Forest Group S.R.L está especializado no desenvolvimento, na produção e exportação de sistemas de cortinas altamente
inovadores.

BLIND SISTEM
(PERSIANA ROMANA)
BS / BS MAX

BLIND SISTEM
(PERSIANA ROMANA)
MOTORIZADO BCS

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

Além dos nossos produtos serem de primeira qualidade, com um excelente relação entre qualidade-preço, Forest Group é
estimado por seu alto nível de serviço e sua boa atenção ao cliente.

CARACTERÍSTICAS:
•	Blind sistem com operação manual para cortinas leves,
médias e pesadas;
• Perfil com velcro para colar qualquer tela;
• Montagem fácil na parede e no teto;
• Os selecionadores garantem um funcionamento suave;
• Drives intercambiáveis laterais;
• Drives com autobloqueio (1:1 e 1:4);
• Longitude disponível: 5.8m
• Altura Máx.: BS 3,5m e BS MAX 4,8m;
•	Peso Máx.: BS 7,5kg por metro e BS MAX 13kg por
metro;
•	Sistema caído opcional (a cortina pode se fechar em um
movimento);
• Sistema de segurança para crianças opcional.

CARACTERÍSTICAS:
•	Blind Sistem motorizado para cortinas leves, médias e
pesadas;
• Perfil de alumínio com velcro;
• Motorizado com motor tubular de 220V;
• Longitude disponível: 5.80m;
•	O senso de obstrução é opcional (afirma que o motor
se detenha automaticamente quando o Blind Sistem
encontra algum obstáculo);
• Fácil conexão com a automação residencial;
•	Peso máximo por selecionador: 4kg. Com um máximo
de 13kg;
•	Pode controlar este através de um interruptor de parede,
um comando (de alta frequência), um cronômetro (de
alta frequência), com um controle
63 mm
remoto ou através de nosso aplicativo
em uma combinação com um
plugue inteligente e Forest Wireless
Connector;
•	Outros motores disponíveis para poder
ampliar o peso máximo a 26kg.

Toda informação relevante também pode ser encontrada no nosso site: www.forestgroup.com

SISTEMA
ATLANTIS SLIM-LINE DE
CORTINAS ROLOS

USO/APLICAÇÃO:
Profissional
CARACTERÍSTICAS:
• Trilho elegante e funcional;
• Também disponível em perfil plano ou redondo;
• F lexível: pode se curvar em ambos sentidos ou em
curvas contínuas;
• Cor disponível: Branco;
• Longitude disponíveis: 5.80 e 7m;
•	Disponível com tratamento antibacteriano Biocote para
uma higiene excelente.

15 mm

19,6 mm

Para arquitetos e designers está disponível um catálogo especial. Este catálogo também inclui amostras de diferentes
sistemas de trilhos e brochuras de todos os sistemas com desenhos em 3D e todos os seus componentes.

74 mm

53,20 mm

36,70 mm

SISTEMA DE TRILHO
DE SEPARAÇÃO MTS

Esta brochura contém um visão geral básica de nossa linha de sistemas de trilhos para cortinas. Brochuras especiais com
informação de aplicação, características técnicas e seções transversais de perfis separados por sistemas.

28 mm

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

33 mm

28 mm

30 mm

CARACTERÍSTICAS:
• Sistema de estore manual e motorizado;
• Tubos disponíveis: 35mm, 40mm, 50mm e 60mm;
• Fácil montagem com suportes ajustáveis;
• Largura para cima 400cm (tubo T6 de 60mm);
• Peso máximo da cortina 26kg com motor Forest de 13Nm;
• Motor silencioso abaixo de 44dB;
• Motores tubulares Forest disponíveis: 3Nm, 6Nm e 13Nm;
• Fácil conexão para automação residencial;
•	Pode controlar este através de um interruptor de parede,
um comando (de alta frequência), um cronômetro (de alta
frequência), com um controle remoto ou através de nosso
aplicativo em uma combinação com um plugue inteligente
e Forest Wireless Connector;
•	Motor tubular também disponível com multireceptor
interno e configuração
60 mm
eletrônica de limites;
50 mm
•	Controle com comando
Forest Diamond Sense e/ou
interruptor na parede.

Algumas características reconhecidas dos trilhos para
cortina de Forest Group:
• Fácil de dobrar com ferramentas de dobra;
• Sistema motorizado de confiança provada;
• Instalação rápida graças à tecnologia Smart Klick;
• Peças intercambiáveis e multifuncionais;
•	Os controles deslizantes podem ser facilmente
instalados nos trilhos;
•	Escolha sustentável devido a sua vida longa,
uma garantia de 10 anos.*

COMPONENTES
Todos os componentes estão disponíveis diretamente do
nosso estoque na Holanda.
A maioria das peças são intercambiáveis entre diferentes
sistemas o que reduz a necessidade de estoque.

CURVAS/ARCOS
Oferecemos ferramentas especiais para curvar facilmente
nos diferentes tipos de trilhos, tanto em ângulos de 90º
como em curvas contínuas.

FEITO SOB ENCOMENDA

DOMÓTICA
PRONTA

CONSELHO AO CLIENTE –
FOREST GROUP

Embalamos cada item em caixas etiquetadas com a descrição
do produto e a logo do Forest Group. Também temos
disponível diagramas da instalação técnica dos nossos
sistemas motorizados.

REFERÊNCIAS

Este formulário pode ser obtido através de um contato pela
nossa página da web.

Os trilhos do Forest Group têm sidos instalados em mais
de 100 países, tanto em projetos residenciais como em
comerciais.
Por favor, visite nossa página na web para uma visão geral e
contato com Forest Group para mais referências.
*Exceto baterias de motor iOn e BS, BCS, Atlantis / Atlantis Slim Line

WWW.FORESTGROUP.COM

Mergulhe no mundo ilimitado da decoração de janelas

Graças ao nosso departamento de investigação e o
desenvolvimento e a cooperação de experts podemos
responder à qualquer pergunta.

É possível fazer pedidos de sistemas de trilhos para cortinas
sob encomenda com nossos formulários de pedidos.

OPERAÇÃO DO
APLICATIVO

FOREST SISTEMAS General

Para obter informações mais detalhadas, por favor, contatar
Forest Group.

FOREST-PO-APR-21

52,50 mm
33,30 mm

Forest Group fornece seus produtos a mais de 100 países no mundo e possui filiais nos Estados Unidos, China, Emirados
Árabes e Polônia.

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS

CONTROLE
REMOTO

COM
CORDÃO

MANUAL

SISTEMA KS E CKS
COM CORDÃO

SISTEMA PARA
HÓTEIS CS E CCS
COM CORDÃO

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial
CARACTERÍSTICAS:
•	Sistema manual altamente eficiente para todo tipo de
cortina de peso médio;
•	Flexível: pode ser curvado em ambos sentidos ou curvas
contínuas;
•	Cores disponíveis: branco, dourado, prata, marrom, preto,
creme, roxo, azul, amarelo e verde;
•	Longitudes disponíveis: KS 3, 4, 5, 6 e 7m;
• Longitudes disponíveis: CKS 3, 4, 5, 6 e 7m;
•	KS está disponível com perfil embutido para instalar trilhos
de cortina de maneiras discretas em um falso teto;
•	Peso máximo da tela: KS 8kg por metro e CKS 8kg por metro;
•	Disponível com sistema de cordão muito eficiente com
vias individuais para cordões internos, evita caída de
cordões e elimina os emaranhados;
•	Pode ser usado para sistemas de cortina de onda perfeita
(apenas KS).

CARACTERÍSTICAS:
•	Sistema manual ou forte para cortinas de peso médio ou
pesado;
•	Flexível: pode ser curvado em ambos sentidos ou curvas
contínuas;
• Cores disponíveis: branco, prata, preto e marrom;
• Longitudes disponíveis: 3´60/4´27/4´88/5´80 e 6´10m;
•	Controles com sistema de clicks de alta frequência, também
pode ser usado com controles deslizantes de roda;
• Peso máximo da tela: 15kg por metro;
•	Também disponível com sistema de cabo, com linhas
individuais para cordões internos, evita caídas e elimina
emaranhados;
•	Pode ser usado para sistemas de cortinas de onda perfeita.

26 mm

19,6 mm

20 mm

20 mm

20 mm
61 mm

21 mm

60 mm

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

USO/APLICAÇÃO:
Residencial

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:
•	Sistema de trilhos redondos elegantes com controles
deslizantes;
•	Flexível: pode ser curvado em ambos os sentidos ou em
curvas contínuas;
• Disponível em dois diâmetros: 20 e 28mm;
• Disponível em 10 cores (9 em 20mm);
• Longitude disponível: 5.80m
• Peso máximo da tela: 15kg por metro;
• Ampla variedade de terminais decorativos;
•	Possibilidade de colocar no dia através de suportes
especiais;
•	Também disponível com sistema de cabo, com linhas
individuais para cordões internos, evita caídas e elimina
emaranhados;

CARACTERÍSTICAS:
• Sistema de trilhos decorativos com argolas;
• Disponível em 2 diâmetros: 20 e 28mm;
•	Escolha de 5 cores: inox, antiguidade, antracite, cromada
e taupe;
• Longitude disponível: 5.8m;
• Peso máximo da cortina: 15kg por metro;
•	Equipado com uma faixa especial para um
funcionamento suave e silencioso ou de anel;
• Ampla variedade de terminais decorativos;
•	Possibilidade de colocar no interior da janela com
suportes especiais.

CARACTERÍSTICAS:
•	Sistema manual elegante e estético para todo tipo de
cortina com peso médio;
•	Flexível: pode ser curvado para ambos os lados ou em
curvas contínuas;
•	Disponível em 4 cores: branco, prata, preto e antracite;
•	Longitude disponível: 4, 5, 6 e 7m (prata 7m não
disponível, preto em 4 e 6m não disponível);
•	Suportes de seções que permanecem ocultas pela vista
frontal do perfil;
• Peso máximo da cortina: 15kg por metro;
•	Compatível com o sistema de onda perfeita
“Forest Wave System”

LED
Gemotoriseerd

FOREST
EASYFOLD
SYSTEM

SISTEMA
ELEGANTE
MULTICANAL MCS

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:
• Cortinas de onda perfeita;
•	Faixa de nylon, costurada a parte superior da tela, cria a
dobra;
•	3 tipos de controles deslizantes: EasySnap, EasyFlex,
EasyWave;
• Disponível para diferentes ondas: 5,4cm., 6cm e 8cm;
• Ideal para espaços amplos;
•	Aplicável para todos os sistemas de Forest manuais (exceto
CRS Deco), de cordão (exceto CKS) e motorizados;
• Cores disponíveis: preto e branco.

CARACTERÍSTICAS:
• Sistema elegante com diferentes vias;
• Trilho com lado duplo em 2 ou 3 canais;
• Disponível também ½;
• Disponível em 2 cores: branco e antracite;
• Longitude disponíveis: 5.8m;
• Peso máximo da tela: 15kg por metro;
• Ideal para instalar em várias cortinas;
• Perfil de escurecimento opcional;
•	Existem dois perfis de escurecimento:
para a parte superior do trilho os laterais;
• Opção de perfil perfurado para facilitar instalação;
• Compatível com o sistema de onda perfeita.

www.amx.com

www.knx.nl

www.crestron.com

www.smart-homes.nl

www.z-wave.com

SISTEMA
MOTORIZADO MRS
USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial
CARACTERÍSTICAS:
• Trilho redondo com controles deslizantes;
• Disponível em 28mm;
• 10 cores disponíveis;
• Longitude disponível: 5.8m
• Ampla variedade de terminais decorativos;
•	O motor se instala atrás do perfil para melhorar o
aspecto;
• Podem ser usados todos os motores da Shuttle;
• Compatível com o sistema de onda perfeita.

Easysnap

28 mm
20 mm

20 mm

20 mm

SISTEMA
DECORATIVO DS

20 mm

15 mm

20 mm

20 mm

12,5 mm

14 mm

14 mm

LED
handbediend

SISTEMA
DECORATIVO CRS

28 mm

CARACTERÍSTICAS:
• Motor com trilho motorizado de alta qualidade;
• 5 versões de trilhos disponíveis: S, L, M, AC e iOn;
•	Funcionam com todos os sistemas motorizados de
Forest;
• Pode ser usado com trilhos curvados;
• Cores disponíveis: branco, preto e prata;
•	Diferentes formas de funcionamento: aplicativo, controle
remoto, botão, acionamento manual;
• Fácil conexão a sistemas de automação residencial;
•	O desenho modular do Shuttle o converte em o motor
de cortina mais versátil;
• Disponível também com motor de bateria sem fio;
• Peso máximo da cortina: 70kg (só Shuttle M);
•	Tem a tecnologia de Touch Impulse que ativa o motor
com um suave puxar manual da cortina.

61 mm

SISTEMA CRS/
CRS COM CORDÃO

28 mm

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:
•	Trilho motorizado, compacto e
confiável;
•	Disponível também para sistema
FMS plus;
•	Flexível, pode se curvar para ambos os sentidos ou
em curvas contínuas;
• Disponível em 3 cores: branco, prata e preto;
• Longitude disponível: 5.80 e 7m;
• Trilho silencioso, rápido e suave;
• Pode ser utilizado todos os motores Shuttle;
•	O sistema FMS Plus está disponível também para
recuar longamente;
• Compatível com o sistema de onda perfeita.

CARACTERÍSTICAS:
•	Sistema manual elegante e estético para todo tipo de
cortina de peso médio;
• Disponível manual, com cordão ou motorizado;
• Disponível em cores: branco, prata e preto;
• Longitude disponível: 6m;
•	Suportes de seções ocultas que permanecem integradas
no perfil de fiação;
• Peso máximo da tela: 15kg por metro;
• Também disponível com iluminação LED;
•	Compatível com o sistema de onda perfeita
“Forrest Wave System”;
• Apto para todos os motores Shuttle.

25 mm

			

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

USO/APLICAÇÃO:
Comercial

MOTORES DA
SÉRIE SHUTTLE

32,20 mm

20 mm

SISTEMA
MOTORIZADO FMS

30 mm

20 mm

SISTEMA DECORATIVO
DS-XL

46,80 mm

24 mm

28 mm
8,20 mm
28 mm

11 mm

28 mm

Easyflex

108 mm
Easywave

8,20 mm

SISTEMA KS E CKS
COM CORDÃO

SISTEMA PARA
HÓTEIS CS E CCS
COM CORDÃO

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial
CARACTERÍSTICAS:
•	Sistema manual altamente eficiente para todo tipo de
cortina de peso médio;
•	Flexível: pode ser curvado em ambos sentidos ou curvas
contínuas;
•	Cores disponíveis: branco, dourado, prata, marrom, preto,
creme, roxo, azul, amarelo e verde;
•	Longitudes disponíveis: KS 3, 4, 5, 6 e 7m;
• Longitudes disponíveis: CKS 3, 4, 5, 6 e 7m;
•	KS está disponível com perfil embutido para instalar trilhos
de cortina de maneiras discretas em um falso teto;
•	Peso máximo da tela: KS 8kg por metro e CKS 8kg por metro;
•	Disponível com sistema de cordão muito eficiente com
vias individuais para cordões internos, evita caída de
cordões e elimina os emaranhados;
•	Pode ser usado para sistemas de cortina de onda perfeita
(apenas KS).

CARACTERÍSTICAS:
•	Sistema manual ou forte para cortinas de peso médio ou
pesado;
•	Flexível: pode ser curvado em ambos sentidos ou curvas
contínuas;
• Cores disponíveis: branco, prata, preto e marrom;
• Longitudes disponíveis: 3´60/4´27/4´88/5´80 e 6´10m;
•	Controles com sistema de clicks de alta frequência, também
pode ser usado com controles deslizantes de roda;
• Peso máximo da tela: 15kg por metro;
•	Também disponível com sistema de cabo, com linhas
individuais para cordões internos, evita caídas e elimina
emaranhados;
•	Pode ser usado para sistemas de cortinas de onda perfeita.

26 mm

19,6 mm

20 mm

20 mm

20 mm
61 mm

21 mm

60 mm

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

USO/APLICAÇÃO:
Residencial

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:
•	Sistema de trilhos redondos elegantes com controles
deslizantes;
•	Flexível: pode ser curvado em ambos os sentidos ou em
curvas contínuas;
• Disponível em dois diâmetros: 20 e 28mm;
• Disponível em 10 cores (9 em 20mm);
• Longitude disponível: 5.80m
• Peso máximo da tela: 15kg por metro;
• Ampla variedade de terminais decorativos;
•	Possibilidade de colocar no dia através de suportes
especiais;
•	Também disponível com sistema de cabo, com linhas
individuais para cordões internos, evita caídas e elimina
emaranhados;

CARACTERÍSTICAS:
• Sistema de trilhos decorativos com argolas;
• Disponível em 2 diâmetros: 20 e 28mm;
•	Escolha de 5 cores: inox, antiguidade, antracite, cromada
e taupe;
• Longitude disponível: 5.8m;
• Peso máximo da cortina: 15kg por metro;
•	Equipado com uma faixa especial para um
funcionamento suave e silencioso ou de anel;
• Ampla variedade de terminais decorativos;
•	Possibilidade de colocar no interior da janela com
suportes especiais.

CARACTERÍSTICAS:
•	Sistema manual elegante e estético para todo tipo de
cortina com peso médio;
•	Flexível: pode ser curvado para ambos os lados ou em
curvas contínuas;
•	Disponível em 4 cores: branco, prata, preto e antracite;
•	Longitude disponível: 4, 5, 6 e 7m (prata 7m não
disponível, preto em 4 e 6m não disponível);
•	Suportes de seções que permanecem ocultas pela vista
frontal do perfil;
• Peso máximo da cortina: 15kg por metro;
•	Compatível com o sistema de onda perfeita
“Forest Wave System”

LED
Gemotoriseerd

FOREST
EASYFOLD
SYSTEM

SISTEMA
ELEGANTE
MULTICANAL MCS

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:
• Cortinas de onda perfeita;
•	Faixa de nylon, costurada a parte superior da tela, cria a
dobra;
•	3 tipos de controles deslizantes: EasySnap, EasyFlex,
EasyWave;
• Disponível para diferentes ondas: 5,4cm., 6cm e 8cm;
• Ideal para espaços amplos;
•	Aplicável para todos os sistemas de Forest manuais (exceto
CRS Deco), de cordão (exceto CKS) e motorizados;
• Cores disponíveis: preto e branco.

CARACTERÍSTICAS:
• Sistema elegante com diferentes vias;
• Trilho com lado duplo em 2 ou 3 canais;
• Disponível também ½;
• Disponível em 2 cores: branco e antracite;
• Longitude disponíveis: 5.8m;
• Peso máximo da tela: 15kg por metro;
• Ideal para instalar em várias cortinas;
• Perfil de escurecimento opcional;
•	Existem dois perfis de escurecimento:
para a parte superior do trilho os laterais;
• Opção de perfil perfurado para facilitar instalação;
• Compatível com o sistema de onda perfeita.

www.amx.com

www.knx.nl

www.crestron.com

www.smart-homes.nl

www.z-wave.com

SISTEMA
MOTORIZADO MRS
USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial
CARACTERÍSTICAS:
• Trilho redondo com controles deslizantes;
• Disponível em 28mm;
• 10 cores disponíveis;
• Longitude disponível: 5.8m
• Ampla variedade de terminais decorativos;
•	O motor se instala atrás do perfil para melhorar o
aspecto;
• Podem ser usados todos os motores da Shuttle;
• Compatível com o sistema de onda perfeita.

Easysnap

28 mm
20 mm

20 mm

20 mm

SISTEMA
DECORATIVO DS

20 mm

15 mm

20 mm

20 mm

12,5 mm

14 mm

14 mm

LED
handbediend

SISTEMA
DECORATIVO CRS

28 mm

CARACTERÍSTICAS:
• Motor com trilho motorizado de alta qualidade;
• 5 versões de trilhos disponíveis: S, L, M, AC e iOn;
•	Funcionam com todos os sistemas motorizados de
Forest;
• Pode ser usado com trilhos curvados;
• Cores disponíveis: branco, preto e prata;
•	Diferentes formas de funcionamento: aplicativo, controle
remoto, botão, acionamento manual;
• Fácil conexão a sistemas de automação residencial;
•	O desenho modular do Shuttle o converte em o motor
de cortina mais versátil;
• Disponível também com motor de bateria sem fio;
• Peso máximo da cortina: 70kg (só Shuttle M);
•	Tem a tecnologia de Touch Impulse que ativa o motor
com um suave puxar manual da cortina.

61 mm

SISTEMA CRS/
CRS COM CORDÃO

28 mm

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:
•	Trilho motorizado, compacto e
confiável;
•	Disponível também para sistema
FMS plus;
•	Flexível, pode se curvar para ambos os sentidos ou
em curvas contínuas;
• Disponível em 3 cores: branco, prata e preto;
• Longitude disponível: 5.80 e 7m;
• Trilho silencioso, rápido e suave;
• Pode ser utilizado todos os motores Shuttle;
•	O sistema FMS Plus está disponível também para
recuar longamente;
• Compatível com o sistema de onda perfeita.

CARACTERÍSTICAS:
•	Sistema manual elegante e estético para todo tipo de
cortina de peso médio;
• Disponível manual, com cordão ou motorizado;
• Disponível em cores: branco, prata e preto;
• Longitude disponível: 6m;
•	Suportes de seções ocultas que permanecem integradas
no perfil de fiação;
• Peso máximo da tela: 15kg por metro;
• Também disponível com iluminação LED;
•	Compatível com o sistema de onda perfeita
“Forrest Wave System”;
• Apto para todos os motores Shuttle.

25 mm

			

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

USO/APLICAÇÃO:
Comercial

MOTORES DA
SÉRIE SHUTTLE

32,20 mm

20 mm

SISTEMA
MOTORIZADO FMS

30 mm

20 mm

SISTEMA DECORATIVO
DS-XL

46,80 mm

24 mm

28 mm
8,20 mm
28 mm

11 mm

28 mm

Easyflex

108 mm
Easywave

8,20 mm

SISTEMA KS E CKS
COM CORDÃO

SISTEMA PARA
HÓTEIS CS E CCS
COM CORDÃO

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial
CARACTERÍSTICAS:
•	Sistema manual altamente eficiente para todo tipo de
cortina de peso médio;
•	Flexível: pode ser curvado em ambos sentidos ou curvas
contínuas;
•	Cores disponíveis: branco, dourado, prata, marrom, preto,
creme, roxo, azul, amarelo e verde;
•	Longitudes disponíveis: KS 3, 4, 5, 6 e 7m;
• Longitudes disponíveis: CKS 3, 4, 5, 6 e 7m;
•	KS está disponível com perfil embutido para instalar trilhos
de cortina de maneiras discretas em um falso teto;
•	Peso máximo da tela: KS 8kg por metro e CKS 8kg por metro;
•	Disponível com sistema de cordão muito eficiente com
vias individuais para cordões internos, evita caída de
cordões e elimina os emaranhados;
•	Pode ser usado para sistemas de cortina de onda perfeita
(apenas KS).

CARACTERÍSTICAS:
•	Sistema manual ou forte para cortinas de peso médio ou
pesado;
•	Flexível: pode ser curvado em ambos sentidos ou curvas
contínuas;
• Cores disponíveis: branco, prata, preto e marrom;
• Longitudes disponíveis: 3´60/4´27/4´88/5´80 e 6´10m;
•	Controles com sistema de clicks de alta frequência, também
pode ser usado com controles deslizantes de roda;
• Peso máximo da tela: 15kg por metro;
•	Também disponível com sistema de cabo, com linhas
individuais para cordões internos, evita caídas e elimina
emaranhados;
•	Pode ser usado para sistemas de cortinas de onda perfeita.

26 mm

19,6 mm

20 mm

20 mm

20 mm
61 mm

21 mm

60 mm

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

USO/APLICAÇÃO:
Residencial

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:
•	Sistema de trilhos redondos elegantes com controles
deslizantes;
•	Flexível: pode ser curvado em ambos os sentidos ou em
curvas contínuas;
• Disponível em dois diâmetros: 20 e 28mm;
• Disponível em 10 cores (9 em 20mm);
• Longitude disponível: 5.80m
• Peso máximo da tela: 15kg por metro;
• Ampla variedade de terminais decorativos;
•	Possibilidade de colocar no dia através de suportes
especiais;
•	Também disponível com sistema de cabo, com linhas
individuais para cordões internos, evita caídas e elimina
emaranhados;

CARACTERÍSTICAS:
• Sistema de trilhos decorativos com argolas;
• Disponível em 2 diâmetros: 20 e 28mm;
•	Escolha de 5 cores: inox, antiguidade, antracite, cromada
e taupe;
• Longitude disponível: 5.8m;
• Peso máximo da cortina: 15kg por metro;
•	Equipado com uma faixa especial para um
funcionamento suave e silencioso ou de anel;
• Ampla variedade de terminais decorativos;
•	Possibilidade de colocar no interior da janela com
suportes especiais.

CARACTERÍSTICAS:
•	Sistema manual elegante e estético para todo tipo de
cortina com peso médio;
•	Flexível: pode ser curvado para ambos os lados ou em
curvas contínuas;
•	Disponível em 4 cores: branco, prata, preto e antracite;
•	Longitude disponível: 4, 5, 6 e 7m (prata 7m não
disponível, preto em 4 e 6m não disponível);
•	Suportes de seções que permanecem ocultas pela vista
frontal do perfil;
• Peso máximo da cortina: 15kg por metro;
•	Compatível com o sistema de onda perfeita
“Forest Wave System”

LED
Gemotoriseerd

FOREST
EASYFOLD
SYSTEM

SISTEMA
ELEGANTE
MULTICANAL MCS

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:
• Cortinas de onda perfeita;
•	Faixa de nylon, costurada a parte superior da tela, cria a
dobra;
•	3 tipos de controles deslizantes: EasySnap, EasyFlex,
EasyWave;
• Disponível para diferentes ondas: 5,4cm., 6cm e 8cm;
• Ideal para espaços amplos;
•	Aplicável para todos os sistemas de Forest manuais (exceto
CRS Deco), de cordão (exceto CKS) e motorizados;
• Cores disponíveis: preto e branco.

CARACTERÍSTICAS:
• Sistema elegante com diferentes vias;
• Trilho com lado duplo em 2 ou 3 canais;
• Disponível também ½;
• Disponível em 2 cores: branco e antracite;
• Longitude disponíveis: 5.8m;
• Peso máximo da tela: 15kg por metro;
• Ideal para instalar em várias cortinas;
• Perfil de escurecimento opcional;
•	Existem dois perfis de escurecimento:
para a parte superior do trilho os laterais;
• Opção de perfil perfurado para facilitar instalação;
• Compatível com o sistema de onda perfeita.

www.amx.com

www.knx.nl

www.crestron.com

www.smart-homes.nl

www.z-wave.com

SISTEMA
MOTORIZADO MRS
USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial
CARACTERÍSTICAS:
• Trilho redondo com controles deslizantes;
• Disponível em 28mm;
• 10 cores disponíveis;
• Longitude disponível: 5.8m
• Ampla variedade de terminais decorativos;
•	O motor se instala atrás do perfil para melhorar o
aspecto;
• Podem ser usados todos os motores da Shuttle;
• Compatível com o sistema de onda perfeita.

Easysnap

28 mm
20 mm

20 mm

20 mm

SISTEMA
DECORATIVO DS

20 mm

15 mm

20 mm

20 mm

12,5 mm

14 mm

14 mm

LED
handbediend

SISTEMA
DECORATIVO CRS

28 mm

CARACTERÍSTICAS:
• Motor com trilho motorizado de alta qualidade;
• 5 versões de trilhos disponíveis: S, L, M, AC e iOn;
•	Funcionam com todos os sistemas motorizados de
Forest;
• Pode ser usado com trilhos curvados;
• Cores disponíveis: branco, preto e prata;
•	Diferentes formas de funcionamento: aplicativo, controle
remoto, botão, acionamento manual;
• Fácil conexão a sistemas de automação residencial;
•	O desenho modular do Shuttle o converte em o motor
de cortina mais versátil;
• Disponível também com motor de bateria sem fio;
• Peso máximo da cortina: 70kg (só Shuttle M);
•	Tem a tecnologia de Touch Impulse que ativa o motor
com um suave puxar manual da cortina.

61 mm

SISTEMA CRS/
CRS COM CORDÃO

28 mm

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

CARACTERÍSTICAS:
•	Trilho motorizado, compacto e
confiável;
•	Disponível também para sistema
FMS plus;
•	Flexível, pode se curvar para ambos os sentidos ou
em curvas contínuas;
• Disponível em 3 cores: branco, prata e preto;
• Longitude disponível: 5.80 e 7m;
• Trilho silencioso, rápido e suave;
• Pode ser utilizado todos os motores Shuttle;
•	O sistema FMS Plus está disponível também para
recuar longamente;
• Compatível com o sistema de onda perfeita.

CARACTERÍSTICAS:
•	Sistema manual elegante e estético para todo tipo de
cortina de peso médio;
• Disponível manual, com cordão ou motorizado;
• Disponível em cores: branco, prata e preto;
• Longitude disponível: 6m;
•	Suportes de seções ocultas que permanecem integradas
no perfil de fiação;
• Peso máximo da tela: 15kg por metro;
• Também disponível com iluminação LED;
•	Compatível com o sistema de onda perfeita
“Forrest Wave System”;
• Apto para todos os motores Shuttle.

25 mm

			

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

USO/APLICAÇÃO:
Comercial

MOTORES DA
SÉRIE SHUTTLE

32,20 mm

20 mm

SISTEMA
MOTORIZADO FMS

30 mm

20 mm

SISTEMA DECORATIVO
DS-XL

46,80 mm

24 mm

28 mm
8,20 mm
28 mm

11 mm

28 mm

Easyflex

108 mm
Easywave

8,20 mm

Forest Group S.R.L está especializado no desenvolvimento, na produção e exportação de sistemas de cortinas altamente
inovadores.

BLIND SISTEM
(PERSIANA ROMANA)
BS / BS MAX

BLIND SISTEM
(PERSIANA ROMANA)
MOTORIZADO BCS

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

Além dos nossos produtos serem de primeira qualidade, com um excelente relação entre qualidade-preço, Forest Group é
estimado por seu alto nível de serviço e sua boa atenção ao cliente.

CARACTERÍSTICAS:
•	Blind sistem com operação manual para cortinas leves,
médias e pesadas;
• Perfil com velcro para colar qualquer tela;
• Montagem fácil na parede e no teto;
• Os selecionadores garantem um funcionamento suave;
• Drives intercambiáveis laterais;
• Drives com autobloqueio (1:1 e 1:4);
• Longitude disponível: 5.8m
• Altura Máx.: BS 3,5m e BS MAX 4,8m;
•	Peso Máx.: BS 7,5kg por metro e BS MAX 13kg por
metro;
•	Sistema caído opcional (a cortina pode se fechar em um
movimento);
• Sistema de segurança para crianças opcional.

CARACTERÍSTICAS:
•	Blind Sistem motorizado para cortinas leves, médias e
pesadas;
• Perfil de alumínio com velcro;
• Motorizado com motor tubular de 220V;
• Longitude disponível: 5.80m;
•	O senso de obstrução é opcional (afirma que o motor
se detenha automaticamente quando o Blind Sistem
encontra algum obstáculo);
• Fácil conexão com a automação residencial;
•	Peso máximo por selecionador: 4kg. Com um máximo
de 13kg;
•	Pode controlar este através de um interruptor de parede,
um comando (de alta frequência), um cronômetro (de
alta frequência), com um controle
63 mm
remoto ou através de nosso aplicativo
em uma combinação com um
plugue inteligente e Forest Wireless
Connector;
•	Outros motores disponíveis para poder
ampliar o peso máximo a 26kg.

Toda informação relevante também pode ser encontrada no nosso site: www.forestgroup.com

SISTEMA
ATLANTIS SLIM-LINE DE
CORTINAS ROLOS

USO/APLICAÇÃO:
Profissional
CARACTERÍSTICAS:
• Trilho elegante e funcional;
• Também disponível em perfil plano ou redondo;
• F lexível: pode se curvar em ambos sentidos ou em
curvas contínuas;
• Cor disponível: Branco;
• Longitude disponíveis: 5.80 e 7m;
•	Disponível com tratamento antibacteriano Biocote para
uma higiene excelente.

15 mm

19,6 mm

Para arquitetos e designers está disponível um catálogo especial. Este catálogo também inclui amostras de diferentes
sistemas de trilhos e brochuras de todos os sistemas com desenhos em 3D e todos os seus componentes.

74 mm

53,20 mm

36,70 mm

SISTEMA DE TRILHO
DE SEPARAÇÃO MTS

Esta brochura contém um visão geral básica de nossa linha de sistemas de trilhos para cortinas. Brochuras especiais com
informação de aplicação, características técnicas e seções transversais de perfis separados por sistemas.

28 mm

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

33 mm

28 mm

30 mm

CARACTERÍSTICAS:
• Sistema de estore manual e motorizado;
• Tubos disponíveis: 35mm, 40mm, 50mm e 60mm;
• Fácil montagem com suportes ajustáveis;
• Largura para cima 400cm (tubo T6 de 60mm);
• Peso máximo da cortina 26kg com motor Forest de 13Nm;
• Motor silencioso abaixo de 44dB;
• Motores tubulares Forest disponíveis: 3Nm, 6Nm e 13Nm;
• Fácil conexão para automação residencial;
•	Pode controlar este através de um interruptor de parede,
um comando (de alta frequência), um cronômetro (de alta
frequência), com um controle remoto ou através de nosso
aplicativo em uma combinação com um plugue inteligente
e Forest Wireless Connector;
•	Motor tubular também disponível com multireceptor
interno e configuração
60 mm
eletrônica de limites;
50 mm
•	Controle com comando
Forest Diamond Sense e/ou
interruptor na parede.

Algumas características reconhecidas dos trilhos para
cortina de Forest Group:
• Fácil de dobrar com ferramentas de dobra;
• Sistema motorizado de confiança provada;
• Instalação rápida graças à tecnologia Smart Klick;
• Peças intercambiáveis e multifuncionais;
•	Os controles deslizantes podem ser facilmente
instalados nos trilhos;
•	Escolha sustentável devido a sua vida longa,
uma garantia de 10 anos.*

COMPONENTES
Todos os componentes estão disponíveis diretamente do
nosso estoque na Holanda.
A maioria das peças são intercambiáveis entre diferentes
sistemas o que reduz a necessidade de estoque.

CURVAS/ARCOS
Oferecemos ferramentas especiais para curvar facilmente
nos diferentes tipos de trilhos, tanto em ângulos de 90º
como em curvas contínuas.

FEITO SOB ENCOMENDA

DOMÓTICA
PRONTA

CONSELHO AO CLIENTE –
FOREST GROUP

Embalamos cada item em caixas etiquetadas com a descrição
do produto e a logo do Forest Group. Também temos
disponível diagramas da instalação técnica dos nossos
sistemas motorizados.

REFERÊNCIAS

Este formulário pode ser obtido através de um contato pela
nossa página da web.

Os trilhos do Forest Group têm sidos instalados em mais
de 100 países, tanto em projetos residenciais como em
comerciais.
Por favor, visite nossa página na web para uma visão geral e
contato com Forest Group para mais referências.
*Exceto baterias de motor iOn e BS, BCS, Atlantis / Atlantis Slim Line

WWW.FORESTGROUP.COM

Mergulhe no mundo ilimitado da decoração de janelas

Graças ao nosso departamento de investigação e o
desenvolvimento e a cooperação de experts podemos
responder à qualquer pergunta.

É possível fazer pedidos de sistemas de trilhos para cortinas
sob encomenda com nossos formulários de pedidos.

OPERAÇÃO DO
APLICATIVO

FOREST SISTEMAS General

Para obter informações mais detalhadas, por favor, contatar
Forest Group.

FOREST-PO-APR-21

52,50 mm
33,30 mm

Forest Group fornece seus produtos a mais de 100 países no mundo e possui filiais nos Estados Unidos, China, Emirados
Árabes e Polônia.

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS

CONTROLE
REMOTO

COM
CORDÃO

MANUAL

Forest Group S.R.L está especializado no desenvolvimento, na produção e exportação de sistemas de cortinas altamente
inovadores.

BLIND SISTEM
(PERSIANA ROMANA)
BS / BS MAX

BLIND SISTEM
(PERSIANA ROMANA)
MOTORIZADO BCS

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

Além dos nossos produtos serem de primeira qualidade, com um excelente relação entre qualidade-preço, Forest Group é
estimado por seu alto nível de serviço e sua boa atenção ao cliente.

CARACTERÍSTICAS:
•	Blind sistem com operação manual para cortinas leves,
médias e pesadas;
• Perfil com velcro para colar qualquer tela;
• Montagem fácil na parede e no teto;
• Os selecionadores garantem um funcionamento suave;
• Drives intercambiáveis laterais;
• Drives com autobloqueio (1:1 e 1:4);
• Longitude disponível: 5.8m
• Altura Máx.: BS 3,5m e BS MAX 4,8m;
•	Peso Máx.: BS 7,5kg por metro e BS MAX 13kg por
metro;
•	Sistema caído opcional (a cortina pode se fechar em um
movimento);
• Sistema de segurança para crianças opcional.

CARACTERÍSTICAS:
•	Blind Sistem motorizado para cortinas leves, médias e
pesadas;
• Perfil de alumínio com velcro;
• Motorizado com motor tubular de 220V;
• Longitude disponível: 5.80m;
•	O senso de obstrução é opcional (afirma que o motor
se detenha automaticamente quando o Blind Sistem
encontra algum obstáculo);
• Fácil conexão com a automação residencial;
•	Peso máximo por selecionador: 4kg. Com um máximo
de 13kg;
•	Pode controlar este através de um interruptor de parede,
um comando (de alta frequência), um cronômetro (de
alta frequência), com um controle
63 mm
remoto ou através de nosso aplicativo
em uma combinação com um
plugue inteligente e Forest Wireless
Connector;
•	Outros motores disponíveis para poder
ampliar o peso máximo a 26kg.

Toda informação relevante também pode ser encontrada no nosso site: www.forestgroup.com

SISTEMA
ATLANTIS SLIM-LINE DE
CORTINAS ROLOS

USO/APLICAÇÃO:
Profissional
CARACTERÍSTICAS:
• Trilho elegante e funcional;
• Também disponível em perfil plano ou redondo;
• F lexível: pode se curvar em ambos sentidos ou em
curvas contínuas;
• Cor disponível: Branco;
• Longitude disponíveis: 5.80 e 7m;
•	Disponível com tratamento antibacteriano Biocote para
uma higiene excelente.

15 mm

19,6 mm

Para arquitetos e designers está disponível um catálogo especial. Este catálogo também inclui amostras de diferentes
sistemas de trilhos e brochuras de todos os sistemas com desenhos em 3D e todos os seus componentes.

74 mm

53,20 mm

36,70 mm

SISTEMA DE TRILHO
DE SEPARAÇÃO MTS

Esta brochura contém um visão geral básica de nossa linha de sistemas de trilhos para cortinas. Brochuras especiais com
informação de aplicação, características técnicas e seções transversais de perfis separados por sistemas.

28 mm

USO/APLICAÇÃO:
Residencial e comercial

33 mm

28 mm

30 mm

CARACTERÍSTICAS:
• Sistema de estore manual e motorizado;
• Tubos disponíveis: 35mm, 40mm, 50mm e 60mm;
• Fácil montagem com suportes ajustáveis;
• Largura para cima 400cm (tubo T6 de 60mm);
• Peso máximo da cortina 26kg com motor Forest de 13Nm;
• Motor silencioso abaixo de 44dB;
• Motores tubulares Forest disponíveis: 3Nm, 6Nm e 13Nm;
• Fácil conexão para automação residencial;
•	Pode controlar este através de um interruptor de parede,
um comando (de alta frequência), um cronômetro (de alta
frequência), com um controle remoto ou através de nosso
aplicativo em uma combinação com um plugue inteligente
e Forest Wireless Connector;
•	Motor tubular também disponível com multireceptor
interno e configuração
60 mm
eletrônica de limites;
50 mm
•	Controle com comando
Forest Diamond Sense e/ou
interruptor na parede.

Algumas características reconhecidas dos trilhos para
cortina de Forest Group:
• Fácil de dobrar com ferramentas de dobra;
• Sistema motorizado de confiança provada;
• Instalação rápida graças à tecnologia Smart Klick;
• Peças intercambiáveis e multifuncionais;
•	Os controles deslizantes podem ser facilmente
instalados nos trilhos;
•	Escolha sustentável devido a sua vida longa,
uma garantia de 10 anos.*

COMPONENTES
Todos os componentes estão disponíveis diretamente do
nosso estoque na Holanda.
A maioria das peças são intercambiáveis entre diferentes
sistemas o que reduz a necessidade de estoque.

CURVAS/ARCOS
Oferecemos ferramentas especiais para curvar facilmente
nos diferentes tipos de trilhos, tanto em ângulos de 90º
como em curvas contínuas.

FEITO SOB ENCOMENDA

DOMÓTICA
PRONTA

CONSELHO AO CLIENTE –
FOREST GROUP

Embalamos cada item em caixas etiquetadas com a descrição
do produto e a logo do Forest Group. Também temos
disponível diagramas da instalação técnica dos nossos
sistemas motorizados.

REFERÊNCIAS

Este formulário pode ser obtido através de um contato pela
nossa página da web.

Os trilhos do Forest Group têm sidos instalados em mais
de 100 países, tanto em projetos residenciais como em
comerciais.
Por favor, visite nossa página na web para uma visão geral e
contato com Forest Group para mais referências.
*Exceto baterias de motor iOn e BS, BCS, Atlantis / Atlantis Slim Line

WWW.FORESTGROUP.COM

Mergulhe no mundo ilimitado da decoração de janelas

Graças ao nosso departamento de investigação e o
desenvolvimento e a cooperação de experts podemos
responder à qualquer pergunta.

É possível fazer pedidos de sistemas de trilhos para cortinas
sob encomenda com nossos formulários de pedidos.

OPERAÇÃO DO
APLICATIVO

FOREST SISTEMAS General

Para obter informações mais detalhadas, por favor, contatar
Forest Group.

FOREST-PO-APR-21

52,50 mm
33,30 mm

Forest Group fornece seus produtos a mais de 100 países no mundo e possui filiais nos Estados Unidos, China, Emirados
Árabes e Polônia.

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS

CONTROLE
REMOTO

COM
CORDÃO

MANUAL

