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Schilderijrails
minirail
De minirail is de smalste schilderijrail 
ter wereld. Toch kan de rail maar liefst 
25 kg gewicht per strekkende meter 
dragen. Kortom, als u een elegant 
en sterk ophangsysteem zoekt dat 
nauwelijks opvalt in uw interieur, dan 
kiest u voor de minirail. minirail

minirail, ophangsysteem
25 kg/m | 9 x 16 mm

Wanddecoraties onbeperkt verwisselen
en verplaatsen met schilderijrails van Goelst.



 

Rails zijn 
ons vak

Al gedacht
aan schilderijrails?
Steeds meer huiseigenaren, 
interieurstylisten en projectinrichters 
ontdekken de voordelen van 
schilderijrails. Met een schilderijrail 
kunnen uiteenlopende wanddecoraties 
onbeperkt verplaatst en verwisseld 
worden zonder extra boorgaten, 
onderhoudskosten of grote 
tijdsinvestering. Een duurzame
en flexibele oplossing!

Voor uw
complete
wandinrichting

Zo werkt het

Met Goelst schilderijrails hangt u niet 
alleen schilderijen op. Net zo eenvoudig 
hangt u prikborden, klokken, spiegels
of seizoensdecoratie aan de rail. 
Kortom, een schilderijrail komt op
vele manieren van pas.

Een schilderijrail wordt aan wand 
of plafond bevestigd met enkele 
schroeven. Vervolgens haakt u 
eenvoudig op elke gewenste plek 
een koord in de rail en schuift u een 
haak over het koord naar de gewenste 
hoogte om uw wanddecoratie op te 
hangen. Aanpassen is een fluitje van 
een cent. Gereedschap overbodig.

Goelst biedt diverse schilderij 
ophangsystemen voor wand- of 
plafondmontage. Onze ophangsystemen 
kunnen op alle wand- of plafondtypes 
geïnstalleerd worden.

technische wijzigingen voorbehouden

Profieltekeningen

plafond / vloer

clipschroef (clip en schroef in één)

minirail aluminium profiel

zipper

muur

cobra voorzien van
perlon koord of staalkabel

Goelst is een Nederlandse producent 
van railsystemen, gevestigd in Ede. 
Met meer dan dertig jaar ervaring 
biedt Goelst een breed programma van 
kwalitatief zeer hoogwaardige, veelzijdig 
inzetbare gordijn- en schilderijrails, 
geschikt voor alle plafond-, wand- én 
gordijnsoorten. 

Naast het gangbare maatwerk 
kunnen wij unieke, klantspecifieke 
oplossingen bieden. Maatwerk is 
dan ook met recht de expertise 
van Goelst te noemen. Onze eigen 
productontwikkelingsafdeling stelt ons 
bovendien in staat om voortdurend 
te blijven innoveren. Kortom, wij gaan 
graag de uitdaging aan.

Productdetails
van de minirail

smartspring op
perlon koord met cobra

zipper op perlon
koord met cobra

zipper op staalkabel
met cobra

Draagvermogen
haken en koorden

Montage
De minirail is een systeem voor wandmontage.
Installatie is eenvoudig dankzij de speciaal
ontwikkelde clipschroef. De rail dient enkele
centimeters onder het plafond gemonteerd te
worden. Hiervoor is een boormal beschikbaar.

Kenmerken
bevestiging:  wandbevestiging
afmetingen:  9 x 16 mm
lengte:   tot 6 meter!
belastbaar tot:  25 kg p/m
materiaal:                  aluminium

9 x 16 mm 

click!

9016

Standaardkleuren

alu

andere RAL-kleuren en special coatings op aanvraag

Haken & koorden

HA30900
smartspring
(4 kg perlon)

HA30501
zipper (15 kg perlon
+ 20 kg staal)

RM10120
minirail wit
200 cm

RM30130
minirail alu
300 cm

RM10600 
minirail wit
600 cm

RM10130
minirail wit
300 cm

RM30120
minirail alu
200 cm

Montageaccessoires

HA30530
zipper pro (15 kg
perlon + 20 kg staal)

CP10110
cobra + perlon koord 100 cm

CP10120
cobra + perlon koord 200 cm

CP10115
cobra + perlon koord 150 cm

CP10125
cobra + perlon koord 250 cm
CP10130
cobra + perlon koord 300 cm

SC10110
cobra + staalkabel 100 cm

SC10120
cobra + staalkabel 200 cm

SC10115
cobra + staalkabel 150 cm

SC10125
cobra + staalkabel 250 cm
SC10130
cobra + staalkabel 300 cm

RD10200
minirail rail
connector

SR10000
minirail clipschroef 
(metaal, 3 per m1)

SR50200
plug 6 mm voor
zachte wand

SR50300
plug 6 mm voor
harde wand

max.
4 kg

max.
15 kg

max.
20 kg

RY10200
minirail combicap wit
(2x eindkap / 1x hoekkap)

RY30200
minirail combicap alu
(2x eindkap / 1x hoekkap)

Onderdelen
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cliprail max
cliprail max, ophangsysteem
25 kg/m | 8,2 x 32 mm

Wanddecoraties onbeperkt verwisselen
en verplaatsen met schilderijrails van Goelst.

Schilderijrails
cliprail max
De cliprail max is een schilderijrail die 
perfecte afwerking tegen het plafond 
mogelijk maakt. Een extra flens 
zorgt voor een strakke aansluiting 
tegen het plafond. Plafond, wand en 
ophangsysteem worden één.



 

SR50200
plug 6 mm voor
zachte wand

technische wijzigingen voorbehouden

plafond / vloer

metalen bevestigingsclip

cliprail max aluminium profiel

zipper

muur

cobra voorzien van
perlon koord of staalkabel

Rails zijn 
ons vak

Al gedacht
aan schilderijrails?
Steeds meer huiseigenaren, 
interieurstylisten en projectinrichters 
ontdekken de voordelen van 
schilderijrails. Met een schilderijrail 
kunnen uiteenlopende wanddecoraties 
onbeperkt verplaatst en verwisseld 
worden zonder extra boorgaten, 
onderhoudskosten of grote 
tijdsinvestering. Een duurzame
en flexibele oplossing!

Voor uw
complete
wandinrichting

Zo werkt het

Goelst is een Nederlandse producent 
van railsystemen, gevestigd in Ede. 
Met meer dan dertig jaar ervaring 
biedt Goelst een breed programma van 
kwalitatief zeer hoogwaardige, veelzijdig 
inzetbare gordijn- en schilderijrails, 
geschikt voor alle plafond-, wand- én 
gordijnsoorten. 

Naast het gangbare maatwerk 
kunnen wij unieke, klantspecifieke 
oplossingen bieden. Maatwerk is 
dan ook met recht de expertise 
van Goelst te noemen. Onze eigen 
productontwikkelingsafdeling stelt ons 
bovendien in staat om voortdurend 
te blijven innoveren. Kortom, wij gaan 
graag de uitdaging aan.

ProfieltekeningenProductdetails
van de cliprail max

max.
4 kg

max.
15 kg

max.
20 kg

Montage
De cliprail max is een systeem voor wandmontage
en komt het best tot zijn recht tegen vlakke plafonds.
De rail dankt zijn naam aan de speciale bevestigingsclip
– de railclip – waarmee hij eenvoudig aan de wand
wordt bevestigd.

Kenmerken
bevestiging:  wandbevestiging
afmetingen:  8,2 x 32 mm
belastbaar tot:  25 kg p/m
materiaal:                  aluminium

Standaardkleuren

alu

click!

smartspring op
perlon koord met cobra

zipper op perlon
koord met cobra

zipper op staalkabel
met cobraandere RAL-kleuren en special coatings op aanvraag

Met Goelst schilderijrails hangt u niet 
alleen schilderijen op. Net zo eenvoudig 
hangt u prikborden, klokken, spiegels
of seizoensdecoratie aan de rail. 
Kortom, een schilderijrail komt op
vele manieren van pas.

Draagvermogen
haken en koorden

9016

SR50300
plug 6 mm voor
harde wand

RD40200
rail connector

RD40100
rail connector
metaal, 3 per m

SR30100
schroef

RY10100
cliprail max combicap wit
(2x eindkap / 1x hoekkap)

RY30100
cliprail max combicap alu
(2x eindkap / 1x hoekkap)

Een schilderijrail wordt aan wand 
of plafond bevestigd met enkele 
schroeven. Vervolgens haakt u 
eenvoudig op elke gewenste plek 
een koord in de rail en schuift u een 
haak over het koord naar de gewenste 
hoogte om uw wanddecoratie op te 
hangen. Aanpassen is een fluitje van 
een cent. Gereedschap overbodig.

Goelst biedt diverse schilderij 
ophangsystemen voor wand- of 
plafondmontage. Onze ophangsystemen 
kunnen op alle wand- of plafondtypes 
geïnstalleerd worden.

Haken & koorden

HA30900
smartspring
(4 kg perlon)

HA30501
zipper (15 kg perlon
+ 20 kg staal)

RC10220
cliprail max wit
200 cm

RC30230
cliprail max alu
300 cm

RC10230
cliprail max wit
300 cm

RC30220
cliprail max alu
200 cm

Onderdelen

Montageaccessoires

HA30530
zipper pro (15 kg
perlon + 20 kg staal)

CP10110
cobra + perlon koord 100 cm

CP10120
cobra + perlon koord 200 cm

CP10115
cobra + perlon koord 150 cm

CP10125
cobra + perlon koord 250 cm
CP10130
cobra + perlon koord 300 cm

SC10110
cobra + staalkabel 100 cm

SC10120
cobra + staalkabel 200 cm

SC10115
cobra + staalkabel 150 cm

SC10125
cobra + staalkabel 250 cm
SC10130
cobra + staalkabel 300 cm
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Wanddecoraties onbeperkt verwisselen
en verplaatsen met schilderijrails van Goelst.

u-rail, ophangsysteem
20 kg/m | 6,5 x 14 mm

u-rail
De u-rail is speciaal ontwikkeld 
om in een handomdraai van een 
systeemplafond een flexibel 
ophangsysteem te maken. De rail
wordt vrijwel onzichtbaar op de houten 
kantlat van het plafond gemonteerd.

u-rail

Schilderijrails



 
technische wijzigingen voorbehouden

plafond / vloer

verlaagd plafond

muur

houten schaduwlat; uitgevoerd in dezelfde kleur als u-rail profiel

zipper

cobra voorzien van perlon koord of staalkabel

u-rail aluminium profiel

hoeklijn t.b.v. verlaagd plafond, bevestigd aan schaduwlat

bolkopschroef

Rails zijn 
ons vak

Al gedacht
aan schilderijrails?
Steeds meer huiseigenaren, 
interieurstylisten en projectinrichters 
ontdekken de voordelen van 
schilderijrails. Met een schilderijrail 
kunnen uiteenlopende wanddecoraties 
onbeperkt verplaatst en verwisseld 
worden zonder extra boorgaten, 
onderhoudskosten of grote 
tijdsinvestering. Een duurzame
en flexibele oplossing!

Voor uw
complete
wandinrichting

Zo werkt het

Goelst is een Nederlandse producent 
van railsystemen, gevestigd in Ede. 
Met meer dan dertig jaar ervaring 
biedt Goelst een breed programma van 
kwalitatief zeer hoogwaardige, veelzijdig 
inzetbare gordijn- en schilderijrails, 
geschikt voor alle plafond-, wand- én 
gordijnsoorten. 

Naast het gangbare maatwerk 
kunnen wij unieke, klantspecifieke 
oplossingen bieden. Maatwerk is 
dan ook met recht de expertise 
van Goelst te noemen. Onze eigen 
productontwikkelingsafdeling stelt ons 
bovendien in staat om voortdurend 
te blijven innoveren. Kortom, wij gaan 
graag de uitdaging aan.

ProfieltekeningenProductdetails
van de u-rail

max.
4 kg

max.
15 kg

max.
20 kg

Montage
De u-rail is een systeem voor plafondmontage.
De rail is eenvoudig en vrijwel onzichtbaar te
monteren op de kantlat van het systeemplafond.

Kenmerken
bevestiging:  plafondbevestiging
afmetingen:  6,5 x 14 mm
belastbaar tot:  20 kg p/m
materiaal:                  aluminium

6,5 x 14 mm 

zwart alu

Standaardkleuren

smartspring op
perlon koord met cobra

zipper op perlon
koord met cobra

zipper op staalkabel
met cobraandere RAL-kleuren en special coatings op aanvraag

Met Goelst schilderijrails hangt u niet 
alleen schilderijen op. Net zo eenvoudig 
hangt u prikborden, klokken, spiegels
of seizoensdecoratie aan de rail. 
Kortom, een schilderijrail komt op
vele manieren van pas.

Draagvermogen
haken en koorden

9016

Een schilderijrail wordt aan wand 
of plafond bevestigd met enkele 
schroeven. Vervolgens haakt u 
eenvoudig op elke gewenste plek 
een koord in de rail en schuift u een 
haak over het koord naar de gewenste 
hoogte om uw wanddecoratie op te 
hangen. Aanpassen is een fluitje van 
een cent. Gereedschap overbodig.

Goelst biedt diverse schilderij 
ophangsystemen voor wand- of 
plafondmontage. Onze ophangsystemen 
kunnen op alle wand- of plafondtypes 
geïnstalleerd worden.

Haken & koorden

HA30900
smartspring
(4 kg perlon)

HA30501
zipper (15 kg perlon
+ 20 kg staal)

RP10120
u-rail wit 200 cm
(8 gaten per m1)

RP20130
u-rail zwart 300 cm
(8 gaten per m1)

RP10130
u-rail wit 300 cm
(8 gaten per m1)

RP30120
u-rail alu 200 cm
(8 gaten per m1)

RP20120
u-rail zwart 200 cm
(8 gaten per m1)

RP30130
u-rail alu 200 cm
(8 gaten per m1)

Onderdelen Montageaccessoires

SP10100
u-rail schroef wit

SP20100
u-rail schroef zwart

SP30100
u-rail schroef alu

CP10110
cobra + perlon koord 100 cm

CP10120
cobra + perlon koord 200 cm

CP10115
cobra + perlon koord 150 cm

CP10125
cobra + perlon koord 250 cm
CP10130
cobra + perlon koord 300 cm

SC10110
cobra + staalkabel 100 cm

SC10120
cobra + staalkabel 200 cm

SC10115
cobra + staalkabel 150 cm

SC10125
cobra + staalkabel 250 cm
SC10130
cobra + staalkabel 300 cm

HA30530
zipper pro (15 kg
perlon + 20 kg staal)



cliprail, de perfecte basis
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cliprail
cliprail, ophangsysteem
20 kg/m | 8,2 x 25 mm

Wanddecoraties onbeperkt verwisselen
en verplaatsen met schilderijrails van Goelst.

Schilderijrails
cliprail
De cliprail is een hoogwaardig 
ophangsysteem zonder toeters en 
bellen dat in elk interieur op zijn plek is. 
Eenvoudig te bevestigen met de railclip, 
een speciale bevestigingsclip voor 
wandmontage.



 

SR50200
plug 6 mm voor
zachte wand

technische wijzigingen voorbehouden

plafond / vloer

metalen bevestigingsclip

cliprail max aluminium profiel

zipper

muur

cobra voorzien van
perlon koord of staalkabel

Rails zijn 
ons vak

Al gedacht
aan schilderijrails?
Steeds meer huiseigenaren, 
interieurstylisten en projectinrichters 
ontdekken de voordelen van 
schilderijrails. Met een schilderijrail 
kunnen uiteenlopende wanddecoraties 
onbeperkt verplaatst en verwisseld 
worden zonder extra boorgaten, 
onderhoudskosten of grote 
tijdsinvestering. Een duurzame
en flexibele oplossing!

Voor uw
complete
wandinrichting

Zo werkt het

Goelst is een Nederlandse producent 
van railsystemen, gevestigd in Ede. 
Met meer dan dertig jaar ervaring 
biedt Goelst een breed programma van 
kwalitatief zeer hoogwaardige, veelzijdig 
inzetbare gordijn- en schilderijrails, 
geschikt voor alle plafond-, wand- én 
gordijnsoorten. 

Naast het gangbare maatwerk 
kunnen wij unieke, klantspecifieke 
oplossingen bieden. Maatwerk is 
dan ook met recht de expertise 
van Goelst te noemen. Onze eigen 
productontwikkelingsafdeling stelt ons 
bovendien in staat om voortdurend 
te blijven innoveren. Kortom, wij gaan 
graag de uitdaging aan.

ProfieltekeningenProductdetails
van de cliprail

max.
4 kg

max.
15 kg

max.
20 kg

Montage
De cliprail is een systeem voor wandmontage. De rail dankt 
zijn naam aan de speciale bevestigingsclip – de railclip – 
waarmee hij eenvoudig aan de wand wordt bevestigd.

Kenmerken
bevestiging:  wandbevestiging
afmetingen:  8,2 x 25 mm
belastbaar tot:  20 kg p/m
materiaal:                  aluminium

Standaardkleuren

alu

click!

smartspring op
perlon koord met cobra

zipper op perlon
koord met cobra

zipper op staalkabel
met cobraandere RAL-kleuren en special coatings op aanvraag

Met Goelst schilderijrails hangt u niet 
alleen schilderijen op. Net zo eenvoudig 
hangt u prikborden, klokken, spiegels
of seizoensdecoratie aan de rail. 
Kortom, een schilderijrail komt op
vele manieren van pas.

Draagvermogen
haken en koorden

9016

SR50300
plug 6 mm voor
harde wand

RD40200
rail connector

RD40100
rail connector
metaal, 3 per m

SR30100
schroef

RD10400
cliprail hoekkap wit
RD30400
cliprail hoekkap alu

RD10300
cliprail eindkap wit
RD30300
cliprail eindkap alu

Een schilderijrail wordt aan wand 
of plafond bevestigd met enkele 
schroeven. Vervolgens haakt u 
eenvoudig op elke gewenste plek 
een koord in de rail en schuift u een 
haak over het koord naar de gewenste 
hoogte om uw wanddecoratie op te 
hangen. Aanpassen is een fluitje van 
een cent. Gereedschap overbodig.

Goelst biedt diverse schilderij 
ophangsystemen voor wand- of 
plafondmontage. Onze ophangsystemen 
kunnen op alle wand- of plafondtypes 
geïnstalleerd worden.

Haken & koorden

HA30900
smartspring
(4 kg perlon)

HA30501
zipper (15 kg perlon
+ 20 kg staal)

RC10320
cliprail wit 200 cm

RC30120
cliprail alu 200 cm

RC30130
cliprail alu 300 cm

RC10330
cliprail wit 300 cm

RC10360
cliprail wit 600 cm

Onderdelen

Montageaccessoires

HA30530
zipper pro (15 kg
perlon + 20 kg staal)

CP10110
cobra + perlon koord 100 cm

CP10120
cobra + perlon koord 200 cm

CP10115
cobra + perlon koord 150 cm

CP10125
cobra + perlon koord 250 cm
CP10130
cobra + perlon koord 300 cm

SC10110
cobra + staalkabel 100 cm

SC10120
cobra + staalkabel 200 cm

SC10115
cobra + staalkabel 150 cm

SC10125
cobra + staalkabel 250 cm
SC10130
cobra + staalkabel 300 cm


