Forest Group Nederland BV is dé specialist in de ontwikkeling, productie en levering van innovatieve
gordijnrailsystemen. Forest levert haar producten in meer dan 75 landen en heeft filialen in Polen en
de Verenigde Staten.

TOEPASSING:
particuliere en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:
• elegant vormgegeven gemotoriseerd
vouwgordijnsysteem;
• voorzien van mechanisch en elektronisch af te stellen
220V buismotor;
• maximaal gewicht totaal systeem 12 kg (bij standaard
motor, zwaarder type is verkrijgbaar, tot 24 kg);
• verkrijgbare lengte: 5,80 meter;
• eenvoudig aan te sluiten op Domotica systemen;
• ook buismotor beschikbaar met ingebouwde Multi
ontvanger.

Naast hoogwaardige kwaliteitsproducten met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding staat Forest ook
bekend om het hoge service niveau en het goede klantcontact. Op onze website is alle informatie ook terug
te vinden: www.forestgroup.nl
In deze brochure kunt u een totaal overzicht terugvinden van ons railprogramma. De toepassingen,
technische eigenschappen en doorsneden van de profielen zijn per systeem aangegeven. Voor meer details
is er per systeem een aparte brochure beschikbaar.

THE WORLD
BEHIND YOUR
C U R TA I N S . . .

Ten behoeve van architecten, designers en andere geïnteresseerden, is er een speciale map beschikbaar
met monsters van de verschillende railsystemen en brochures van alle systemen, waarin ook de verschillende
onderdelen met lijntekeningen worden getoond.

Enkele bekende eigenschappen van de Forest systemen zijn:
• Eenvoudig te buigen met simpele buigapparaten
• Snelle installatie d.m.v. Smart Klick® technologie
• Multifunctionele, uitwisselbare steunen
• Inklikbare glijders
• Geruisloos openen en sluiten van de gordijnen
The World Behind Your Curtain begint bij Forest Group!

TOEPASSING:
particuliere en professionele markt

ONDERDELEN

EIGENSCHAPPEN:
• unieke gemotoriseerde 28mm railroede;
• kleuren:
goud

RVS

brons

zwart

chroom

antiek

• verkrijgbare lengte: 5,80 meter;
• de motor hangt achter de roede,
voor de ultieme uitstraling;
• het is mogelijk om ook eindknoppen te bevestigen;
• op het MRS systeem kan zowel de FMS als de
Shuttle motor worden aangesloten.

De onderdelen zijn voor alle systemen direct uit
voorraad leverbaar. Ook zijn vele onderdelen,
zoals Smart Klick steunen en Klick glijders voor alle
systemen toepasbaar. Hierdoor kunnen de onderdelen efficiënt ingekocht worden,

BUIGEN

ONDERSTEUNING
FOREST
Voor technische vragen kan men contact opnemen
met de eigen R&D afdeling van Forest die nauw
samenwerkt met gespecialiseerde partijen.
Voor onze gemotoriseerde systemen zijn specifieke
aansluitschema’s beschikbaar.

Apparaten met verschillende buigwielen, keggen en
buigstrips zijn beschikbaar om het buigen van de
verschillende profielen zo makkelijk mogelijk te
maken.

PA R T N E R S

CUSTOM-MADE
PROGRAMMA

REFERENTIES

AMX®, Crestron, Vantage, KNX, Z-Wave Home
Automation.

28 mm

W W W. F O R E S T G R O U P. N L

Het is mogelijk om compleet geassembleerde systemen naar klantspecificatie te bestellen. Hiervoor zijn
standaard overzichtelijke invulformulieren opgesteld,
welke ook vanaf onze website te downloaden zijn.

In meer dan 75 landen zijn systemen van Forest
geïnstalleerd. Naast referenties op onze website is
het ook mogelijk specifieke referenties op te vragen.
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EIGENSCHAPPEN:

• compact en hoogwaardig aluminium
gordijnrailsysteem;
• eenvoudig en snel te installeren;
• verkrijgbare lengten: 4, 5, 6 en 7 meter (alleen KS);
• makkelijk te buigen met één strip, ook in
variabele radius;
• koordbediening is mogelijk met CKS systeem
met interne kanalen.

• Geen zichtbare bevestiging van de steunen,
door geïntegreerd afdekkapje;
• hoogwaardig gordijnrailsysteem met elegante vorm
• eenvoudig en snel te installeren;
• zeer geschikt voor confectie zonder hoofdje op
basis van Forest Easyfold Systeem;
• verkrijgbare lengten: 4, 5, 6 meter;
• makkelijk te buigen met twee strippen op hetzelfde
Compact Buigapparaat als KS.

• elegant gevormd aluminium ophangsysteem met
klittenband;
• eenvoudige wand –en plafond montage;
• verschuifbare conische koorddrums;
• handig verwisselbare bedieningskant;
• zelfremmende control units (1:1 en 1:4);
• verkrijgbare lengte: 5.80 m.;
• optioneel is het valsysteem toepasbaar;
met 1 trekbeweging kan het gordijn gesloten worden;
• maximum gewicht: tot 7,5 kg per systeem.

• elegant en functioneel separatierailsysteem;
• snel en eenvoudig te monteren;
• verkrijgbare lengten: 5,80 meter en 7 meter;
• makkelijk te buigen met twee strippen;
• stofwerende kunststof afdekstrip beschikbaar;
• het systeem kan conform NEN-3134 geïsoleerd
opgehangen worden.

• soepel lopend en geruisarm elektrische
gordijnrailsysteem;
aangedreven door kunststof band;
• snel en eenvoudig te monteren;
• verkrijgbare lengten: 5,80 meter en 7 meter;
• 230 volt systeem, leverbaar in 30 watt, 45 watt
en 60 watt;
• makkelijk te buigen met één strip;
• zowel met bediening wandschakelaar als met een
hoogfrequente afstandbediening mogelijk.;
• mogelijkheid tot aansluiten op een domotica systeem;
• loopsnelheid: 15 cm per seconde.
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• project gordijnrailsysteem voor zwaardere gordijnen;
• eenvoudig en snel te installeren;
• kogelgelagerde runners mogelijk, alleen in CS;
• verkrijgbare lengten: 3,66, 4,27, 4,88 en 6,10 meter
• makkelijk te buigen;
• koordbediening is mogelijk met CCS systeem met
interne kanalen.

• verkrijgbaar in: wit, brons, antiek, RVS, goud en zwart;
• de plafond- en wandsteunen en eindkappen
zijn in RVS, goud, antiek, zwart en wit verkrijgbaar;
• beschikbare lengte: 5,80 meter;
• diameter: 20 mm en 28 mm;
• makkelijk te buigen met twee strippen;
• zeer geschikt voor confectie zonder hoofdje
op basis van Ripplefold;
• koordbediening mogelijk op 28 mm.

• goed lopend paneelsysteem voor vlakke confectie;
• zowel in 2, 3, 4 en 5 sporen beschikbaar;
• lengte 5,80 meter;
• met hand- en koordbediening mogelijk;
• een design front is ook beschikbaar.

• soepel en ultrastil lopend elektrische gordijnrailsysteem,
aangedreven door kunststof band;
• 24 Volt systeem met 230 Volt adapter;
• verkrijgbare lengten: 5,80 meter en 7 meter;
• wandschakelaar, afstandbediening en ook
mogelijk om met lichte trekbeweging te activeren;
• touch impulse gevoeligheid instelbaar in 2 posities;
• unieke modulair opgebouwde motor, waardoor het systeem
compatibel is met vele gebouw en domotica systemen;
• partner met verschillende Domotica systemen,
waaronder: AMX®, Crestron, Vantage, Konnex/EIB,
Z-Wave Home Automation, en nog vele andere;
• volautomatische afstelling van de eindpositie;
• de Shuttle motor beschikt over een gereguleerde open afloopsnelheid;
• makkelijk te buigen met één strip.

• gordijn wordt d.m.v. een nylon band aan glijders bevestigd,
welke onderling door een koordje zijn verbonden;
• Verkrijgbaar in een dichtheid van 60%, 80% en 100%;
• Deze techniek zorgt voor een continue
doorlopende plooi;
• het geeft het gordijn een klassieke uitstraling;
• het reduceert het gordijnpakket en er is minder
gordijnstof nodig;
• is toepasbaar op alle railsystemen van Forest;
• ook beschikbaar als Forest Easyflex systeem. Hierbij
wordt transparant band gebruikt van 7,7 cm hoogte met
daarop pockets. In deze pockets wordt een Easyflex haak
bevestigd. Daarna kan het band met gordijn in de Easysnap
glijders worden geschoven (60%, 80% of 100% afstand).
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Forest Group Nederland BV is dé specialist in de ontwikkeling, productie en levering van innovatieve
gordijnrailsystemen. Forest levert haar producten in meer dan 75 landen en heeft filialen in Polen en
de Verenigde Staten.
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EIGENSCHAPPEN:
• elegant vormgegeven gemotoriseerd
vouwgordijnsysteem;
• voorzien van mechanisch en elektronisch af te stellen
220V buismotor;
• maximaal gewicht totaal systeem 12 kg (bij standaard
motor, zwaarder type is verkrijgbaar, tot 24 kg);
• verkrijgbare lengte: 5,80 meter;
• eenvoudig aan te sluiten op Domotica systemen;
• ook buismotor beschikbaar met ingebouwde Multi
ontvanger.

Naast hoogwaardige kwaliteitsproducten met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding staat Forest ook
bekend om het hoge service niveau en het goede klantcontact. Op onze website is alle informatie ook terug
te vinden: www.forestgroup.nl
In deze brochure kunt u een totaal overzicht terugvinden van ons railprogramma. De toepassingen,
technische eigenschappen en doorsneden van de profielen zijn per systeem aangegeven. Voor meer details
is er per systeem een aparte brochure beschikbaar.

THE WORLD
BEHIND YOUR
C U R TA I N S . . .

Ten behoeve van architecten, designers en andere geïnteresseerden, is er een speciale map beschikbaar
met monsters van de verschillende railsystemen en brochures van alle systemen, waarin ook de verschillende
onderdelen met lijntekeningen worden getoond.

Enkele bekende eigenschappen van de Forest systemen zijn:
• Eenvoudig te buigen met simpele buigapparaten
• Snelle installatie d.m.v. Smart Klick® technologie
• Multifunctionele, uitwisselbare steunen
• Inklikbare glijders
• Geruisloos openen en sluiten van de gordijnen
The World Behind Your Curtain begint bij Forest Group!
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EIGENSCHAPPEN:
• unieke gemotoriseerde 28mm railroede;
• kleuren:
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• verkrijgbare lengte: 5,80 meter;
• de motor hangt achter de roede,
voor de ultieme uitstraling;
• het is mogelijk om ook eindknoppen te bevestigen;
• op het MRS systeem kan zowel de FMS als de
Shuttle motor worden aangesloten.

De onderdelen zijn voor alle systemen direct uit
voorraad leverbaar. Ook zijn vele onderdelen,
zoals Smart Klick steunen en Klick glijders voor alle
systemen toepasbaar. Hierdoor kunnen de onderdelen efficiënt ingekocht worden,

BUIGEN

ONDERSTEUNING
FOREST
Voor technische vragen kan men contact opnemen
met de eigen R&D afdeling van Forest die nauw
samenwerkt met gespecialiseerde partijen.
Voor onze gemotoriseerde systemen zijn specifieke
aansluitschema’s beschikbaar.

Apparaten met verschillende buigwielen, keggen en
buigstrips zijn beschikbaar om het buigen van de
verschillende profielen zo makkelijk mogelijk te
maken.

PA R T N E R S

CUSTOM-MADE
PROGRAMMA

REFERENTIES

AMX®, Crestron, Vantage, KNX, Z-Wave Home
Automation.
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Het is mogelijk om compleet geassembleerde systemen naar klantspecificatie te bestellen. Hiervoor zijn
standaard overzichtelijke invulformulieren opgesteld,
welke ook vanaf onze website te downloaden zijn.

In meer dan 75 landen zijn systemen van Forest
geïnstalleerd. Naast referenties op onze website is
het ook mogelijk specifieke referenties op te vragen.
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Forest Group Nederland BV is dé specialist in de ontwikkeling, productie en levering van innovatieve
gordijnrailsystemen. Forest levert haar producten in meer dan 75 landen en heeft filialen in Polen en
de Verenigde Staten.

TOEPASSING:
particuliere en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:
• elegant vormgegeven gemotoriseerd
vouwgordijnsysteem;
• voorzien van mechanisch en elektronisch af te stellen
220V buismotor;
• maximaal gewicht totaal systeem 12 kg (bij standaard
motor, zwaarder type is verkrijgbaar, tot 24 kg);
• verkrijgbare lengte: 5,80 meter;
• eenvoudig aan te sluiten op Domotica systemen;
• ook buismotor beschikbaar met ingebouwde Multi
ontvanger.

Naast hoogwaardige kwaliteitsproducten met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding staat Forest ook
bekend om het hoge service niveau en het goede klantcontact. Op onze website is alle informatie ook terug
te vinden: www.forestgroup.nl
In deze brochure kunt u een totaal overzicht terugvinden van ons railprogramma. De toepassingen,
technische eigenschappen en doorsneden van de profielen zijn per systeem aangegeven. Voor meer details
is er per systeem een aparte brochure beschikbaar.

THE WORLD
BEHIND YOUR
C U R TA I N S . . .

Ten behoeve van architecten, designers en andere geïnteresseerden, is er een speciale map beschikbaar
met monsters van de verschillende railsystemen en brochures van alle systemen, waarin ook de verschillende
onderdelen met lijntekeningen worden getoond.

Enkele bekende eigenschappen van de Forest systemen zijn:
• Eenvoudig te buigen met simpele buigapparaten
• Snelle installatie d.m.v. Smart Klick® technologie
• Multifunctionele, uitwisselbare steunen
• Inklikbare glijders
• Geruisloos openen en sluiten van de gordijnen
The World Behind Your Curtain begint bij Forest Group!

TOEPASSING:
particuliere en professionele markt

ONDERDELEN

EIGENSCHAPPEN:
• unieke gemotoriseerde 28mm railroede;
• kleuren:
goud

RVS

brons

zwart

chroom

antiek

• verkrijgbare lengte: 5,80 meter;
• de motor hangt achter de roede,
voor de ultieme uitstraling;
• het is mogelijk om ook eindknoppen te bevestigen;
• op het MRS systeem kan zowel de FMS als de
Shuttle motor worden aangesloten.

De onderdelen zijn voor alle systemen direct uit
voorraad leverbaar. Ook zijn vele onderdelen,
zoals Smart Klick steunen en Klick glijders voor alle
systemen toepasbaar. Hierdoor kunnen de onderdelen efficiënt ingekocht worden,

BUIGEN

ONDERSTEUNING
FOREST
Voor technische vragen kan men contact opnemen
met de eigen R&D afdeling van Forest die nauw
samenwerkt met gespecialiseerde partijen.
Voor onze gemotoriseerde systemen zijn specifieke
aansluitschema’s beschikbaar.

Apparaten met verschillende buigwielen, keggen en
buigstrips zijn beschikbaar om het buigen van de
verschillende profielen zo makkelijk mogelijk te
maken.

PA R T N E R S

CUSTOM-MADE
PROGRAMMA

REFERENTIES

AMX®, Crestron, Vantage, KNX, Z-Wave Home
Automation.

28 mm
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Het is mogelijk om compleet geassembleerde systemen naar klantspecificatie te bestellen. Hiervoor zijn
standaard overzichtelijke invulformulieren opgesteld,
welke ook vanaf onze website te downloaden zijn.

In meer dan 75 landen zijn systemen van Forest
geïnstalleerd. Naast referenties op onze website is
het ook mogelijk specifieke referenties op te vragen.
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