
Home Automation by

Gun uw gordijnen de unieke flow van Forest en uzelf het comfort van de 
Forest Shuttle® gemotoriseerde gordijnrailsystemen. Uw gordijnen hangen 
schitterend soepel en u bedient ze vanuit uw stoel. Met één druk op de knop 
opent en sluit u uw gordijnen in de woonkamer, slaapkamer, werkkamer en 
waar u maar wilt. Snel en geruisloos.

Het gemak van ELEKTRISCH
   BEDIENBARE gordijnen



   De combinatie van mooie gordijnen, Forest 
gordijnrailsystemen en de Forest Shuttle® 
zorgt voor ultiem samengaan van schitterend 
soepel hangende gordijnen, comfortabele luxe 
en optimaal bedieningsgemak. Het soepele en 
geruisloos lopende gordijnrailsysteem kan, 
naast elektrisch, ook handmatig bediend worden. 
Door de bijzondere touch impulse technologie 
van Forest is een simpel trekje aan het gordijn 
voldoende om het gordijn te laten bewegen.   

“

”



Met de Forest Shuttle® loopt u niet meer elke morgen alle kamers in en uit om de gordijnen 
open te doen, dat kan anders en aanzienlijk comfortabeler. De Shuttle® zorgt er, samen met 
de Forest gordijnrailsystemen, bovendien voor dat uw gordijnen altijd prachtig soepel hangen. 
Open èn gesloten!

VANAF NU IS HET ELKE DAG ZONDAG 

Creëer het ZONDAGSE 
   GEVOEL voortaan elke dag! 



 DOMOTICA KLAAR
  Domotica is een systeem waarmee u al uw elektrische voorzieningen in huis aan kunt sturen. 

De Forest Shuttle® kan met elk Domotica systeem communiceren.   

 ULTRA STIL
  Forest Shuttle® systemen en de Forest gordijnrailsystemen vormen samen een onverslaanbare 

combinatie als het op geruisloze bediening aankomt. Door de soepele loop van de gordijn-
railsystemen en de ultrastille motor is het geluid van bewegende gordijnen nooit storend.        

 VRIJLOOP BIJ STROOMUITVAL
  De Forest Shuttle® beschikt over een vrijloopfunctie en de mogelijkheid van handbediening. 

Handig en praktisch als de stroom een keer uitvalt.   

 PLUG & PLAY
  De 24 Volts motor van de Forest Shuttle® is stekkerklaar en mag door iedereen worden aangesloten.      

 TOUCH IMPULSE
  Een simpel trekje aan het gordijn is voldoende om deze te laten bewegen. 

 OOK VOOR GEBOGEN RAILS
  De Forest Shuttle® gemotoriseerde rail kan ook gebogen worden.   

 10 JAAR GARANTIE
 Uniek is de 10 jaar garantie op de Forest Shuttle®. 

Ontdek een EXTRA
   COMFORT in uw huis

O P T I E S  V O O R  B E D I E N I N G :
SMARTPHONE EN TABLET BESTURING  
VOOR UW GORDIJNEN IN COMBINATIE  
MET SMARTWARES® 

Download de ‘HomeWizard Lite’ app gratis voor Android of IOS

Voordelen op een rij:

•  Het inregelen van de ‘Smarthome Controller’ is zeer eenvoudig  

en kost slechts enkele minuten.

•  Wifi integratie; geen bekabeling nodig. Eenvoudig je gordijnen 

bedienen waar je ook bent!

•  Mogelijkheid tot uitbreiding. Je kunt het smartwaressysteem  

makkelijk aanpassen of uitbreiden met accessoires en sets. 

Bijvoorbeeld: verlichting camera’s, alarmsystemen en 

brandbeveiliging.

•  Personaliseer je app door bijvoorbeeld foto’s te maken van de  

apparaten die je hebt aangesloten.

•  Meerdere scenario’s of scenes zijn in te stellen. Programmeer uw 

gordijnen zo dat ze sluiten wanneer het buiten donker wordt en  

dat ze openen wanneer het buiten licht wordt.

Vraag uw dealer voor meer informatie!





    Met de Forest Shuttle® blijven uw gordijnen mooier en hebben een langere 
levensduur omdat u ze niet meer hoeft aan te raken.

    Met de Forest Shuttle® kunt u geen gordijn vergeten. Naast veiliger  
(minder inkijk!) helpt dat ook mee om energie te besparen. En gordijnen 
geven een behaaglijk en sfeervol gevoel in huis.

    Als u met vakantie gaat, kunt u het openen en sluiten van uw gordijnen 
vooraf programmeren. Hiermee wekt u de indruk dat uw huis bewoond is  
en dit vermindert de kans op inbraak.
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PRIJZEN FOREST SHUTTLE “L” COMPLEET 
P l a f o n d m o n t a g e  o f  Wa n d m o n t a g e

Art. No: RAIL Lengte Prijs incl BTW

5220001100 0,00 - 1,00 €

5220001200 1,01 - 2,00 €

5220001300 2,01 - 3,00 €

5220001400 3,01 - 4,00 €

5220001500 4,01 - 5,00 €

5220001600 5,01 - 6,00 €

5220001700 6,01 - 7,00€ 

5220001800 7,01 - 8,00

 

€ 507,95

€ 539,95

€ 565,95

€ 599,95

€ 631,95

€ 665,95

€ 696,95

€ 734,95    

Alle prijzen zijn inclusief BTW

-  Prijs is exclusief bediening

-  Het is ook mogelijk om te buigen, prijs per bocht € 45,00 incl BTW 

-   Gordijnsluiting kan zowel enkel- als middensluitend

 FOREST  D IAMOND AFSTANDSBEDIENING
 - 6 kanalen, mogelijk om 6 rails aan te sturen

 - Hoogfrequent, overbrugging van 30 meter mogelijk

 - Inclusief magnetische wandhouder

 - Ontvanger is bij de motor ingebouwd

 

5201091460 Forest Diamond Afstandsbediening wit                      € 86,95 

5201096460  Forest Diamond Afstandsbediening zwart                     € 86,95  

 FOREST  MULT ICHANNEL  AFSTANDSBEDIENING  

 - 15 kanalen, mogelijk om 15 rails aan te sturen

 - Hoogfrequent

 - Inclusief timer met twee schakelmomenten per dag

 - Inclusief wandhouder

5201001460 Forest Multichannel Afstandsbediening 15-kanaals + timer                     € 86,95

 WANDSCHAKELAAR
 - 2 kanalen, mogelijk om 2 rails aan te sturen

 - Hoogfrequent, overbrugging van 30 meter mogelijk  

5201001480 Forest Wandschakelaar Draadloos LED wit € 43,95 

5201006480 Forest Wandschakelaar Draadloos LED zwart € 43,95 

 SCHEMERSENSOR
 - Schakel uw gordijnen automatisch in als het licht of donker wordt

 - Draadloos te koppelen aan de motor

 - Zowel voor binnen als buiten te gebruiken

 - Lichtgevoeligheid is in te stellen

5201001460 Schermersensor Klik Aan Klik Uit® € 39,95

  Het Forest Shuttle® systeem kan uitgerust worden met het Z-Wave protocol. 

 In combinatie met een slim domotica systeem zoals Homey of Fibaro heb je nu  

je woning in je broekzat zitten. Bestuur waar ook ter wereld de gordijnen en        

andere apparaten vanuit een gebruiksvriendelijke app. toeslag € 45,00



Voor nadere informatie:

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten. 
Z-Wave technologie en Forest Shuttle® zijn beschermde handelsnamen en eigendom van de respectievelijke ontwikkelaars en eigenaren. 
Uitgebreide informatie over de Forest Shuttle® vindt u op www.gordijncomfort.nl

gordijncomfort.nl

Kijk op www.gordijncomfort.nl voor nadere informatie over de Forest gordijnrailsystemen,  
de Forest Shuttle® en de overige Forest producten. Ook vindt u hier een handige calculatiesheet.  
De Forest gordijnrails en de Forest Shuttle® zijn verkrijgbaar bij de professionele woninginrichter.   

ONTDEK DE WERELD VAN LUXE & COMFORT 

Forest WORLDWIDE
   INTERIOR SOLUTIONS

Forest gordijnrailsystemen en de Forest Shuttle® gemotoriseerde rails worden vervaardigd en 
wereldwijd op de markt gebracht door Forest Group Nederland BV in Deventer. Door hun bijzondere 
kwaliteitseigenschappen en geruisloze soepele loop worden deze puur Nederlandse producten in 
huizen, kantoren en 5 sterren hotels over de hele wereld toegepast. Zoals het nieuwe Hilton hotel op 
de luchthaven Schiphol, waarin alle ruimtes zijn voorzien van gordijnrailsystemen van Forest. 




