Standaard onderdelen
Gordijntransport
4001
eindstop
wit / grijs / zwart

4003
eindveer
wit
2614
schroef voor 2650
(2600)

Montage
2614
schroef kruiskop, 3x20mm

4010
glijder
wit / grijs / zwart

Optionele onderdelen
Gordijntransport

Accessoires
4007-LRS-20-R
LR glijder
rood

4002-08-M-N
eindstop
metaal

4007
draaiglijder
wit / grijs / zwart
4007-LRS-10-GR
LR glijder
grijs

4075-1000

4074-1000
voorloper met
overlap
wit / nat. metallic
/ zwart

2004
remglijder
wit / grijs / zwart
1220
trekstang
100 / 125 / 150 /
200 / 300 cm
wit / nat. metallic / zwart

4075-1000
voorloper zonder
overlap
wit / nat. metallic
/ zwart

Flow - accessoires toepasbaar

Technische wijzigingen voorbehouden.
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4901

handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen

Opvallend en
strakke inbouwrail

Profielspecificaties

Montage

Aluminium profiel:

min. 18 mm

15,5 - 16 mm

8,5

6,3

15
6,3-6,5

Sleufmaten		

23

Montage met schroef 2614

Kleuren met RAL-code en lengtes (m):
wit
zwart

4901

RAL
9016
9005
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Ponstype

Ondergrond:
• hout

Opvallend en
strakke inbouwrail

Steunsoort:
• plafond: schroeven
• geen wand- of afstandsteunen

min. 5 mm

min. 5 mm

Buigen:
De 4901 is de nieuwste telg in het nieuwe
assortiment voor inbouw en instucrail. Een mooie
strakke rail die perfect ingebouwd kan worden.
De materialen zijn met zorg gekozen, van hoge
kwaliteit en bieden daarmee een stil en soepel
glijdend gordijn, óók in de bochten. De gordijnrail
kan op maat geleverd worden uit 1 geheel: geen
losse, haperende bochten meer.

buigradius

buigapparaat

R 10 cm
R> 80 cm

1012
1018

R 10 cm

R > 80 cm

Adviezen bij de sleuf-vorm:

• De brede flenzen zorgen voor een perfecte
aansluiting met het plafond. De overgang tussen
profiel en plafond is nagenoeg onzichtbaar

Flow
Het Goelst Flow systeem zorgt voor
regelmatig geplooide gordijnen.
Toepasbaar op zowel smal- als
breedspoor rails en door een ruim
assortiment aan componenten
te gebruiken bij hand-, koord- en
elektrisch bediende systemen.

• Met zijn nieuwe RAL-kleur 9016, verkeerswit, heeft
de rail dezelfde kleur als bij de meest voorkomende
plafonds. Ook verkrijgbaar in zwart (RAL 9005)
• Het profiel is geschikt voor Flow glijders
• De rail wordt blind gemonteerd en de schuine 		
zijdes zorgen voor een strakke afwerking

Flow is ook toepasbaar op gebogen
systemen. Voor overige informatie:
zie productblad Flow.

• Toepasbaar bij vitrages en middelzware gordijnen

RAL 9016 wit

RAL 9005 zwart

Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Gordijn dat voor de rail hangt,
met hoofdje

Confectie: min. 5 mm ruimte tussen bovenzijde gordijn en de rail (bijvoorbeeld bij Flow),
ofwel 5mm tussen bovenzijde gordijn en het plafond

• Een inbouwprofiel dat het beste tot zijn recht
komt als het in hout wordt ingefreesd

Standaard kleuren

Gordijn dat onder de rail hangt,
bijvoorbeeld Flow.

Kenmerken
Materiaal:
aluminium
Kleur: 		
wit en zwart
Afmetingen:
23 x 8,4 mm
Gewicht profiel: 127 gr/m
Plafondmontage ponsgaten:
			
Ø4mm elke 15cm

Let er op dat de gefreesde sleuf
rechte hoeken heeft,
anders vervormt het loopvlak.

Let er op dat de gefreesde sleuf
niet te diep is,
anders vervormt het loopvlak.

Algemeen bij bochten:
eerst de rail buigen en op basis daarvan de montagesleuf maken.

Bestekomschrijving
Materiaal
- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Voor meer informatie over
deze rail, kijk op onze
website www.goelst.nl

