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Beleving. Daar draait het om. Kleine details 
zorgen voor grote verschillen. Met Goelst 
railsystemen bent u altijd verzekerd van 
fluisterstille, perfect afgewerkte gordijnrails.

Totaalpakket
Wij leveren rails voor alle mogelijke 
types gordijnen, stoffen, ruimtes en 
bedieningssoorten: van gebogen daklicht 
systemen tot gordijnen die bij het betreden 
van de hotelkamer automatisch openen. Wat 
uw wensen ook zijn, Goelst heeft een passend 
antwoord.

Oplossingen op maat
Maatwerk is onze specialiteit. Rails worden 
indien nodig door onze vakmensen gebogen. 
Onderdelen worden in de eigen fabriek 
vervaardigd. Daardoor kunnen wij soepel 
lopende railsystemen uit één stuk leveren.  
Daarnaast denken wij met u mee, kunnen wij 
een breed scala aan opties bieden en staat 
kwaliteit altijd voorop.

Goelst: 
oog voor detail

Elektrisch bediende rails zijn 
te integreren met vrijwel ieder 
domotica systeem. 
Specialist in maatwerk
Volledig programma
Nederlands product
Toegewijd vakmanschap
Alle expertise onder één dak
Een compleet aanbod 
hoogwaardige railsystemen

From A to Z
Het gehele proces, van advies en inmeten 
tot montage en nazorg, kan door onze 
projectleiders vakkundig worden begeleid. 
Wij hebben alle expertise in eigen huis, 
waardoor lijntjes kort blijven en de kwaliteit 
hoog. Goelst heeft jarenlange internationale 
ervaring met het uitvoeren van zowel 
renovatie- als nieuwbouwprojecten.

's Werelds 
best buigbare 
gemotoriseerde 
railsystemen.
Specialist in 
maatwerk.
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