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CDS Banklining is een vooruitstrevend familiebedrijf opgericht 

in 1969. Toentertijd begonnen als leverancier van elektronische 

toegangsbeveiliging, maar ondertussen uitgegroeid tot specialist in 

wachtrijbeheer en glasoplossingen. Wij vinden het belangrijk om ons te 

blijven ontwikkelen, zodat wij onze klanten steevast de beste service en 

resultaten kunnen bieden. 

De lange ondernemersgeschiedenis van CDS Banklining biedt ons 

tevens de bekwaamheid om uw unieke ambities en uitdagingen 

tegemoet te komen. Dankzij onze praktijkkennis komen wij met 

hoogwaardige oplossingen die leiden tot meer stroomlijning, 

gebruiksgemak en veiligheid in elke situatie. Zonder daarbij design uit 

het oog te verliezen.

Bovendien bieden wij u een totaalconcept, waarbij wij onze expertise 

inzetten in alle fasen van de samenwerking: van advies tot ontwerp, naar 

installatie en nazorg. Tijdens dit proces staan maatwerk en kwaliteit voor 

ons hoog in het vaandel. Zo bereiken wij altijd het optimale ontwerp voor u.

1 OVER CDS 

De glasoplossingen van CDS Banklining bieden een stijlvolle toevoeging aan elke ruimte. Glas is immers een veelzijdig product. Het is uiterst geschikt als 

afscheiding in open ruimtes, maar ook als reling bij trappen, vides of balkons. Het verschaft maximaal lichtinval en levert onbelemmerd zicht, waardoor er 

een prachtig visueel geheel wordt gerealiseerd. Daarbij is glas onderhoudsvriendelijk en duurzaam.

De glazen wanden en balustrades zijn toepasbaar voor zowel binnen- als buitendoeleinden en kunnen in verschillende uitvoeringen worden gemonteerd. 

Op de vloer, tegen een muur of verwerkt in de vloer om een infinity effect te realiseren. De glasoplossingen worden op maat gemaakt, zodat deze altijd 

perfect aansluiten bij uw project.

2 GLASS SOLUTIONS



Om het glas een nog luxere uitstraling te 

geven, of juist extra zichtbaar te maken voor 

meer veiligheid, kan er worden gekozen om 

LED verlichting in de leuningen te integreren. 

Met LED verlichting worden er smaakvolle 

en functionele lichtlijnen gecreëerd zonder 

duurzaamheid uit het oog te verliezen.

Aan de bovenzijde van de glasoplossingen 

kan worden gekozen voor diverse 

afwerkingen. U heeft de keuze uit een RVS-

leuning in iedere gewenste RAL kleur, maar 

het is eveneens mogelijk om de bovenzijde 

te realiseren met een minimaal profiel. Als u 

kiest voor een leuning van RVS wordt deze 

meestal rond of ovaal vervaardigd. Bij CDS 

Banklining behoort een vierkante leuning 

echter ook tot de opties. De keuze is aan u en 

wij maken het graag voor u waar.

 

Geen opdracht of opdrachtgever is hetzelfde. Met diverse klanten uit 

de meest uiteenlopende sectoren begrijpt CDS Banklining dit als geen 

ander. Door middel van gespecialiseerde service en persoonlijk advies 

komen wij echter altijd tot een passend eindproduct. Uw organisatie is 

uniek met haar eigen verwachtingen, behoeften en eisen. Of het nu gaat 

om een winkelcentrum, treinstation of congrescentrum, CDS Banklining 

komt altijd met een maatwerk oplossing.

3 OPDRACHTGEVERS 
De jarenlange samenwerking met luchthaven Schiphol is hier een 

goed voorbeeld van. Na een zorgvuldig en uitgebreid selectieproces 

in 2011 is CDS gekozen tot preferred supplier voor de levering 

van haar wachtrijoplossing. Voor Schiphol was het belangrijk dat 

het wachtrijsysteem voldeed aan alle internationale normen en 

voorschriften, maar ook dat het de bezoekers van de luchthaven op  

een overzichtelijke manier door de ruimte begeleidt. Dit schept rust  

voor zowel de bezoekers als het personeel van Schiphol.



Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op per telefoon of e-mail.

CDS Banklining BV

Bennebroekerweg 93N

1435 CH Rijsenhout

Nederland

MAIL

info@cds-banklining.nl

TELEFOON

0031 (20)2101237

4 CONTACT 

KLIK HIER
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