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FOREST SYSTEMEN Overview
Duik in de onbegrensde wereld van raamdecoratie.

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS

KS / CKS GEKOORD
KLICK SYSTEEM

CS / CCS GEKOORD
HOTEL RAILSYSTEEM

TOEPASSING:
Consumenten en professionele markt

TOEPASSING:
Professionele markt

EIGENSCHAPPEN:
•	compact gordijnrailsysteem voor lichte en middelzware
gordijnen
•	buigbaar, zowel in binnen- als buitenbocht met een
radius van 10 cm
•	keuze uit 11 kleuren
• KS verkrijgbaar in lengten: 3, 4, 5, 6 en 7 meter
• CKS verkrijgbaar in lengten: 4, 5 en 6 meter
•	KS is beschikbaar als stucwerk /inbouw profiel om
gordijnrails onopvallend te plaatsen in verlaagd plafond.
•	max. draaggewicht 8kg per meter
•	koordbediening is mogelijk met CKS Systeem met
interne kanalen
•	Forest Wave systeem kan worden toegepast op KS

EIGENSCHAPPEN:
•	project gordijnrailsysteem voor zwaardere gordijnen
•	buigbaar, zowel in binnen- als buitenbocht met een
radius van 20 cm
•	keuze uit 4 kleuren: wit, zwart, zilver, bruin
•	verkrijgbaar in lengten: 3.66, 4.27, 4.88 en 6.10 meter
•	kogelgelagerde glijders mogelijk (alleen CS)
•	max. draaggewicht 15kg per meter
•	koordbediening is mogelijk met CCS Systeem met
interne kanalen
• Forest Wave systeem kan worden toegepast

20 mm
20 mm

20 mm

21 mm
20 mm

20 mm

12,5 mm

14 mm

14 mm

CRS / CRS GEKOORD
RAILROEDE SYSTEEM

CRS DECO
DECORATIEF
RAILROEDE SYSTEEM

TOEPASSING:
Consumenten en professionele markt

TOEPASSING:
Consumenten markt

EIGENSCHAPPEN:
• elegant en trendy railroede systeem met glijders
•	buigbaar, zowel in binnen- als buitenbocht met een
radius van 10 cm (20mm) of 20 cm (28mm)
• beschikbaar in twee maten: 20 en 28 mm
• keuze uit 10 kleuren (20 mm in 9 kleuren)
• verkrijgbaar in lengte 5,80 meter
• max. draaggewicht 15kg per meter
• ruime keuze aan decoratieve eindkoppen
•	mogelijkheid om via speciale steunen ‘in-de-dag’
te plaatsen
• koordbediening is mogelijk met gekoorde variant

28 mm

20 mm

EIGENSCHAPPEN:
•	decoratief railroede systeem met gordijnringen
• beschikbaar in twee maten: 20 en 28 mm
•	keuze uit 5 kleuren: RVS, antiek (gepoedercoat),
antraciet (gepoedercoat), chroom en taupe.
• verkrijgbaar in lengte 5,80 meter
• max. draaggewicht 15kg per meter
•	voorzien van speciale strip voor soepele bediening
en stille geleiding
• ruime keuze aam decoratieve eindkoppen
•	mogelijkheid om via speciale steunen ‘in-de-dag’
te plaatsen
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DS XL / DS XL LED /
DESIGNRAILSYSTEEM
TOEPASSING:
Consumenten en professionele markt
EIGENSCHAPPEN:
•	design gordijnrailsysteem met elegante vorm voor lichte,
middelzware- en zware gordijnen
•	handbediend, gekoord en gemotoriseerde bediening
•	alle Shuttle-motoren zijn toepasbaar op gemotoriseerde
DS-XL LED rail
• keuze uit 3 kleuren: wit, zilver, antraciet
• verkrijgbaar in lengten: 6 meter
•	geen zichtbare bevestiging van de steunen, door
geïntegreerde afdekkap.
• max. draaggewicht 15kg per meter
• tevens met geïntegreerde LED verlichting mogelijk
• Forest Wave systeem kan worden toegepast
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DS | COMPACTE
DESIGNRAIL

FOREST WAVE
SYSTEEM

TOEPASSING:
Consumenten en professionele markt

TOEPASSING:
Consumenten en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:
•	compact design gordijnrailsysteem met elegante vorm
voor lichte- en middelzware en zware gordijnen
•	buigbaar, in binnen- als buitenbocht ook in variabele
radius
•	keuze uit 4 kleuren: wit, zilver, antraciet en zwart
•	verkrijgbaar in lengten: 4, 5, 6 en 7 meter
(zilver niet in 7 meter, zwart niet in 4 en 6 meter)
•	geen zichtbare bevestiging van de steunen, door
geïntegreerde afdekkap.
• max. draaggewicht 15kg per meter
•	Forest Wave systeem kan worden toegepast

EIGENSCHAPPEN:
•	systeem dat zorgt voor een continue doorlopende waveplooi
•	gordijn wordt d.m.v. transparant band van 7,7 cm hoogte
met daarop pockets welke aan glijders bevestigd zijn, welke
onderling door een koordje zijn verbonden
• 3 type glijders: Easysnap, Easyflex en Easywave
•	verkrijgbaar in een dichtheid van 60%, 80% en 100%
•	het reduceert het gordijnpakket waardoor er minder
gordijnstof nodig is
• ideaal voor grote en hoge ruimtes
•	toepasbaar op alle handbediende, (behalve CRS Deco)
gekoorde (behalve CKS) en gemotoriseerde Forest systemen
• verkrijgbaar in 2 kleuren: wit en zwart

Easysnap

24 mm
Easyflex
11 mm
Easywave

FMS
GEMOTORISEERD
RAIL SYSTEEM

SHUTTLE SERIES
GORDIJNMOTOREN
TOEPASSING:
Consumenten en professionele markt

TOEPASSING:
Consumenten en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:
•	topkwaliteit gemotoriseerde gordijnmotor
• verkrijgbaar in 5 uitvoeringen: S, M, L, AC en iOn
• werkt met alle Forest gemotoriseerde gordijnrails
•	kan in combinatie met gebogen gordijnrails
toegepast worden
• keuze uit 3 kleuren: wit, zwart, zilver
•	alle denkbare bedieningsvormen mogelijk: app, remote,
wandschakelaar, handbediend
•	bediening van het gordijn met de hand blijft mogelijk
dankzij Touch Control technologie
• eenvoudig aan te sluiten op Domotica systemen
•	het modulaire ontwerp van de Shuttle maakt hem de
meest veelzijdige gordijnmotor
• ook verkrijgbaar als een draadloze accumotor
• Max. gordijngewicht 70kg (alleen Shuttle M)

EIGENSCHAPPEN:
•	compact en betrouwbaar gemotoriseerd
gordijnrailsysteem
• ook verkrijgbaar als grotere rail: FMS Plus
•	buigbaar, in binnen- als buitenbocht met een radius van
20 cm
• keuze uit 3 kleuren: wit, zwart, zilver
• verkrijgbaar in lengten: 5,80 en 7 meter
• fluisterstille, snelle en soepel lopende rail
• alle Shuttle-motoren zijn toepasbaar
•	ook verkrijgbaar met stucwerk/inbouw profiel om
gordijnrails onopvallend te plaatsen in verlaagd plafond
• Forest Wave systeem kan worden toegepast
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www.amx.com

www.knx.nl

www.crestron.com

www.smart-homes.nl

www.z-wave.com

MCS | MULTI
SPOREN GORDIJNRAILSYSTEEM

MRS |
GEMOTORISEERD
RAILROEDE SYSTEEM

TOEPASSING:
Consumenten en professionele markt

TOEPASSING:
Consumenten en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:
•	een strakke platte multi gordijnrail voor meerdere
gordijnen
• dubbelzijdige gordijnrail met 2 sporen en 3 sporen
•	tevens beschikbaar in compacte uitvoering met 2 sporen
en 1 spoor
• keuze uit 2 kleuren: wit en antraciet
• verkrijgbaar in lengte 6 meter
• max. draaggewicht 15kg per meter
•	ideaal voor bevestiging vitrage en gordijnen op één rail
• verduisteringsprofiel optioneel
•	koofoplossing optioneel voor MCS 2/3 om eenvoudig
een koof te creëren
• eenvoudige installatie dankzij voorgeboorde gaten
• Forest Wave systeem kan worden toegepast

EIGENSCHAPPEN:
• gemotoriseerde railroede systeem met glijders
• alle Shuttle-motoren zijn toepasbaar
• beschikbaar in 28 mm
•	keuze uit 8 kleuren: wit, goud, rvs-an, rvs-pc,
antiek-pc, taupe-pc, antraciet-pc, chroom
• verkrijgbaar in lengte 5,80meter
• ruime keuze aan decoratieve eindkoppen
•	de motor hangt achter de roede, voor de ultieme
uitstraling
• Forest Wave system kan worden toegepast
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BS / BS MAX VOUWGORDIJNSYSTEEM

BCS
GEMOTORISEERD
VOUWGORDIJNSYSTEEM

TOEPASSING:
Consumenten en professionele markt
EIGENSCHAPPEN:
•	handbediend vouwgordijnsysteem geschikt
voor lichte- en middelzware en zware gordijnstof
•	optreksysteem voorzien van klittenband zodat iedere
stof gemonteerd kan worden
• eenvoudige wand- en plafondmontage
•	verschuifbare conische koorddrums garandeert soepel
lopende bediening
• handig verwisselbare bedieningskant
• zelfremmende control units (1:1 en 1:4)
• verkrijgbare lengte: 5,80 meter
•	max. hoogte: BS 3,50 meter en BS MAX 4,80 meter
•	max. draaggewicht: BS 7,5 kg, BS MAX 13 kg per meter
•	valsysteem optioneel toepasbaar (met 1 trekbeweging
kan het gordijn gesloten worden)
•	optioneel kindvriendelijk bedieningsmechanisme
(alleen BS)
52,50 mm

33,30 mm

EIGENSCHAPPEN:
•	gemotoriseerd vouwgordijnsysteem voor lichte- en
middelzware en zware gordijnstof
•	optreksysteem voorzien van klittenband zodat iedere
stof gemonteerd kan worden
•	voorzien van mechanisch en elektronisch af te stellen
220V buismotor
• verkrijgbare lengte: 5,80 meter
•	optioneel is de obstructie sensor toepasbaar (zorgt
ervoor dat deze automatisch stopt als het vouwgordijn
een obstakel tegenkomt)
• eenvoudig aan te sluiten op Domotica systemen
•	max. draaggewicht totaal systeem 13 kg (bij standaard
motor, zwaarder type verkrijgbaar tot 24 kg)
•	optioneel te bedienen via App icm
63 mm
Forest Wireless Connector
en smart plug
74 mm

53,20 mm

36,70 mm

MTS | SEPARATIERAILSYSTEEM

ATLANTIS EN
ATLANTIS
SLIM-LINE
ROLGORDIJNSYSTEEM

TOEPASSING:
Professionele markt (met name gezondheidssector)

TOEPASSING:
Consumenten en professionele markt

EIGENSCHAPPEN:
•	elegant en functioneel separatierailsysteem
• ook verkrijgbaar in slank of een rond design
•	buigbaar, in binnen- als buitenbocht met een radius
van 20 cm
• beschikbare kleur: wit
• verkrijgbaar in lengten: 5,8 en 7 meter

EIGENSCHAPPEN:
• gemotoriseerd en gekoord rolgordijn systeem
•	beschikbaar in afmetingen: 35, 40, 50 en 60 mm
• Forest buismotor en bediening toepasbaar
• eenvoudige montage met verstelbare steunen
• breedte tot wel 400 cm (60mm T6 buis)
•	max. gordijngewicht 26 kg bij 13Nm Forest buismotor
• ultra stille motor: <44 dB
• Forest buismotoren verkrijgbaar in: 3Nm, 6Nm en 13 Nm
• eenvoudig aan te sluiten op Domotica systemen
•	optioneel te bedienen via App icm Forest Wireless
Connector en smart plug
•	ook beschikbaar met ingebouwde ontvanger en
elektronische afstelling eindposities
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TOEPASSING:
Consumenten en professionele markt
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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 100 landen en heeft dochterondernemingen in de Verenigde Staten, China, Verenigde
Arabische Emiraten & Polen.
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.
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
• Betrouwbare gemotoriseerde systemen
• Snelle installatie d.m.v. Smart Klick® technologie
• Multifunctionele, uitwisselbare steunen
• Inklikbare glijders
•	Duurzame keuze vanwege lange levensduur en
bijbehorende 10 jaar garantie
• Geruisloos openen en sluiten van de gordijnen
The World Behind Your Curtains begint bij Forest Group!

ONDERDELEN

ONDERSTEUNING FOREST

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,

Voor technische vragen kan men contact opnemen met de
eigen R&D afdeling van Forest die nauw samenwerkt met
gespecialiseerde partijen.

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

CUSTOM-MADE
PROGRAMMA

Voor onze gemotoriseerde systemen zijn specifieke
aansluitschema’s beschikbaar.

REFERENTIES
In meer dan 100 landen zijn systemen van Forest geïnstalleerd.
Naast referenties op onze website is het ook mogelijk specifieke
referenties op te vragen.
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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.

WWW.FORESTGROUP.COM

