HAND
EENVOUDIGE
BEDIENING MONTAGE

FOREST MCS® Multi Channel Series

Een multifunctioneel meerporen gordijnrailsysteem combineert meerdere gordijnrails in één
aluminium profiel. Verkrijgbaar in 3 varianten: 2/1 spoor, 2/3 spoor en een driesporen rail.
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MCS 2/3 SPOOR
PRODUCT INFORMATIE
•	2/3 kanaals asymmetrisch dubbelzijdig systeem.
•	Meerdere lagen gordijnen ophangen aan één rail; vitrage,
verduisteringsgordijnen en decoratieve gordijnen.
•	Eenvoudige installatie dankzij voorgeboorde gaten
(4,5mm) om de 50 cm; Voor verzonken montage zijn
10 mm afdekkapjes beschikbaar. Tevens zijn er profielen
zonder voorgeboorde gaten beschikbaar.
•	KS onderdelen zijn geschikt voor MCS.
•	FES is tevens toepasbaar op MCS.
•	Maximum gordijngewicht 15 kg per strekkende meter
per kanaal.

PROFIEL
•	Gewicht: 770 gr/m1 per meter.
•	Aluminium extrusie, gepoedercoat met antrifrictie
behandeling.
•	Standaard kleuren: wit en antraciet.
•	Afmetingen: 10,8 x 8,2 mm.
•	Beschikbaar in 4 en 6 meter lengte.
•	Één kant van het profiel heeft 3 assymetrische kanalen,
geschikt voor vitrage en twee separate blackout gordijnen;
het is mogelijk de blackout gordijnen te laten overlappen
om lichtinval te voorkomen. Hoe breder de gordijnstof,
des te groter de overlap.
•	De andere kant van het profiel heeft twee symmetrische
kanalen, geschikt voor vitrage en een blackout gordijn
zoals veelal wordt toegepast.
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MCS 3 SPOOR
PRODUCT INFORMATIE
•	3 kanaals enkelzijdig systeem.
•	Eenvoudige installatie dankzij voorgeboorde gaten
(4,5mm) om de 50 cm; Voor verzonken montage zijn
10 mm afdekkapjes beschikbaar. Tevens zijn er profielen
zonder voorgeboorde gaten beschikbaar.
•	Afstand tussen de kanalen maakt het mogelijk
verschillende plooi opties toe te passen.
•	KS onderdelen zijn geschikt voor MCS.
•	FES is tevens toepasbaar op MCS.
•	Maximum gordijngewicht, 10 kg per strekkende meter
per kanaal. Totaal 30 kg per strekkende meter.
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PROFIEL
Gewicht: 114 gr/m1 per meter;
•	Aluminium extrusie, wit gepoedercoat met antiefrictie
behandeling.
• Standaard kleur: wit.
• Afmetingen: 13 x 13,9 mm.
• Beschikbaar in 4 en 5 meter lengte.
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MCS 2/1 SPOOR
PRODUCT INFORMATIE
•	Compact dubbelzijdige meersporen rail
•	Profiel dikte slechts 8 mm.
•	Leverbaar in wit.
•	KS onderdelen zijn geschikt voor MCS.
•	Maximum gordijngewicht 15 kg per strekkende meter
per kanaal.

PROFIEL
•	Aluminium extrusie, wit gepoedercoat met antiefrictie
behandeling.
•	Beschikbaar in 4 en 6 meter lengte.
•	Eén kant van het profiel heeft 2 kanalen, geschikt voor
middensluitende gordijnen waarbij het mogelijk is om de
gordijnen te laten operlappen om lichtinval te voorkomen.
Hoe breder de gordijnstof, des te groter de overlap.
•	De andere kant van het profiel heeft 1 kanaal, geschikt
voor vitrage of een gordijn.

TE GEBRUIKEN IN

VELCRO HOTEL PROFIEL

Hotels, kantoren, boten/jachten, campers of daar waar
een hoogwaardig en efficiënte multirail is gewenst.

Het Velcro Hotel Profiel is de ideale oplossing om een
perfecte verduistering aan de zijkanten van elk gordijn
te creëren. Het Velcro profiel is geschikt voor ieder
Forest gordijnrailsysteem. Het L-vormige profiel wordt
standaard geleverd met voorgeboorde gaten (om de
50 cm), waardoor deze eenvoudig aan de zijkanten van
het venster te monteren is. Wanneer de gordijnzomen
zijn voorzien van klittenband lusband kan het gordijn
eenvoudig tegen het profiel worden bevestigd, wat
zorgt voor een optimale verduistering.

MCS 2/3 KOOFPROFIEL
Het MCS 2/3 koofprofiel is speciaal ontwikkeld voor de
MCS 2/3 gordijnrail. Het inklikbare koofprofiel is eenvoudig
aan de bovenkant van de multirail te monteren,
waarmee de koof wordt gecreëerd. Het koofprofiel past
op beide zijden van het MCS 2/3 systeem. Afhankelijk
van de gewenste koofruimte kan het koofprofiel op
verschillende afstanden afgesteld worden.
•C
 reëert eenvoudig een koof voor een decoratieve afwerking.
• Koofprofiel past op beide zijden gordijnrail.
• Kleur: wit en zwart gepoedercoat.
• Lengte profiel: 4 en 6 meter
(antraciet alleen in 6 meter).
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MCS RAIL 2/1 SPOOR

6 mtr/bundel

wit - 6 mtr

5302041600

•

MCS RAIL 2/1 SPOOR EINDKAP MET SCHROEF

10/doos

wit

5316201000

•

MCS RAIL 2/3 SPOOR

1/stuk

wit, 4 mtr
wit, 6 mtr
wit, 6 mtr voorgeboord
antraciet, 4 mtr
antraciet, 6 mtr

5302021400
5302021600
5302021600-P
5302025400
5302025600

•

MCS RAIL 2/3 SPOOR EINDKAP MET SCHROEF

10/doos

wit
zilver
zwart

5316101000
5316103000
5316106000

MCS 2/3 KOOFPROFIEL
Aluminium extrusie, wit gepoedercoat, profiel kan aan
bovenkant van rail in één van de sporen worden
vastgeklikt. Beschikbaar in 6 mtr lengte.

1/stuk

wit, 4 mtr
wit, 6 mtr
zwart, 6 mtr

5302031400
5302031600
5302036600

MCS RAIL
Aluminium extrusie, gepoedercoat, gelubriceerd.

20/bundel

wit, 4 mtr
wit, 5 mtr
wit, 6 mtr

5301001400
5301001500
5301001600

VELCRO HOTEL PROFIEL
L-vormig profiel voor optimale verduistering
aan de zijkanten
LOOPTAPE

120 mtr/bundel

3581601600

25 mtr/rol

3816202020

MCS 2/3 SPOOR CONNECTOR
Recht - Staal

10/doos

5305200006

• • •

GLIJDER
Inklikbaar, UV-bestendig kunsstof, 10 glijders per strip.
Eenvoudig achteraf in te klikken.

500/doos

1010001000

• • •

DRAAI-EINDSTOP
Door te draaien eenvoudig vast te klemmen,
UV-bestendig kunststof met metalen plaatje.

100/doos

1016201000

• • •

ECONOMISCHE GLIJDER
Kan draaien in de rail.

500/doos

wit

3910101000

• • •

CRS GLIJDER ROND

500/doos

wit
silver
black

5810101000
5810103000
5810106000

• • •

TREKSTANG FIBERGLASS (ROND)
092 cm, 122 cm, 152 cm.

100/doos

wit

1065101...

TREKSTANG PLEXIGLAS (6-KANTIG)
092 cm, 122 cm, 152 cm.

50/doos

transparant

1065102...

50/doos

wit		
1065111...
zilver
1065113...
zwart
1065116...
antiek
1065119...
wit

•

MCS
2/1 spoor

•

MCS
3 spoor

VERPAKKINGSEENHEID

MCS
2/3 spoor

ARTIKEL

•
•

• • •
•

•

TREKSTANG ALUMINIUM (6-KANTIG)
092 cm, 122 cm, 152 cm.
			

MCS AFDEKKAP
MCS afdekap 10mm wit. Met de MCS afdekkap is
een stijlvolle afwerking gegarandeerd. De schroefkop
is met kap onzichtbaar.

500/doos

• • •

FOREST LUBRICANT SPRAY
Voor het lubriceren van onderdelen tijdens montage.

1/doos

5399999999

5109010000
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• •
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