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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 

Met de CDS Banklining wachtrijoplossing beheert u op een veilige en flexibele manier hoe uw klanten of gasten zich in de ruimte bewegen. Het systeem 

bestaat uit een roestvaststalen paal met een flexibele draaikop die is bevestigd op een magnetische of een in de grond geboorde voet. De RVS paal is 

beschikbaar in iedere gewenste RAL kleur en kan worden vervaardigd in een rechte vormgeving of modelgeregistreerde conische vormgeving.

De draaikop bovenop de paal bevat een lintcassette met een viervoudige magnetische aansluiting. Met deze lintaansluiting worden de palen aan elkaar 

verbonden, waardoor het wachtrijbeheersysteem wordt gevormd. Het lint heeft een maximale overspanning van 3,6 meter, wat een overzichtelijke situatie 

biedt met een routering die eenvoudig en snel kan worden aangepast aan de drukte in uw omgeving.  
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Verder kan de kleur van het lint worden aangepast 

aan uw persoonlijke wensen. CDS Banklining heeft 

een ruime keuze aan kleuren beschikbaar, maar het is 

ook mogelijk om een eigen kleur of bedrukking aan te 

vragen. Wellicht wilt u uw bedrijfsnaam of -logo op het 

uittrekbare lint hebben staan.

Naast de wachtrijoplossing biedt CDS Banklining 

hoogwaardige aanrijdbeveiliging. Door het plaatsen 

van beveiligingsmiddelen als RVS stootpalen en 

RVS stootranden vermijdt u materiële schade aan 

bijvoorbeeld muren, roltrappen en liften. Daarbij speelt 

roestvast stalen beveiliging een belangrijke rol bij het 

voorkomen van onveilige situaties. Aanrijdbeveiliging 

is dus onmisbaar in een drukke omgeving.

De wachtrijoplossing en aanrijdbeveiliging voldoen 

bovendien aan alle veiligheidsvoorschriften. Beide 

zijn volgens internationale normen goedgekeurd door 

zowel het brandweerkorps als de veiligheidsdiensten 

van luchthaven Schiphol. Hiermee combineren wij 

de tijdloze elegantie met veiligheid en duurzaamheid. 

Oftewel, CDS Banklining verwezenlijkt technologie 

van wereldklasse voor u.

 

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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