
The world behind 
 YOUR CURTAINS  

FOREST WAVE Series
De Forest Wave Series kunnen worden toegepast op bijna alle bestaande systemen en geven de 
raambekleding een strakke en moderne uitstraling door de wave-plooi.

PAST OP 
ALLE FOREST 

SYSTEMEN

WAVE
PLOOI

FOREST EASYSNAP 
FOREST EASYFLEX 
FOREST EASYWAVE 



Easysnap

drukknoopband toepassing

op KS gordijnrail

Easyflex

band toepassing op DS XL rail

FOREST
WAVE
SERIES

INTRODUCTIE

HET FOREST WAVE SYSTEEM IS EEN UNIEKE 

TOEVOEGING VOOR DE BESTAANDE GORDIJN-

RAILSYSTEMEN VAN FOREST GROUP. HET KAN 

WORDEN TOEGEPAST OP ALLE BESTAANDE

SYSTEMEN EN HET GEEFT DE RAAMBEKLEDING 

EEN UITSTRALING DIE VOLLEDIG PAST

BINNEN MODERNE HEDENDAAGSE

INTERIEURS.

HET BIEDT NIEUWE MOGELIJKHEDEN

VOOR TOEPASSINGEN IN GROTE EN HOGE 

RUIMTES, ZOALS HOTEL LOBBIES, ENTREES, 

RECEPTIES, CONFERENTIERUIMTES, CONCERT-

ZALEN, VERGADERRUIMTES, RESTAURANTS, BARS 

ETC.

HET WAVESYSTEEM KAN GEBRUIKT WORDEN OP 

ALLE HANDBEDIENDE, GEKOORDE EN GEMO-

TORISEERDE GORDIJNRAILSYSTEMEN VAN FOR-

EST GROUP EN HET GEEFT EEN

MODERN EN SPECIAAL GOLVEND DESIGN AAN 

UW GORDIJNEN

EEN DERGELIJK MODERN GORDIJNPLOOI

SYSTEEM, GECOMBINEERD MET EEN PASSENDE 

STOF IS GEGARANDEERD EEN ECHTE

EYECATCHER IN ELKE RUIMTE.

Geef uw
gordijnen een 
oogstrelende 
plooi van
begin tot 
einde van
de rail



Het systeem is
zo ontwikkeld dat de

gordijnen hun golvend effect 
over de hele lengte van de rail 
vasthouden, vanaf het moment dat 

ze opgehangen worden.

WAT MAAKT HET WAVE 
SYSTEEM ZO UNIEK?

»  Het golvende effect blijft zichtbaar, of de 
gordijnen nu geopend of gesloten zijn.

»  Het systeem is zo ontwikkeld dat dit 
golvend effect onmiddelijk zichtbaar is bij 
het ophangen van de gordijnen.

»  Het simpele ontwerp maakt het ophangen 
van de gordijnen veel eenvoudiger.

»  De wave plooi vouwt zich compact samen, 
waardoor het minder plaats 
inneemt dan traditionele gordijnplooien.

»  Het koord dat de glijders verbindt is 
verborgen in de rail.

»  Het ophangen en afnemen van de 
gordijnen is zeer eenvoudig dankzij de 
glijder die uit twee delen bestaat.

»  Afhankelijk van de gewenste golfdiepte en 
glijderafstand kan het systeem een 
besparing tot wel 33% bieden ten 
opzichte van traditionele gordijnplooien.

»  Het systeem kan ook bij gebogen rails 
gebruikt worden. Een aantal voorbeelden:

HOE WERKT HET FOREST 
WAVE SYSTEEM?

»  Het systeem is beschikbaar in twee versies; 
Easysnap met een plooiband met 
roestvrijstalen drukknopen op een vaste 
afstand, in combatie met symmetrische 
Easysnap glijders; Easyflex met een 
plooiband voorzien van pockets, waar-
door de haken op elke gewenste afstand 
geplaatst kunnen worden, in combinatie 
met Easyflex glijders.

»  Speciaal ontwikkelde glijders, met elkaar 
verbonden op een vaste afstand, passen 
netjes in de gordijnrail.

»  Dit koord verhindert het verder uitrekken 
van het gordijn, waardoor een mooi 
golvend effect ontstaat. 

»  Afhankelijk van het type stof kan er 
gekozen worden een extra laag vliseline te 
gebruiken om zo samen met het Easyfold 
band een strakke plooi te garanderen.

»  Het transparante Easyflex band met 
pockets maakt het mogelijk om elke 
gewenste plooidiepte te creëren, met een 
stofgebruik van 150% tot wel 350%. 

»  Easysnap band beschikbaar in wit, zwart 
en transparant, met drukknoop afstand 
van 10,75 en 15,75 cm. Stofgebruik 
180%, 200%, 270% en 300%.

Geef uw
gordijnen een 
oogstrelende 
plooi van
begin tot 
einde van
de rail



Golfdiepte 10,75 cm of 15,75 cm met 
Easysnap band en glijders. Benodigde 
ruimte aan het plafond (koof) 10,75 cm 
of 15,75 cm.

Golfdiepte volledig variabel met Easyflex 
band en glijders. Benodigde ruimte aan 
het plafond is gelijk aan de afstand
tussen de haken in het Easyflex band.

BENODIGDE HOEVEELHEDEN WAVE GLIJDERS EN BAND

1 meter 2 meter 3 meter 4 meter 5 meter 6 meter 7 meter

eenheden eenheden eenheden eenheden eenheden eenheden eenheden

16 glijders 28 glijders 40 glijders 52 glijders 66 glijders 78 glijders 90 glijders

160 cm 280 cm 400 cm 520 cm 660 cm 780 cm 900 cm

240 cm 420 cm 600 cm 780 cm 990 cm 1170 cm 1350 cm

320 cm 560 cm 800 cm 1040 cm 1320 cm 1560 cm 1800 cm

23 cm 40 cm 56 cm 74 cm 93 cm 110 cm 127 cm

WAVE BASE GLIJDERS 60%, GLIJDER 
AFSTAND 8,0 CM

EASYFLEX BAND 10 CM GOLFDIEPTE /
EASYSNAP BAND NORMAAL

EASYFLEX BAND 15 CM GOLFDIEPTE /
EASYSNAP BAND XL

EASYFLEX BAND 20 CM GOLFDIEPTE

PAKKETDIKTE IN GEOPENDE TOESTAND

20 glijders 36 glijders 52 glijders 70 glijders 86 glijders 102 glijders 120 glijders

200 cm 360 cm 520 cm 700 cm 860 cm 1020 cm 1200 cm

300 cm 540 cm 780 cm 1050 cm 1290 cm 1530 cm 1800 cm

400 cm 720 cm 1040 cm 1400 cm 1720 cm 2040 cm 2400 cm

26 cm 51 cm 75 cm 100 cm 122 cm 144 cm 168 cm

WAVE BASE GLIJDERS 80%, GLIJDER 
AFSTAND 6,0 CM

EASYFLEX BAND 10 CM GOLFDIEPTE / 
EASYSNAP BAND NORMAAL

EASYFLEX BAND 15 CM GOLFDIEPTE / 
EASYSNAP BAND XL

EASYFLEX BAND 20 CM GOLFDIEPTE

PAKKETDIKTE IN GEOPENDE TOESTAND

22 glijders 40 glijders 58 glijders 78 glijders 96 glijders 114 glijders 132 glijders

220 cm 400 cm 580 cm 780 cm 960 cm 1140 cm 1320 cm

330 cm 600 cm 870 cm 1170 cm 1440 cm 1710 cm 1980 cm

440 cm 800 cm 1160 cm 1560 cm 1920 cm 2280 cm 2640 cm

30 cm 57 cm 82 cm 110 cm 136 cm 162 cm 186 cm

WAVE BASE GLIJDERS 100%, GLIJDER 
AFSTAND 5,4 CM

EASYFLEX BAND 10 CM GOLFDIEPTE / 
EASYSNAP BAND NORMAAL

EASYFLEX BAND 15 CM GOLFDIEPTE / 
EASYSNAP BAND XL

EASYFLEX BAND 20 CM GOLFDIEPTE

PAKKETDIKTE IN GEOPENDE TOESTAND

100%

80%

60%

60% = 8,0 cm glijder afstand
80% = 6,0 cm glijder afstand
100% = 5,4 cm glijder afstand
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Easysnap

Easyflex

Easywave



RICHTLIJNEN VOOR HET 
ATELIER

Forest Group begrijpt dat vele gordijnateliers 
hun eigen methode hebben om gordijnen te 
confectioneren. Deze richtlijnen zijn bedoeld 
om u een idee te geven hoe het Wave
systeem het beste toegepast kan worden zodat 
u het beste uit het systeem kunt halen. 
Als u uw eigen stoffen gebruikt raden wij aan 
om eerst een proefgordijn te maken, om zo te 
bepalen of; 

1.  het type stof geschikt is om de waveplooi 
te gebruiken, en zo ja;

2.  welke golfdiepte het meest 
 geschikt is, en; 

3.  hoeveel wave glijders er precies 
 benodigd zijn voor een bepaalde raillengte. 

Over het algemeen zijn stuggere stoffen niet 
zo geschikt om als wave gordijn te gebruiken, 
aangezien deze niet in staat zijn de plooi volle-
dig tot aan de onderzijde vast te houden. 

Zodra u vastgesteld hebt dat uw stof geschikt 
is, kunt u bepalen of u al dan niet een loodvet-
er en een extra gewicht in de verticale gordijn-
zoom wil toepassen.
Het maximale gewicht dat de standaard Easys-
nap en Easyflex glijders en band kunnen dra-
gen is 10 kg per meter rail. Echter, individuele 
maximum gewichten per railtype blijven van 
kracht. Deze handleiding is gebaseerd op het 
gebruik van de originele Easyfold onderdelen, 
zie de volgende pagina voor verdere details.

FOREST EASYFLEX 

Het Easyflex systeem bestaat uit een 7,7 cm 
hoog transparante band met pockets, 100 
stuks per meter band. Een rol Easyflex band 
bestaat uit 100 meter. In de pockets passen 
de Forest Easyflex haken, die het onderste 
gedeelte van de Easyflex glijders vormen. 
De glijders zijn beschikbaar in 3 maten, 60% 
(8,0 cm), 80% (6,0 cm) en 100% (5,4 cm) 
afstand. Met behulp van een schelphaak 
kan het systeem aan een voorloper worden 
bevestigd. De onderzijde van de eerste glijder 
kan in een voorloper geklikt worden, waar-
door het gordijn altijd mooi meegenomen 
wordt door de voorloper.

FOREST EASYSNAP

Het Easysnap systeem bestaat uit een aantal 
types band met roestvrijstalen drukknopen, in 
wit, zwart of transparant. De drukknopen 
bevinden zich op vaste afstanden op het 
band, met een hart-op-hart afstand van 
10,75 of 15,75 cm. De glijders zijn 
beschikbaar in 2 maten, 80% (6,0 cm) en 
100 % (5,4 cm) afstand. Met behulp van de 
FES tang is het mogelijk om extra drukknopen 
aan het band toe te voegen, om zo extra 
stabiliteit te bieden bij het bevestigen aan een 
voorloper of retourpoelie. De onderzijde van 
de eerste glijder kan in een voorloper geklikt 
worden, waardoor het gordijn altijd mooi 
meegenomen wordt door de voorloper.



FOREST WAVE SERIES

TOEPASBAAR OP
 
Het Forest Wave Systeem is toepasbaar op 
alle Forest handbediende systemen, ge-
koorde systemen (behalve CKS), gemotori-
seerde systemen en gordijnroede systemen. 

In deze brochure zijn de generieke on-
derdelen opgenomen die toepasbaar zijn 
op alle gordijnrailsystemen van Forest. Voor 
specifieke wave onderdelen per gordijnsys-
teem verwijzen wij naar de desbetreffende 
brochure.

TE GEBRUIKEN IN
 
Hotel, motels, woningen, ziekenhuizen, res-
taurants of daar waar een vloeiend golvend 
gordijn gewenst is.

HOOK FITTER TOOL

Plaats de haken simpel en doeltreffend met de 
Easyflex hulptool in de juiste pocket zonder 
iedere keer het aantal pockets te hoeven uittel-
len. Dat scheelt enorm veel tijd en het duizelt 
uw atelier medewerkers ook niet meer voor de 
ogen na het tellen van de zoveelste pocket!

ONLINE EASYFLEX 
CALCULATIE TOOL 

Met behulp van de rekenhulp op onze website 
berekent u op eenvoudige wijze het aantal 
benodigde glijders, haken en Easyflexband, 
voor elke railmaat, om zo tot een perfect golv-
end gordijn te komen.

Volg de online stappen en u weet direct hoeveel 
glijders er nodig zijn voor een bepaalde stof, 
met bijpassende Easyflexband. Ga naar www.
forestgroup.com en kies ‘Services’. Onder tools 
treft u de Easyflex Calculation tool aan. 

Easyflex 

toepassing op DS-XL LED gemotoriseerd systeem



Voor specifieke wave onderdelen per gordijnrailsysteem verwijzen wij naar de desbetreffende brochure.   
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GENERIEKE 
WAVE  
ONDERDELEN

ARIKEL VERPAKKINGS- 
EENHEID

ART.NR

• •
EASYFLEX / WAVE BAND 77MM 
ENKEL POCKET

EASYFLEX / WAVE BAND 77MM 
DUBBEL POCKET

100mtr/rol

100mtr/rol

transparant

transparant
zwart

4810700017

4810700016
4810706016

• •

WAVE BASE 60%

WAVE BASE 80%

WAVE BASE 100%

500/rol

500/rol

500/rol

wit
zwart

wit
zwart

wit
zwart

4812001060
4812006060 

4812001080
4812006080

4812001100
4812006100

• •
WAVE ROLLER BASE 60%, 8,0 cm
Voor gebruik icm met CS en CRS 28mm 

WAVE ROLLER BASE 80%, 6,03 cm
Voor gebruik icm met CS en CRS 28mm

500/rol

500/rol

wit

wit

4812001260

4812001280

•
EASYFLEX HAAK 500/roll white

black
4812801000
4812806000

•
EASYSNAP OOG VOOR GORDIJNHAAK 500/box wit

zwart
4812001001
4812006001

•

EASYWAVE CARRIER 60%, 8cm

EASYWAVE CARRIER 80%, 6 cm

EASYWAVE CARRIER 100%, 5.4 cm

TEVENS BESCHIKBAAR ALS VLAKKE SERIE
Voor gebruik icm met CKS en CRS20mm
Zelfde art.nr als EASYWAVE GLIJDER met -F 
aanduiding achter artikelnummer

1000/rol

1000/rol

1000/rol

wit
zwart

wit
zwart

wit
zwart

4812101060
4812106060

4812101080
4812106080

4812101100
4812106100

• •
EASYWAVE HAAK TRANSPARANT
(Eindhaak voor Easyflex: voor aan voorloper en 
aan de poelie)

1000/box wit
zwart

4812801010
4812806010

•

WAVE TAPE
Normaal band, 10,75cm, 850 drukknopen op 
een rol

WAVE TAPE
Extra sterk band XL, 15,75cm, 580 drukknopen 
op een rol

91,44mtr/roll normaal wit
extra sterk wit
normaal zwart
transparant

wit
transparant

4810900000
4810900010
4816000000
4810700000

4810900015
4810700015

•
EASYSNAP 2 SIDED GLIJDER
Wordt gebruikt icm WAVE BASE

500/box wit
zwart

4812001000
4812006000

•
EASYSNAP METALEN DRUKKNOP 
Mannetje
EASYSNAP METALEN DRUKKNOP
Vrouwtje
EASYSNAP METALEN ACHTERPLAATJE MET 
DRUKKNOOP

1000/box

1000/box

1000/box

wit 

wit

wit

4810900001

4810900002

4810900003

•
EASYSNAP TOOL 
met opzetstukken

per stuk wit 4870900000

• •
EASYFLEX HOOK FITTER
Handige tool om pockets te tellen

per stuk 9900000017
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FOREST EASYFLEX HOOK FITTER 



HOOFDKANTOOR
Forest Group (Nederland) BV 
0570 622850 
www.forestgroup.nl 
info@forestgroup.nl
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ERVARING EN KWALITEIT

De introductie van ‘s werelds eerste klikbare 
gordijnrailsysteem KS® Klick System en de 
Smart Klick® technologie was het begin voor 
Forest Group om één van ’s werelds meest 
respectabele fabrikanten van raamdecoratie 
oplossingen te worden.
Bijna 30 jaar later vormen de gordijnrailsys-
temen van Forest Group een wereldwijde 
standaard, mede dankzij een voortdurende 
productontwikkeling en constante focus op 
de hoogste kwaliteit.

GARANTIE

Of het nu geavanceerde gemotoriseerde 
gordijnrailsystemen zijn, decoratieve roedes 
of eenvoudige gordijnrails, de combinatie van 
grondstoffen van de hoogste kwaliteit en een 
nauwkeurig productieproces maken het voor 
Forest Group mogelijk om 10 jaar garantie te 
bieden.

PRODUCT BROCHURES - TECHNISCHE SHEETS - REFERENTIES - 
PRODUCTADVIES - VIDEOS - HULPTOOL BIJ INMETEN - EASYFLEX CALCULATIE

Bezoek onze website 
WWW.FORESTGROUP.COM


