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ABC rails bvba,

Als groothandel richten wij ons vooral op de betere railsystemen voor tal van gordijntypen. 
Wij hebben een hele reeks rails in voorraad, gaande van de kleine U-railtjes tot de zwaardere rails 
voor projecten. Wij kunnen de meeste rails buigen en dit in eigen atelier.

Voor de optreksystemen is er keuze uit een 6-tal systemen. Daarnaast zijn er de paneelsystemen. 
Handmatig of koordbediend in tal van mogelijkheden. 
Ook een hele reeks roeden zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en kleuren.

Gordijnlinten, naaigaren, haakjes, baleinen en tal van confectieonderdelen zijn vlot leverbaar.

De nieuwe trend zijn elektrische gordijnrails en dit kan voor elke toepassing. 
Al deze systemen worden bij ons geassembleerd en daarom mogen wij wel zeggen dat we door 
deze kennis en ervaring u degelijk kunnen ondersteunen in de keuze van het geschikte railsysteem.
Voor uw projecten kunnen wij u advies en opvolging verzekeren vanaf het begin tot het in 
gebruik nemen van de rails. Dit geeft een vertrouwen naar uw klant toe, wat zeer belangrijk is bij 
zulk een investering. 
Ook stellen wij elektrische systemen ter beschikking als tijdelijke stalen, zodat uw klant dit 
ook daadwerkelijk kan zien werken.

De meeste artikelen hebben we in voorraad, waardoor we snel kunnen leveren en dit met eigen 
vervoer. En omdat we over toch wel fijne materialen spreken, is eigen transport natuurlijk 
het beste om beschadigingen te voorkomen.

Elk jaar stellen wij op intirio onze nieuwe producten voor.

Voor verdere vragen, offertes,… kan u steeds bij onze vertegenwoordigsters terecht. 

Vertegenwoordigers:

Mevr. Aerts Diane  

   0496 25 13 73
  aerts.diane@skynet.be

Mevr. Hambersin Caroline  

    0470 50 45 45
  caroline.hambersin@telenet.be  
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SHUTTLE

Met de SHUTTLE lanceert Forest een nieuwe standaard: 
ultrastil, aan te sluiten op alle verschillende domotica systemen en voorzien van unieke los 
op te bouwen modules afhankelijk van de bedieningswensen. 
Uniek is bovendien de 10 jaar garantie op deze motor!

De Forest SHUTTLE beschikt over een vrijloopfunctie, handig bij 
eventuele stroomuitval.

De Forest SHUTTLE kan met een Z-wave ontvanger worden uitgerust. 

De Forest SHUTTLE met het door Forest ontwikkelde Touch Impulse 
systeem, is zondermeer klaar voor de Domotica revolutie. 
Met een simpele handbeweging activeert u de SHUTTLE, 
dit door de Touch Impulse Technologie. 
De Touch Impuls gevoeligheid is instelbaar in 2 posities, 
indien gewenst kan dit ook uitgeschakeld worden. 

Bij het starten en stoppen heeft de motor een vertraagde op-en afloopsnelheid, eind- en tus-
senposities zijn automatisch in te stellen. 
Het gordijnpakket kan in ieder gewenste positie afgesteld worden. 

De SHUTTLE is leverbaar in 24 Volt Power Input, met 230 Volt adaptor. 
Alle KS steunen zijn toepasbaar.

 Trekkracht: 1.5Nm  

Specificaties SHUTTLE  rail

Gewicht: 303 gr/mtr
Afmetingen 20 x 20mm
 Aluminium Extrusie 6063 T5

Afmetingen 

 Motor: 70 x 50 x 235 mm
 Adapter: 50 x 110 x 30 mm 

Buigen:

De gemotoriseerde rail kan gebruikt worden in één of twee 90° bochten. 
De rail kan gebogen worden met een radius van 20cm. 
Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden met het 
elektrische buigapparaat. 
Ook te buigen in halfronde cirkels met een grote radius.

SHUTTLE

LICHT TOT 
MIDDELZWAAR
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Besturingsopties 

TOUCH IMPULS BESTURING
Elektrische bediening door een simpele handbeweging, 
waarmee het gordijn geopend en/of gesloten kan worden. 
Standaard beschikbaar.

NOODBEDIENING
Gordijnsysteem functioneert altijd, ook bij eventuele 
stroomstoring. Dit is mogelijk doordat er een vrijloop is 
ingebouwd. 
Standaard beschikbaar. 

RF / HOOG FREQUENT BESTURING
Draadloze bediening met 5-kanaals afstandbediening. 
Met behulp van de meegeleverde houder kan de bediening ook  als 
draadloze wandschakelaar worden gemonteerd. 
Optioneel toepasbaar met aparte module.

RF Z-WAVE DOMOTICA BESTURING 
Draadloze domotica communicatie met data terugkoppeling en 
automatische routing in een “mesh networking” omgeving. 
Open protocol met “scène” control. 
Optioneel toepasbaar met aparte module.

SCHAKELAAR BESTURING
Via kabelaansluiting aan de onderzijde van de motor kan voor de Fo-
rest puls schakelaar gekozen worden.

INFRA ROOD BESTURING 
Infrarood module met IR zender. 
Optioneel toepasbaar met aparte module.

GEBOUW BESTURING
Mogelijk via bedrade aansluiting aan onderzijde van de motor in  com-
binatie met een relais interface. 
Individuele bediening per kamer blijft ook mogelijk.

HOTEL BESTURING
Met de 2 RQ bus aansluitingen aan de onderzijde van de motor is het 
mogelijk om meerdere motoren te koppelen. 
Bediening kan individueel of in een groep. 

SHUTTLE

LICHT TOT 
MIDDELZWAAR
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FMS 

FMS is de klassieker onder de elektrische rails.

Een soepel, stil en snel lopend elektrisch gordijnrailsysteem. 
De rail is klein (20mm x 20mm) en daarom zeer geschikt voor 
particulier gebruik, kantoren enz. 
De FMS motor heeft zich reeds bewezen in tal van toepassingen.

De FMS is leverbaar in 30, 45 en 60 Watt. 
Alle KS steunen zijn toepasbaar. 

Trekkracht: 
1.2Nm (30Watt), 1.8Nm (45Watt), 2.3Nm (60Watt)

Alle sturingen zijn mogelijk.

FMS - FOREST MOTORIZED SYSTEM

Specificaties FMS rail Gewicht: 303 gr/mtr
    Afmetingen 20 x 20mm
    Aluminium Extrusie 6063 T5

Afmetingen    30 Watt motor: 60 x 50 x 200 mm
    45 Watt motor: 60 x 50 x 230 mm
    60 Watt motor: 60 x 50 x 260 mm

Snelheid:    15 cm / sec.

Ontvanger:          50 x 85 x 85 mm

LICHT TOT MIDDELZWAAR
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Buigen

De gemotoriseerde rail kan gebogen worden met een radius van 20 cm tot 90°. 
Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden met het elektrische buigapparaat.
Ook te buigen in halfronde cirkels met een grote radius.

Besturingsopties 

HOOG FREQUENT BESTURING
De FMS is draadloos te bedienen met zender en/of schakelaar, dit individueel 
of via groepsaansturing. Optioneel toepasbaar met aparte module. 
Keuze uit 1 of 4 kanaals bediening van forest.

HOTEL BESTURING
Door middel van relais aansturing kan de FMS op ieder gebouw 
besturingssysteem worden aangesloten. 

SCHAKELAAR BESTURING
Via een schakelaar kan het systeem gewoon manueel gestuurd worden.  
Voor de kabel en aansluitinstructie, zie technische handleiding.

DOMOTICA BESTURING
Draadloze of bedrade domotica mogelijk. 

Vraag voor meer informatie.
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ETR

De ETR is een soepel, stil en snel lopend elektrisch 
gordijnrailsysteem voor zwaardere toepassingen.

De motor loopt soepel en snel, 15cm per seconde.
De ETR is leverbaar in 30, 45 en 60 Watt. 
De motors zijn solo of tandem te gebruiken.

Trekkracht: 
1.2Nm (30Watt), 1.8Nm (45Watt), 
2.3Nm (60Watt)
Tandem motor is x 2

ROLGLIJDERS standaard of met lagers
Rail kan gebogen worden
STURING ALS FMS

Specificaties ETR rail

Alu wit gelakt 
Afmetingen 32 mm x 26 mm 

MIDDELZWAAR TOT ZWAAR

ETR
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De stille ETR 24 VOLT is een soepel en snel lopend (16cm/sec) elektrisch gordijnrailsysteem 
voor licht tot middenzware toepassingen. 

Het gordijn kan geopend en gesloten worden door één enkele handbeweging, door de Touch 
control technology.

Geïntegreerde controle zorgt ervoor dat het gordijn handmatig kan worden bediend in geval 
van een stroomstoring. 

De limieten zijn automatisch ingesteld. 

De ETR 24 VOLT is eenvoudig te instaleren en 
eenvoudig te bedienen! 

Trekkracht: 1.2Nm 

STURING ALS SHUTTLE

ETR 24 VOLT

Specificaties ETR 24 volt motor

Gewicht: 1,4 kg
Afmetingen 305mm x 50,6mm x 60mm

ETR 24 VOLT

LICHT TOT 

MIDDELZWAAR
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MRS

MRS - MOTORIZED ROD SYSTEM

Het Motorized Rod System is een unieke toevoeging aan het assortiment van 
gemotoriseerde systemen. 
De functionaliteit van een gemotoriseerde rail wordt gecombineerd met de 
elegantie van een railroede.

De roede heeft een diameter van 28mm en is verkrijgbaar in verschillende kleuren: goud, 
brons, antiek brons, RVS, zwart, chroom en alu-mat.

De motor en retourpoulie worden in de kleur van de roede geleverd en door de plaatsing van 
de motorpoulie aan de achterzijde van het systeem wordt de roede maximaal getoond. 
Ook is er een hele reeks van eindknoppen beschikbaar om de roede verder te verfraaien, 
maar het is ook mogelijk om zonder eindknoppen te werken.

De technologie is gelijk aan het SHUTTLE systeem en ook alle typen motoren en 
bedieningsmogelijkheden kunnen op het MRS systeem  worden toegepast. 

STURING IDEM ALS FMS EN SHUTTLE

Specifiacties MRS Gewicht: 480 gr/m
   Afmetingen 28 mm
   Aluminium Extrusie 

LICHT TOT MIDDELZWAAR
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MRS WANDSTEUN 12 CM
Kleuren: chroom en zwart. 2 /doos

CRS WANDSTEUN 12 CM / 16 CM
Kleuren: goud, RVS en antiek brons. 2 / doos

MRS WANDSTEUN VERLENGSTUK 4 CM / 8 CM
Kleuren: chroom en zwart. 2 / doos

CRS WANDSTEUN VERLENGSTUK 8 CM
Kleuren: RVS. 2 / doos

MRS PLAFONDSTEUN SMAL 1,5 CM / 5 CM
Kleuren: chroom en zwart. 4 / doos

MRS PLAFONDSTEUN VERLENGER 4 CM / 8 CM
Kleuren: chroom en zwart. 2 / doos

CRS PLAFONDPENDEL 4 CM / 10 CM
Kleuren: goud, RVS en antiek brons. 2 / doos

MRS IDD STEUN
Kleuren: chroom en zwart. 2 / doos

CRS IDD STEUN
Kleuren: goud, RVS en antiek brons. 2 / doos
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CRS EINDKAP
28 mm 10 / doos
Kleuren: goud, RVS en antiek brons.

MRS EINDKNOP MET GROEVEN -ZWART
GEO-KEGEL 2 / doos
ROND
KEGEL
HALFROND
ELLIPS

MRS EINKNOP - CHROOM / RVS
RIVA 2 / doos
IMPERIA
ALLASIO
PEROSA
BOLOGNA
PESCARA
MESSINA

MRS EINDKNOP CILINDER SWAROVSKI
KRISTALBAND ROOD - ZWART - GOUD 2 / doos
Kleur: chroom, RVS en zwart.

MRS EINDKNOP ROND SWAROVSKI
SWAROVSKI KRISTAL 2 / doos
Alleen in combinatie met de MRS Fitting voor de eindknop rond.
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BATTERIJ 12 VOLT 

BATTERIJ 12 VOLT DRAADLOOS

Het BATTERIJ systeem is een elektrisch optreksysteem met klittenband, dat werkt met 
batterij voeding. Dus draadloos. Het systeem kan gordijnstoffen tot 3 kg trekken.

De inbouwmotor van 12 Volt maakt dit systeem zeer compact. 

De motor kan elektromechanisch worden afgesteld.

Het BATTERIJ systeem is enkel geschikt  voor bedieningsmogelijkheden op afstand. 
Het is ook eenvoudig aan te sluiten op domotica systemen via afstand. 

Bedoeld voor kleinere toepassingen!

LICHT TOT MIDDELZWAAR
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OPTREK 24V

OPTREK ELEKTRISCH 24 VOLT

Het 24 VOLT systeem is een elektrisch optreksysteem met klittenband. 
Het systeem kan tot 3.5 kg totaal optrekgewicht trekken. Het maximum totaalgewicht is belangrijk 
voor de goede werking van dit systeem.

Het systeem bestaat uit een EASY optreksysteem, een motor en een transformator. De motor is 
afhankelijk van welke toepassing er gebruikt wordt. Er is keuze uit 24 volt Somfy LW 25-B64 
middenmotor of LV 25-B64 zijmotor.
Bij de transformator is het type afhankelijk van waar deze moet komen en hoeveel systemen deze 
moet voeden. 

De afstelling boven en onder gebeurd op weerstand en / of mechanisch.

Het 24 VOLT systeem is geschikt voor alle gangbare bedieningsmogelijkheden.
Het is ook eenvoudig aan te sluiten op domotica systemen, rekening houdend met 
de bekabeling. 

LICHT TOT 
MIDDELZWAAR
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BCS

BCS - BLIND CONTRACT SYSTEM

Het Roman Blind ‘BCS system’ is een elegant vormgegeven optreksysteem met 
klittenband, speciaal ontwikkeld voor grotere hoogtes en zwaardere stoffen. 

De buismotor in het systeem is 220 Volt sterk en is naar wens in andere sterktes leverbaar. 
Standaard word met een trekkracht van 12 kg gewerkt.
De buismotor kan mechanisch worden afgesteld.
De koordrollen maken een hoogte tot 5,5 meter mogelijk. Ze zijn verschuifbaar en kunnen op iedere 
positie in het profiel worden geplaatst. 

Het Forest Roman Blind ‘BCS system’ is geschikt voor alle gangbare bedieningsmogelijkheden 
en kent (als optie) bovendien een uniek en gepatenteerd ‘obstruction sensor’. Indien de neergang 
van een blind om welke reden dan ook wordt belemmerd stopt de motor automatisch waardoor het 
scheefhangen van het systeem of het verstrikt raken van de koord wordt voorkomen. 
Het is ook eenvoudig aan te sluiten op domotica systemen. 

 * andere typen buismotoren op aanvraag verkrijgbaar, tot 26 kg trekkracht per systeem is mogelijk 
met een 9Nm motor. 

Specificaties BCS Gewicht: 1,092 kg/m
   Afmetingen 62 x 74mm
   Aluminium Extrusie 

LICHT TOT 
ZWAAR
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1. BCS Klick steun 
2. BCS eindkap
3. Verzwaringsprofiel
4. BCS klittenband
5. BCS profiel
6. BCS buis 8-kant
7. BCS lagerblok + koordrol
8. BCS centreersteun
9. BCS motor

De BCS buismotor kan mechanisch worden afgesteld.
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PATIO

PATIO

Het PATIO systeem is een uniek door ABC rails ontworpen elektrisch systeem en werd door Forest 
overgenomen (FSS system). Het patio systeem wordt gebruikt bij plafondramen (koepels) 
en dakramen. Ook buitenzonwering als terras overkapping. 

Er zijn veel varianten met dit systeem. Zo kan het bv. ook schuin geplaatst worden. 

Het systeem kan tot 80kg totaal horizontaal gewicht trekken. Het is toepasbaar op een grootte van 
700 cm lang tot 400 cm breed. 

Het PATIO systeem is geschikt voor alle gangbare 
bedieningsmogelijkheden.Het is ook eenvoudig aan te 
sluiten op domotica systemen.

LICHT TOT 

ZWAAR
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22 FSS - FOREST SKYLIGHT SYSTEEM

FSS

Het Forest Skylight Systeem is een slimme combinatie van verschillende Forest systemen. 
Maximale grootte, zonder ondersteuning is: 7m lang en 3,5m breed. Tot 50 kg. 
Het systeem kan gebogen worden met een variabele radius.
Met de stof is het mogelijk om het systeem van muur tot muur te bekleden. 
Het is zowel voor horizontale als vertikale toepassingen (max. 4 kg of 7 kg met tandemmotor).

FSS III

LICHT TOT 
ZWAAR



23FSS - FOREST SKYLIGHT SYSTEEM

Dit is een variant op de FSS. Bij deze variant wordt er gebruik gemaakt van buisjes ipv MTS rails. 
Daardoor is het een lichtere toepassing en dus ook goedkoper.
Maximale grootte: 2,2m breed en 7m lang

FSS I

LICHT TOT 
MIDDELZWAAR
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STURINGEN

STURINGEN

FMS WANDSCHAKELAAR
Afmeting: 7,5 x 6,5 x 6 cm.

FOREST PULS WANDSCHAKELAAR
Aansluiten door middel van BUS aansluiting aan onderzijde motor.
Pulsschakelaar, commando ingedrukt houden.

MULTI ONTVANGER/WANDSCHAKELAAR FMS/BCS
Te gebruiken in combinatie met de multi afstandbediening

MULTI AFSTANDBEDIENING WIT 15-KANAALS
Incl. houder.
15 kanalen mogelijk om rails aan te sturen.
Hoogfrequent, overbrugging van 30 m mogelijk.
Repeater functie voor maximale overbrenging van het signaal.
In combinatie met hoogfrequente ontvanger te gebruiken.
Wordt met wandhouder geleverd, zodat wandplaatsing ook mogelijk is.

MULTI AFSTANDBEDIENING ZWART 15-KANAALS
Incl. houder.
15 kanalen mogelijk om rails aan te sturen.
Hoogfrequent, overbrugging van 30 m mogelijk.
Repeater functie voor maximale overbrenging van het signaal.
In combinatie met hoogfrequente ontvanger te gebruiken.
Wordt met wandhouder geleverd, zodat wandplaatsing ook mogelijk is.

MULTI DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR 2-KANAALS
2-kanaals wandschakelaar, te gebruiken in combinatie
met de multi ontvanger.
Afmeting: 8,5 x 8,5 x 1 cm

FMS SOMFY ONTVANGER
Hoog frequent ontvanger voor de Somfy afstandbediening.
Afmeting: 8 x 8 x 4,5 cm.

SOMFY FMS AFSTANDBEDIENING
4-kanaals hoog frequent afstandbediening voor aansturen van maximaal 
maximaal 4 blinds afzonderlijk.
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FOREST Z-WAVE AFSTANDBEDIENING 5-KANAALS
Hoog frequent en 5-kanaals.
Mogelijk om “scenes” in te stellen.
Draadloze domotica communicatie.
In combinatie met Z-Wave ontvanger te gebruiken.
De Z-Wave ontvanger werkt met iedere bediening waar Z-Wave in verwerkt is.
Signaal wordt per ontvanger doorgegeven (“mesh networking”), zodat van grote afstand
een commando gegeven kan worden.
Er wort terugkoppeling gegeven of het gegeven commando is uitgevoerd.

SHUTTLE Z-WAVE MODULE
Kan het signaal van iedere Z-Wave afstandbediening verwerken.
Hoog frequent

SOMFY TIJDKLOK, HOOG FREQUENT
Hoogfrequente tijdklok van Somfy.
Op twee tijdstippen per etmaal in te programmeren.
Altijd in combinatie met Somfy ontvanger.

SHUTTLE INFRAROOD MODULE
De koordlengte is 60 cm en zal voor een optimaal ontvangst zichtbaar
geplaatst moeten worden.

FOREST INFRAROOD AFSTANDBEDIENING 6-KANAALS
6 kanaals.
Communicatie door middel van infrarood.
In combinatie met infrarood snoer (60 cm koordlengte).
De afstandbediening kan gebruikt worden om een willekeurige infraroodbediening te
programmeren, bijvoorbeeld een tv afstandbediening.
Speciaal ook toepasbaar in de zorgsector.

MULTI ONTVANGER SHUTTLE
Te gebruiken in combinatie met de multi afstandbediening
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RTS AFSTANDBEDIENING PURE
Draadloos. Eenvoudig te bedienen.
Op afstand te programmeren.
Pulsbediening (1 druk op de knop).
Aantrekkelijke vormgeving.

1 kanaal: 1 kanaal. Standaard geleverd met batterij en muurknop
4 kanalen: 4 + 1 kanalen. Standaard geleverd met batterij en muurknop.

RTS AFSTANDBEDIENING PATIO / SILVER / LOUNGE
Zelfde functies als PURE
Patio: stoorvaste, spatwaterdichte behuizing.
Silver / lounge: schokbestendige behuizing.

1 kanaal: 1 kanaal. Standaard geleverd met batterij en muurknop
4 kanalen: 4 + 1 kanalen. Standaard geleverd met batterij en muurknop.

RTS AFSTANDBEDIENING COMPOSIO
Zelfde functies als PURE.
Trendy zilverkleurige en zwarte uitvoeringen.
Verschillende zones in de woning kunnen gecentraliseerd worden.
20 kanalen.
Benaming per kanaal instelbaar.
Zonfunctie aan & uitschakelbaar.

RTS AFSTANDBEDIENING IMPRESARIO
Zelfde functies als PURE.
Trendy zilverkleurige en zwarte uitvoeringen.
Geïntegreerde klok.
Programmatie van scenario’s (tot 16 scenario’s 6 dagen/3 weken) - kunnen via klok of manueel 
opgeroepen worden.
7 talen voor menu.
Zonmanagement.
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RTS WANDSCHAKELAAR CENTRALIS 1 kanaal (draadloze schakelaar)
Vast’ draadloos bedieningspunt voor op de muur.
Eenvoudig te programmeren.
Pulsbediening (1 druk op de knop).

RTS WANDSCHAKELAAR CHRONIS EASY 1 kanaal (draadloze dagklok)
Automatische tijdsturing.
Overzichtelijk display.
Te combineren met afstandbediening en/of draadloze schakelaar.
Eenvoudige bediening.
Geen netaansluiting nodig.
Bij vervanging batterijen gangreserve voor op- en neertijden (niet voor datum en tijden).

WANDSCHAKELAAR OPBOUW
Automatisch nulpunt of vastpunt,
keuze d.m.v. blokkeringsnok.

RTS WANDSCHAKELAAR CHRONIS SMART 1 kanaal (draadloze weekklok)
Zelfde functies als CHRONIS EASY
Geïntegreerd Cosmic-programma (openen en sluiten aan de hand van het op- en ondergaan 
van de zon).
Toevalsgenerator.
Stuurtijden per dag in te stellen, maar ook als wekelijks blokprogramma.
Automatische omschakeling zomer/wintertijd.

RTS WANDSCHAKELAAR CHRONIS COMFORT 1 kanaal (draadloze tijdklok)
Zelfde functies als CHRONIS SMART
Lichtsturing.
Per dag zijn 2 op en 2 neerbevelen mogelijk.
Keuze tussen het sturen van de motor naar zijn eindpunt of naar een ‘my’ positie.

WANDSCHAKELAAR MET INGEBOUWDE TRANSFO IB
Inteo design.
Bedieningsschakelaar uitsluitend in combinatie met Somfy.
Elektronische besturingen en IB besturingen
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RTS SOLIRIS - Draadloze zon- en windautomaat.
Op afstand bedienen.
Programmeren tussenpositie mogelijk.
Zonfunctie kan uitgeschakeld worden.
Hoeft alleen op lichtnet te worden aangesloten.
Eenvoudig te programmeren op de RTS motor of op de universele RTS ontvanger.
Eenvoudig instellen zon- en windgrenswaarden aan onderzijde sensor.
Draadloze signaaloverdracht (min. Bekabeling nodig).

RTS SOLIRIS - Draadloze zon- en wind- en regenautomaat.
Zelfde als RTS SOLIRIS maar met als optie regenfunctie.

SMOOVE ORIGIN RTS
Batterijgevoede bediening met touch technologie.
Kan gecombineerd worden met andere gekleurde afdekramen van het SMOOVE 1 gamma.
Nieuwe 1 kanaals design muurzenders compatibel met alle RTS motoren en ontvangers.
Pulsbediening via druktoetsen.
Op - stop/ My - neer bediening.
Standaard geleverd met een wit afdekraam.
Passend in alle afdekramen van 50 x 50 via een specifieke adapter.

SMOOVE 1 RTS
Batterijgevoede bediening met touch technologie.
Passend in alle afdekramen van 50 x 50 via een specifieke adapter.
Nieuwe 1 kanaals design muurzenders compatibel met alle RTS motoren en ontvangers.
Touchbediening.
Specifieke versie voor open - dicht.
Standaard geleverd zonder afdekraam.
Keuze uit 9 afdekramen.

STURINGEN
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ANDERE PRODUCTEN 

www.abcrails.be

GORDIJNRAILS

• KS     Hoogwaardig en efficiënt, handbediend   
     gordijnrailsysteem
• DS     Elegant gevormd gordijnrailsysteem
• CS     Handbediende projectrail voor zware gordijnen
• CKS    KS gordijnrailsysteem met koordbediening
• CCS    CS gordijnrailsysteem met koordbediening
• MTS    Elegante en functionele separatierail
• FES    Ripplefold-band creëert een gelijkmatige plooi  
     over de volledige lengte van de rail
• A-RAILS   U-rails, I-rails,... 
• SCHILDERIJRAILS
• VELCRORAIL 

GORDIJNROEDES

• ACERNO   Hedendaagse roede in roestvrij staal
• BARRO   Rustieke roede in smeedijzer 20mm
• ZABALA   Gordijnroedes in hout, smeedijzer, roestvrij staal,...
• CASA VALENTINA  Gordijnroedes en toebehoren, Italiaans design

CRS ROEDE RAIL MET BINNENLOOP

• HANDBEDIEND  20 of 28mm      
     Kleuren: antiek brons, goud, brons, wit en RVS
• KOORDBEDIEND  28mm       
     Kleuren: antiek brons, goud, brons, wit, RVS,  
       zwart en chroom
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SYSTEMEN

• FINE optreksysteem (nieuw) Gesloten kleine bovenbak in wit en grijs
• BUDGET optreksysteem  Gesloten bovenbak
• EASY optreksysteem  Koord klik systeem, open bovenbak,   
      ook verkrijgbaar als elektrisch systeem
• GRIJS optreksysteem  Gesloten grijze bovenbak en toebehoren
• ZWART optreksysteem  Gesloten zwarte bovenbak en toebehoren
• PANEELSYSTEEM  Paneelrail voor Japanse panelen
     Profielen met 2 / 3 / 4 of 5 sporen
       Koordbediend of manuele bediening

TOEBEHOREN

• GORDIJNBENODIGDHEDEN Haken, klittenband, loodjes, loodkoord,     
          ringen, koordklemmen, trekstangen,   
      buisjes, verzwaring, pluggen, schroeven, 
      scharen,…
• GORDIJNLINT   Van het merk Bandex of Rufflette
• ZEILRINGEN   25 of 40 mm     
      Kleuren: RVS, zwart, mat nikkel, nikkel,   
      messing, oud koper, oud goud, oud zilver
• EMBRASHAKEN   Diverse uitvoeringen en kleuren
• NAAIGAREN   Coats epic, Coats duet, Coats gral

Voor meer info contacteer:  ABCRails

     Vertegenwoordigers

     Website: www.abcrails.be
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GLYDEA

GLYDEA

Glydea voldoet aan de eisen van de meest 
prestigieuze projecten. 

Glydea is een discreet, flexibel en robuust elektrisch gordijnrailsysteem. 

De automatische functie van Glydea draagt bij aan energiebesparing en 
veiligheid (aanwezigheidssimulatie).
Glydea verlengt de levensduur van uw gordijnen, door schade  te vermijden 
veroorzaakt door handmatige bediening.

De verfijning van Glydea wordt weerspiegeld in de simpele vormen en 
strakke lijnen van de motor en de rail. 

Een breed scala aan oplossingen, met slechts één rail, twee soorten van 
motoren, en een aantal controle modules.
Er is een groot aanbod van onderdelen, zo kan men de onderdelen steeds 
aanpassen aan de verschillende gordijnen.

Eigenschappen:

Het gepatenteerd deksel verbergt de bekabeling, beschermt de 
aansluitingen en de controle modules binnen in de motor. 

Touch Motion feature, het gordijn openen en sluiten door een simpele 
handbeweging. 
“Mijn” functie, voor de automatische beheersing van het gordijn naar een 
gewenste positie.
De snelheid is instelbaar: van 12,5 cm/sec tot 20 cm/sec.
Het instellen van knoppen en bekabeling zijn niet toegankelijk voor de 
eindgebruiker. Er is geen onderhoud nodig na installatie. 

Laag geluidsniveau, dankzij het motorontwerp en het gebruik van een 
distributieriem. 

Soft-start en soft stop. 
24 Volt systeem. 
Rail tot 10m (solo) of 15m (tandem) lang. 
Buigradius tot 30 cm. 
Gordijn gewicht tot 60 kg (solo) of 100 kg (tandem).

LICHT TOT 
MIDDELZWAAR



33GLYDEA

Er zijn plug-in modules voor een groot aantal besturingssystmemen 
o.a.:
Standaard compatibiliteit:
• Hotel of Home Automation droog contact of AC-schakelrelais.
• AC-schakelaars en controlesystemen.
• Dubbele of drievoudige drukknop schakelaars.
• Somfy of universele infrarood-zenders.

Glydea kan worden uitgerust met plug in modules om te 
communiceren met extra controle-technologieën:
• RTS ontvangers,
  compatibel met alle Somfy RTS controles
• RS485 module,
  te gebruiken interface met twee-weg communicatie 
  domotica-systemen.
• Tandem module,
   twee Glydea 60e DCT link op hetzelfde spoor, en het bereik tot   
  100kg gordijngewicht

Eenvoudige installatie: 

• Van plug-and-play tot meer geavanceerde oplossingen.
• Motor kan ook worden verborgen in verlaagde plafonds.
• Motor positie (links of rechts) kan ter plaatse veranderd worden.
• Automatische of instelbare positiebepaling.
• Geïntegreerde 24V voeding.
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ABC-rails is verdeler voor België en Luxemburg van: 

• Gordijnrailsystemen    Forest
• Gordijnroedes     Zabala
• Elektrische besturingen   Somfy
• Naaigaren       Coats-duet, Coats epic en Coats gral
• Gordijnlinten    Bandex en Rufflette
• Allerlei confectieonderdelen
• Displaykasten met voorverpakte gordijnrails 

BUIGEN VAN RAILS EN ALLERLEI MAATWERK IN EIGEN ATELIER! 

ABC RAILS 

Achterstenhoek 24
2275 LILLE

BELGIË

Telefoon: 0032 (0) 14 55 87 13
Fax: 0032 (0) 14 55 87 14 
E-mail: info@abcrails.be

www.abcrails.be 
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