 5300)

6050
spanner incl.
onderlegring
(5600)

4074-1000
overlapbeugel

6055 -1000
plafondsteun
(5600)

Accessoires
1201
koordspanner

(5100 & 5300)

5674-3000
overlapbeugel
(5600)

6055-2000-35
profielmoer t.b.v
blindmontage, incl.
speciale schroef,
rail voorboren
door Goelst

1203-13
koordgewicht

(5600)

1210-3,5
bedieningskoord
(5100 & 5300)

6052
railverbinder

Wandmontage

(5600)

1210-4,5
bedieningskoord
(5600)

5171-1000
poelieset
(5100)

afstandsteun
railtype
5100 :
5300 :
5600 :

steun
5115
2015 i.c.m. 5350
6015

5152
railverbinder
(5100)

5352
railverbinder
(5300)

Soepel
Soepel
bedieningsgemak,
bedieningsgemak,
smetteloze
smetteloze
gordijnen
gordijnen
metmet
koordbediende
koordbediende
gordijnrails
gordijnrails
vanvan
Goelst.
Goelst.
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