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Douchegordijnrails

Typen
• 4100: een sterke, strak    
 vormgegeven douchegordijnrail.

• 4200: een elegante, ronde   
 douchegordijnrail.

• 5100: een robuuste, ronde
 douchegordijnrail.

Load Release
Systeem (LRS)
Separatie-, douche- of raamrails 
kunnen worden voorzien van een 
Load Release Systeem (LRS). Dit 
unieke, gepatenteerde systeem zorgt 
ervoor dat de rail bij een kortstondige 
piekbelasting van circa 35 kg 
ontkoppelt. De rail komt dan los uit de 
bevestigingspunten en kan vervolgens 
zonder gereedschap weer worden 
teruggeplaatst.

Het Load Release Systeem 
is ons antwoord op een vraag 
vanuit de zorgsector. Met name 
op afdelingen met een verhoogd 
verhangingsrisico ontstond behoefte 
om rails gecontroleerd te kunnen laten 
ontkoppelen. 

De componenten van het systeem zijn 
zo ontworpen dat deze met railtypen 
4100 en 5100 gecombineerd kunnen 
worden. Bij normaal gebruik van de rail 
merkt u niets van de aanwezigheid van 
het systeem.

Gordijnrails
zijn ons vak
Goelst is een Nederlandse producent 
van gordijnrailsystemen, gevestigd in 
Ede. Met meer dan dertig jaar ervaring 
bieden wij 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, klantspeci� eke 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 4100
zwaargewicht onder de railsystemen
394 gr/m | 34 x 15 mm

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

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

comfort op hoog niveau

Haal het beste uit uw serre, lichtstraat of daklicht
met een wintertuinsysteem van Goelst.
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Wintertuin
systemen

Speciale profi elen

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, klantspecifi eke 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.

• 6500 Wintertuinsysteem:
 sterke elektrische systemen voor   
 glazen daken, hellende raampartijen  
 (max. 15º) en royale serres. Gebogen  
 vormen zijn mogelijk. De 6500
 is standaard voorzien van een   
 CAN-bus systeem en heeft    
 uitgebreide aansluitmogelijkheden
 op het gebied van domotica.

• 6600 Wintertuinsysteem:
  dit systeem is specifi ek ontworpen  
 voor kleinere openingen of lichtere  
 textielsoorten en kan alleen   
 horizontaal geplaatst worden.

• 6700 Lichtstraatsysteem:
 een sterk elektrisch systeem 
 voor glazen daken, horizontale   
 raampartijen en lichtstraten. Zeer 
 geschikt voor grote oppervlakten 
 tot 100 vierkante meter. Dankzij  
 speciale profi elen zijn overspanningen 
 tot 4 meter te overbruggen zonder  
 extra ondersteuning.

Typen

model 6500-UP

motoren voor 6600 & 6500/6700 systeem

model 6701robuuste rail, veelzijdige montage
567 gr/m | 22 x 31 mm

model 6200

6500 systeem



 

De standaard 
in de
zorgsector
Goelst douchegordijnrails zijn al 
sinds jaar en dag dé standaard in 
de zorgsector. Deze positie heeft 
Goelst te danken aan de kwaliteit en 
functionaliteit van de rails, alsook 
aan jarenlange ervaring in de sector. 
Douchegordijnrails zijn echter ook 
perfect op hun plek in bijvoorbeeld 
woningen of hotels.

De vochtbestendige kunststof 
onderdelen zorgen er samen met het 
doorlopende aluminium pro� el voor, dat 
het gordijn altijd soepel glijdt. Doordat 
rails gebogen kunnen worden, kunnen 
zij ook worden toegepast op douches 
en baden met ongebruikelijke vormen. 

Douchegordijnrails zijn gemakkelijk 
en overal stabiel te plaatsen met de 
montageaccessoires.  Alle railtypen 
kunnen zowel aan wand als plafond 
worden gemonteerd en kunnen 
met behulp van pendels verlaagd 
opgehangen worden. Door onze 
monteurs wordt bovendien rekening 
gehouden met speci� eke vereisten, 
zoals de mogelijkheid een patiëntenlift 
te kunnen plaatsen.

Rails zijn leverbaar in diverse kleuren 
en worden afgewerkt met een 
stofwerende afdekstrip ten behoeve 
van eenvoudige reiniging. Onze rails 
kunnen conform NEN-1010 geïsoleerd 
worden geplaatst. Daarnaast is het 
mogelijk railtypen 4100 en 5100 uit 
te rusten met een LRS. Dit is een 
automatisch ontkoppelingssysteem 
speciaal ontworpen voor instellingen 
of afdelingen met een verhoogd 
verhangingsrisico.

Douche-
gordijnrail
Douchegordijnen kunnen worden 
opgehangen aan het rechthoekige 
railtype 4100 of aan de rondvormige 
typen 4200 en 5100. Rails worden uit 
één stuk op maat gemaakt, inclusief 
bochten. Haperende railverbindingen en 
losse bochten zijn daarmee voorgoed 
verleden tijd.

Toepassingsvoorbeeld
Standaard douche rails situaties & pendel posities

rechte rail

pendel

L-vormig
(douche)

L-vormig
(bad)

special
(bijvoorbeeld hoekbaden)

U-vormig
(douche)

Bestekomschrijving
Materiaal
- Aluminium EN AW-6060-T66.

- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.

- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Toebehoren
Per meter 10 glijders 4007-60 (draaibaar en
met RVS-haak) en twee eindstops 4002 per
lengte. Eindveer 4003. Flexibele stofstrip 4145.

Montage:
Plafondplaatsing met pendel 4155 en 4255, 
wandplaatsing met kunststof dagsteun 4149,
4249 en de 5149.

Dit systeem kan tevens geplaatst worden met 
Load Release componenten, wat wil zeggen, dat
de rail gecontroleerd los kan komen uit de steunen. 
Alleen toepasbaar op rails 4100 en 5100.

NEN-1010: Geïsoleerde railbevestiging. 
Plafondplaatsing met pendel 4155, wandplaatsing 
met kunststof dagsteun 4149, 4249 en de 5149. 

Buigen:
Minimum radius voor de 4100 is 20 cm en voor de 
4200 en 5100 is dit 15 cm.

Standaard kleuren

andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag

9010 naturel
geanodiseerd Plafondmontage

Wandmontage

Accessoires

4140 (t.b.v. 4100)
5140 (t.b.v. 4200
& 5100)
muurbeugel plexiglas
5 cm, t.b.v. NEN 1010

4130 (t.b.v. 4100)
5130 (t.b.v. 5100)
railverbinder voor
haakse verbinding

4141 (t.b.v. 4100)
5141 (t.b.v. 4200
& 5100)
muurbeugel 5 cm.

4116 (t.b.v. 4100)
5116 (t.b.v. 4200
& 5100)
dubbeldrager

5149
dagsteun, ook
t.b.v. NEN 1010
(5100)

4249
dagsteun, ook
t.b.v. NEN 1010
(4200)

4149
dagsteun, ook
t.b.v. NEN 1010
(4100)

4145
� exibele
anti-stof strip

4170
gordijnhouder
met achterplaat

4153
einddeksel
(4100)

4253
einddeksel
(4200)

5153
einddeksel
(5100)

5153-20
holle einddeksel
i.c.m. 5130
(5100)

4003
eindveer

Onderdelen
Gordijntransport

4002
eindstop zonder oog

4007
glijder draaibaar

4007-60
glijder draaibaar
met RVS haak

5165
brug
(5100)

4165 
brug
(4100)

5152
railverbinder
(4200 & 5100)

4135 (t.b.v. 4100)
5135 (t.b.v. 4200 & 5100)
plafondsteun

4254
plafondklos 3 cm

4155
pendel, ook
t.b.v. NEN 1010
(4100 & 5100)

4255
pendel, ook
t.b.v. NEN 1010
(4200)

technische wijzigingen voorbehouden
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Douchegordijnrails

Typen
• 4100: een sterke, strak    
 vormgegeven douchegordijnrail.

• 4200: een elegante, ronde   
 douchegordijnrail.

• 5100: een robuuste, ronde
 douchegordijnrail.

Load Release
Systeem (LRS)
Separatie-, douche- of raamrails 
kunnen worden voorzien van een 
Load Release Systeem (LRS). Dit 
unieke, gepatenteerde systeem zorgt 
ervoor dat de rail bij een kortstondige 
piekbelasting van circa 35 kg 
ontkoppelt. De rail komt dan los uit de 
bevestigingspunten en kan vervolgens 
zonder gereedschap weer worden 
teruggeplaatst.

Het Load Release Systeem 
is ons antwoord op een vraag 
vanuit de zorgsector. Met name 
op afdelingen met een verhoogd 
verhangingsrisico ontstond behoefte 
om rails gecontroleerd te kunnen laten 
ontkoppelen. 

De componenten van het systeem zijn 
zo ontworpen dat deze met railtypen 
4100 en 5100 gecombineerd kunnen 
worden. Bij normaal gebruik van de rail 
merkt u niets van de aanwezigheid van 
het systeem.

Gordijnrails
zijn ons vak
Goelst is een Nederlandse producent 
van gordijnrailsystemen, gevestigd in 
Ede. Met meer dan dertig jaar ervaring 
bieden wij 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, klantspeci� eke 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 4100
zwaargewicht onder de railsystemen
394 gr/m | 34 x 15 mm

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

model 5100
een stabiele & decoratieve rail
522 gr/m | 26 x 28 mm
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• 6500 Wintertuinsysteem:
 sterke elektrische systemen voor   
 glazen daken, hellende raampartijen  
 (max. 15º) en royale serres. Gebogen  
 vormen zijn mogelijk. De 6500
 is standaard voorzien van een   
 CAN-bus systeem en heeft    
 uitgebreide aansluitmogelijkheden
 op het gebied van domotica.

• 6600 Wintertuinsysteem:
  dit systeem is specifi ek ontworpen  
 voor kleinere openingen of lichtere  
 textielsoorten en kan alleen   
 horizontaal geplaatst worden.

• 6700 Lichtstraatsysteem:
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 voor glazen daken, horizontale   
 raampartijen en lichtstraten. Zeer 
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 tot 100 vierkante meter. Dankzij  
 speciale profi elen zijn overspanningen 
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De standaard 
in de
zorgsector
Goelst douchegordijnrails zijn al 
sinds jaar en dag dé standaard in 
de zorgsector. Deze positie heeft 
Goelst te danken aan de kwaliteit en 
functionaliteit van de rails, alsook 
aan jarenlange ervaring in de sector. 
Douchegordijnrails zijn echter ook 
perfect op hun plek in bijvoorbeeld 
woningen of hotels.

De vochtbestendige kunststof 
onderdelen zorgen er samen met het 
doorlopende aluminium pro� el voor, dat 
het gordijn altijd soepel glijdt. Doordat 
rails gebogen kunnen worden, kunnen 
zij ook worden toegepast op douches 
en baden met ongebruikelijke vormen. 

Douchegordijnrails zijn gemakkelijk 
en overal stabiel te plaatsen met de 
montageaccessoires.  Alle railtypen 
kunnen zowel aan wand als plafond 
worden gemonteerd en kunnen 
met behulp van pendels verlaagd 
opgehangen worden. Door onze 
monteurs wordt bovendien rekening 
gehouden met speci� eke vereisten, 
zoals de mogelijkheid een patiëntenlift 
te kunnen plaatsen.

Rails zijn leverbaar in diverse kleuren 
en worden afgewerkt met een 
stofwerende afdekstrip ten behoeve 
van eenvoudige reiniging. Onze rails 
kunnen conform NEN-1010 geïsoleerd 
worden geplaatst. Daarnaast is het 
mogelijk railtypen 4100 en 5100 uit 
te rusten met een LRS. Dit is een 
automatisch ontkoppelingssysteem 
speciaal ontworpen voor instellingen 
of afdelingen met een verhoogd 
verhangingsrisico.

Douche-
gordijnrail
Douchegordijnen kunnen worden 
opgehangen aan het rechthoekige 
railtype 4100 of aan de rondvormige 
typen 4200 en 5100. Rails worden uit 
één stuk op maat gemaakt, inclusief 
bochten. Haperende railverbindingen en 
losse bochten zijn daarmee voorgoed 
verleden tijd.

Toepassingsvoorbeeld
Standaard douche rails situaties & pendel posities

rechte rail

pendel

L-vormig
(douche)

L-vormig
(bad)

special
(bijvoorbeeld hoekbaden)

U-vormig
(douche)

Bestekomschrijving
Materiaal
- Aluminium EN AW-6060-T66.

- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.

- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Toebehoren
Per meter 10 glijders 4007-60 (draaibaar en
met RVS-haak) en twee eindstops 4002 per
lengte. Eindveer 4003. Flexibele stofstrip 4145.

Montage:
Plafondplaatsing met pendel 4155 en 4255, 
wandplaatsing met kunststof dagsteun 4149,
4249 en de 5149.

Dit systeem kan tevens geplaatst worden met 
Load Release componenten, wat wil zeggen, dat
de rail gecontroleerd los kan komen uit de steunen. 
Alleen toepasbaar op rails 4100 en 5100.

NEN-1010: Geïsoleerde railbevestiging. 
Plafondplaatsing met pendel 4155, wandplaatsing 
met kunststof dagsteun 4149, 4249 en de 5149. 

Buigen:
Minimum radius voor de 4100 is 20 cm en voor de 
4200 en 5100 is dit 15 cm.

Standaard kleuren

andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag

9010 naturel
geanodiseerd Plafondmontage

Wandmontage

Accessoires

4140 (t.b.v. 4100)
5140 (t.b.v. 4200
& 5100)
muurbeugel plexiglas
5 cm, t.b.v. NEN 1010

4130 (t.b.v. 4100)
5130 (t.b.v. 5100)
railverbinder voor
haakse verbinding

4141 (t.b.v. 4100)
5141 (t.b.v. 4200
& 5100)
muurbeugel 5 cm.

4116 (t.b.v. 4100)
5116 (t.b.v. 4200
& 5100)
dubbeldrager

5149
dagsteun, ook
t.b.v. NEN 1010
(5100)

4249
dagsteun, ook
t.b.v. NEN 1010
(4200)

4149
dagsteun, ook
t.b.v. NEN 1010
(4100)

4145
� exibele
anti-stof strip

4170
gordijnhouder
met achterplaat

4153
einddeksel
(4100)

4253
einddeksel
(4200)

5153
einddeksel
(5100)

5153-20
holle einddeksel
i.c.m. 5130
(5100)

4003
eindveer

Onderdelen
Gordijntransport

4002
eindstop zonder oog

4007
glijder draaibaar

4007-60
glijder draaibaar
met RVS haak

5165
brug
(5100)

4165 
brug
(4100)

5152
railverbinder
(4200 & 5100)

4135 (t.b.v. 4100)
5135 (t.b.v. 4200 & 5100)
plafondsteun

4254
plafondklos 3 cm

4155
pendel, ook
t.b.v. NEN 1010
(4100 & 5100)

4255
pendel, ook
t.b.v. NEN 1010
(4200)

technische wijzigingen voorbehouden
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Wintertuin
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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, klantspecifi eke 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.

• 6500 Wintertuinsysteem:
 sterke elektrische systemen voor   
 glazen daken, hellende raampartijen  
 (max. 15º) en royale serres. Gebogen  
 vormen zijn mogelijk. De 6500
 is standaard voorzien van een   
 CAN-bus systeem en heeft    
 uitgebreide aansluitmogelijkheden
 op het gebied van domotica.

• 6600 Wintertuinsysteem:
  dit systeem is specifi ek ontworpen  
 voor kleinere openingen of lichtere  
 textielsoorten en kan alleen   
 horizontaal geplaatst worden.

• 6700 Lichtstraatsysteem:
 een sterk elektrisch systeem 
 voor glazen daken, horizontale   
 raampartijen en lichtstraten. Zeer 
 geschikt voor grote oppervlakten 
 tot 100 vierkante meter. Dankzij  
 speciale profi elen zijn overspanningen 
 tot 4 meter te overbruggen zonder  
 extra ondersteuning.

Typen

model 6500-UP

motoren voor 6600 & 6500/6700 systeem

model 6701robuuste rail, veelzijdige montage
567 gr/m | 22 x 31 mm

model 6200

6500 systeem



 

De standaard 
in de
zorgsector
Goelst douchegordijnrails zijn al 
sinds jaar en dag dé standaard in 
de zorgsector. Deze positie heeft 
Goelst te danken aan de kwaliteit en 
functionaliteit van de rails, alsook 
aan jarenlange ervaring in de sector. 
Douchegordijnrails zijn echter ook 
perfect op hun plek in bijvoorbeeld 
woningen of hotels.

De vochtbestendige kunststof 
onderdelen zorgen er samen met het 
doorlopende aluminium pro� el voor, dat 
het gordijn altijd soepel glijdt. Doordat 
rails gebogen kunnen worden, kunnen 
zij ook worden toegepast op douches 
en baden met ongebruikelijke vormen. 

Douchegordijnrails zijn gemakkelijk 
en overal stabiel te plaatsen met de 
montageaccessoires.  Alle railtypen 
kunnen zowel aan wand als plafond 
worden gemonteerd en kunnen 
met behulp van pendels verlaagd 
opgehangen worden. Door onze 
monteurs wordt bovendien rekening 
gehouden met speci� eke vereisten, 
zoals de mogelijkheid een patiëntenlift 
te kunnen plaatsen.

Rails zijn leverbaar in diverse kleuren 
en worden afgewerkt met een 
stofwerende afdekstrip ten behoeve 
van eenvoudige reiniging. Onze rails 
kunnen conform NEN-1010 geïsoleerd 
worden geplaatst. Daarnaast is het 
mogelijk railtypen 4100 en 5100 uit 
te rusten met een LRS. Dit is een 
automatisch ontkoppelingssysteem 
speciaal ontworpen voor instellingen 
of afdelingen met een verhoogd 
verhangingsrisico.

Douche-
gordijnrail
Douchegordijnen kunnen worden 
opgehangen aan het rechthoekige 
railtype 4100 of aan de rondvormige 
typen 4200 en 5100. Rails worden uit 
één stuk op maat gemaakt, inclusief 
bochten. Haperende railverbindingen en 
losse bochten zijn daarmee voorgoed 
verleden tijd.

Toepassingsvoorbeeld
Standaard douche rails situaties & pendel posities

rechte rail

pendel

L-vormig
(douche)

L-vormig
(bad)

special
(bijvoorbeeld hoekbaden)

U-vormig
(douche)

Bestekomschrijving
Materiaal
- Aluminium EN AW-6060-T66.

- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.

- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Toebehoren
Per meter 10 glijders 4007-60 (draaibaar en
met RVS-haak) en twee eindstops 4002 per
lengte. Eindveer 4003. Flexibele stofstrip 4145.

Montage:
Plafondplaatsing met pendel 4155 en 4255, 
wandplaatsing met kunststof dagsteun 4149,
4249 en de 5149.

Dit systeem kan tevens geplaatst worden met 
Load Release componenten, wat wil zeggen, dat
de rail gecontroleerd los kan komen uit de steunen. 
Alleen toepasbaar op rails 4100 en 5100.

NEN-1010: Geïsoleerde railbevestiging. 
Plafondplaatsing met pendel 4155, wandplaatsing 
met kunststof dagsteun 4149, 4249 en de 5149. 

Buigen:
Minimum radius voor de 4100 is 20 cm en voor de 
4200 en 5100 is dit 15 cm.

Standaard kleuren

andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag

9010 naturel
geanodiseerd Plafondmontage

Wandmontage

Accessoires

4140 (t.b.v. 4100)
5140 (t.b.v. 4200
& 5100)
muurbeugel plexiglas
5 cm, t.b.v. NEN 1010

4130 (t.b.v. 4100)
5130 (t.b.v. 5100)
railverbinder voor
haakse verbinding

4141 (t.b.v. 4100)
5141 (t.b.v. 4200
& 5100)
muurbeugel 5 cm.

4116 (t.b.v. 4100)
5116 (t.b.v. 4200
& 5100)
dubbeldrager

5149
dagsteun, ook
t.b.v. NEN 1010
(5100)

4249
dagsteun, ook
t.b.v. NEN 1010
(4200)

4149
dagsteun, ook
t.b.v. NEN 1010
(4100)

4145
� exibele
anti-stof strip

4170
gordijnhouder
met achterplaat

4153
einddeksel
(4100)

4253
einddeksel
(4200)

5153
einddeksel
(5100)

5153-20
holle einddeksel
i.c.m. 5130
(5100)

4003
eindveer

Onderdelen
Gordijntransport

4002
eindstop zonder oog

4007
glijder draaibaar

4007-60
glijder draaibaar
met RVS haak

5165
brug
(5100)

4165 
brug
(4100)

5152
railverbinder
(4200 & 5100)

4135 (t.b.v. 4100)
5135 (t.b.v. 4200 & 5100)
plafondsteun

4254
plafondklos 3 cm

4155
pendel, ook
t.b.v. NEN 1010
(4100 & 5100)

4255
pendel, ook
t.b.v. NEN 1010
(4200)

technische wijzigingen voorbehouden



kwaliteit uit één stuk

Stabiel, strak en sterk: douchegordijnrails van Goelst.
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Douchegordijnrails

Typen
• 4100: een sterke, strak    
 vormgegeven douchegordijnrail.

• 4200: een elegante, ronde   
 douchegordijnrail.

• 5100: een robuuste, ronde
 douchegordijnrail.

Load Release
Systeem (LRS)
Separatie-, douche- of raamrails 
kunnen worden voorzien van een 
Load Release Systeem (LRS). Dit 
unieke, gepatenteerde systeem zorgt 
ervoor dat de rail bij een kortstondige 
piekbelasting van circa 35 kg 
ontkoppelt. De rail komt dan los uit de 
bevestigingspunten en kan vervolgens 
zonder gereedschap weer worden 
teruggeplaatst.

Het Load Release Systeem 
is ons antwoord op een vraag 
vanuit de zorgsector. Met name 
op afdelingen met een verhoogd 
verhangingsrisico ontstond behoefte 
om rails gecontroleerd te kunnen laten 
ontkoppelen. 

De componenten van het systeem zijn 
zo ontworpen dat deze met railtypen 
4100 en 5100 gecombineerd kunnen 
worden. Bij normaal gebruik van de rail 
merkt u niets van de aanwezigheid van 
het systeem.

Gordijnrails
zijn ons vak
Goelst is een Nederlandse producent 
van gordijnrailsystemen, gevestigd in 
Ede. Met meer dan dertig jaar ervaring 
bieden wij 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, klantspeci� eke 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 4100
zwaargewicht onder de railsystemen
394 gr/m | 34 x 15 mm

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

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


