
De flexibele wand- en plafondinrichting zonder wandschade

Duidelijke communicatie en routeaanduiding

Veilig en professioneel kunst ophangen

Een opgeruimde werk- en leefomgeving

STAS.
Transform your room.
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STAS picture hanging systems

Wat maakt een ruimte aangenaam? 
Het zal je verbazen hoeveel invloed hetgeen wat hangt aan wand of 
plafond, heeft op het comfort van een ruimte. Wanddecoratie, reclame, 
routeaanduiding… het doet iets met mensen en het heeft invloed op 
het gedrag van mensen. Bij STAS leveren we flexibele ophangsystemen 
en accessoires waar ruimtes beter van worden. En wij geloven dat deze 
oplossingen het doel van de ruimte moeten dienen. 

Zo leveren we bij STAS een totaaloplossing voor jouw ruimte, zodat…

… de kinderen in de klas zonder prikkels rustig door kunnen werken
…  kunstliefhebbers kunnen genieten van een collectie die netjes en veilig 

hangt
… de gasten in het restaurant voor een kopje koffie na het toetje kiezen
… vergaderingen in de vergaderruimte efficiënter worden
…  de bewoners in de zorginstelling geïnspireerd raken en mooie 

herinneringen terugkomen
…  en jij je interieur bij jou thuis kunt aanpassen naar waar jij je het 

lekkerste bij voelt.

Met STAS hoef je nooit meer onnodige gaten in je muren te boren en kun 
je verwisselen of verplaatsen wanneer jij dat wil. Van licht naar donker, en 
van functioneel naar decoratief.
 
Dus… hoe ga jij je ruimte inrichten?

STAS. Transform your room.
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NIEUW
STAS Wi-Fi smart-led 28
Slimme Wi-Fi bedienbare 
schilderijverlichting (dimbaar). 

STAS stabilisatie steun set 48
Een handige set om schilderijen 
récht onder elkaar te hangen.
 
STAS no-tilt set 54
Dé oplossing voor naar voren 
hellende lijstjes!  
 

STAS ophangsets 64
Stevige ophangkits voor verlichting, 
routeaanduiding, panelen etc. 
 
STAS TV hanger 73
Flexibel én zonder te boren je 
TV ophangen.
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Maak kennis met 

ons sales-team
Grote kans dat je op een bepaald moment contact hebt gehad met één van onze sales-toppers. Ze 
maken met alle liefde offertes op, komen bij je inmeten én voorzien je van advies op locatie, per 
telefoon of in onze gloednieuwe showroom.

Hans
accountmanager

Ik kom graag bij je langs!

René
salesmanager NL

We kunnen je alles uit 

handen nemen met onze 

montageservice.

Paul
salesmanager

Onze producten zijn 

wereldwijd verkrijgbaar.

Annouk
accountmanager

Ik vind het leuk om met een 

verrassende totaaloplossing te 

komen.

Eline
salesmanager export

Je kunt bij mij terecht met al je 

vragen.

Marijke
verkoper binnendienst

Niet tevreden met je bestelling? 

Dan kijken we samen naar een 

oplossing.

Menno
commercieel 
medewerker

Ik adviseer je graag over 

onze producten.

Sandra
projectadviseur

Maatwerk voor een project is 

geen enkel probleem.

Rouben
accountmanager België

Ik voorzie onze Belgische 

klanten van een optimale 

service.

Maaike
commercieel medewerker 

export

Ciao! Ik sta klaar voor al onze 

Nederlandse én Italiaanse 

klanten.
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Onderdelen

Inhoudsopgave 

   Railsystemen

Rail Draagkracht Montage Plafondaansluitend? Pagina
STAS minirail 25 kg/m wand nee 7

STAS cliprail 20 kg/m wand nee 8

STAS cliprail max 25 kg/m wand ja 9

STAS cliprail pro 45 kg/m wand nee 10

STAS plasterrail 15 kg/m wand n.v.t. 11

STAS j-rail 25 kg/m wand nee 12

STAS j-rail max 100 kg/m wand nee 13

STAS u-rail 20 kg/m plafond n.v.t. 14

STAS windsor 20 kg/m wand nee 15

STAS riva 20 kg/m wand ja 15

STAS evoluon 20 kg/m wand nee 16

STAS drywallXpress 30 kg/m wand nee 17

STAS gipsplaat plafond rail 25 kg/m wand ja 18

STAS systeemplafond rail 25 kg/m wand ja 19

STAS prorail flat 45 kg/m plafond n.v.t. 20

STAS prorail max 45 kg/m wand ja 21

STAS prorail crown 45 kg/m wand n.v.t. 22

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 33.

STAS minirail 
rail connector 
RD10200

STAS plug 
SR50700

STAS minirail 
combicap 
RY10200 wit
RY30200 alu
RY20200 zwart
(2 x eindkap / 1 x hoekkap)

STAS minirail
RM10150 150 cm wit
RM10120 200 cm wit
RM10130 300 cm wit
 
RM30150 150 cm alu
RM30120 200 cm alu
RM30130 300 cm alu

RM20150 150 cm zwart
RM20120 200 cm zwart
RM20130 300 cm zwart

  afmeting profiel 9 x 16 mm
  lengte 150, 200 of 300 cm
  aluminium
 wit, alu of zwart
  wandmontage, niet plafondaansluitend
  draagkracht 25 kg/m
   5 jaar garantie

STAS minirail wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk slanke, smalle vorm en een 
innovatieve montagemethode. 

De rail is slechts 16 mm hoog, maar kan desondanks tot wel 25 kg per strekkende 
meter dragen. Dankzij een innovatieve schroef, de STAS clipschroef, kan de rail  
eenvoudig aan de wand bevestigd worden.

STAS minirail is perfect voor het creëren van een elegant, onopvallend ophangsysteem 
voor lichte tot middelzware objecten.

smal maar sterk

STAS minirail

STAS minirail 
clipschroef torx
SR10200
(metaal, 3 per m1)
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Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 33.

STAS schroef 
torx
SR30600

STAS cliprail 
eindkap 
RD10300 wit
RD30300 alu
RD20300 zwart

STAS cliprail 
hoekkap 
RD10400 wit
RD30400 alu

STAS railclip 
RD40100
(metaal, 3 per m1)

Onderdelen

STAS cliprail
RC10315 150 cm wit
RC10320 200 cm wit
RC10330 300 cm wit 
 
RC30115 150 cm alu
RC30120 200 cm alu
RC30130 300 cm alu

RC20115 150 cm zwart
RC20120 200 cm zwart
RC20130 300 cm zwart

  afmeting profiel 8,2 x 25 mm
  lengte 150, 200 of 300 cm
  aluminium
 wit, alu of zwart
  wandmontage, niet plafondaansluitend
  draagkracht 20 kg/m
   5 jaar garantie

STAS cliprail is een hoogwaardig ophangsysteem zonder toeters en bellen. Eenvoudig te 
plaatsen en in elk interieur op zijn plek.

De cliprail dankt zijn naam aan de speciale bevestigingsclip - de STAS railclip - waarmee 
hij eenvoudig aan de wand wordt bevestigd.

STAS cliprail
de perfecte basis

STAS rail 
connector 
RD40200
(metaal)

STAS plug 
SR50700

Onderdelen

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 33.

STAS cliprail max 
combicap 
RY10100 wit
RY30100 alu
RY20300 zwart
(2 x eindkap / 1 x hoekkap)

STAS railclip 
RD40100
(metaal, 3 per m1)

STAS rail 
connector 
RD40200
(metaal)

STAS plug 
SR50700

STAS schroef 
torx
SR30600

STAS cliprail max
RC10215 150 cm wit
RC10220 200 cm wit 
RC10230 300 cm wit
 
RC30215 150 cm alu
RC30220 200 cm alu
RC30230 300 cm alu

RC20215 150 cm zwart
RC20220 200 cm zwart
RC20230 300 cm zwart

  afmeting profiel 8,3 x 31,6 mm
  lengte 150, 200 of 300 cm
  aluminium
 wit, alu of zwart
  wandmontage, plafondaansluitend
  draagkracht 25 kg/m
   5 jaar garantie 

STAS cliprail max is een ophangsysteem voor de perfectionist. Een extra flens zorgt 
ervoor dat de rail strak aansluit tegen het plafond. Plafond, wand en ophangsysteem 
vormen één geheel.

De rail komt het best tot zijn recht tegen vlakke plafonds.

STAS cliprail max dankt zijn naam aan de speciale bevestigingsclip - de STAS railclip
- waarmee hij eenvoudig aan de wand wordt bevestigd.

Voor een optimaal resultaat kun je na montage de overgang tussen de STAS cliprail max 
en het plafond nalopen met bijvoorbeeld een (acrylaat) kit.

perfect plafondaansluitend

STAS cliprail max
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PATENT PENDING

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 33.

STAS cliprail pro  
eindkap 
VE10200 wit
VE30200 alu

STAS cliprail pro
hoekkap 
VD10400 wit
VD30400 alu

STAS cliprail pro
VC10150 150 cm wit
VC10200 200 cm wit
VC10300 300 cm wit 
 
VC30150 150 cm alu
VC30200 200 cm alu
VC30300 300 cm alu

Onderdelen

STAS cliprail pro is dankzij een dikwandig profiel uitermate geschikt voor het ophangen 
van zwaardere objecten. Deze rail kan maar liefst 45 kg per strekkende meter dragen.

Ondanks deze grote draagkracht is de STAS cliprail pro een elegante, onopvallende rail 
die niet alleen in publieke ruimtes, maar ook in woningen kan worden toegepast. 

STAS cliprail pro dankt zijn naam aan de speciale bevestigingsclip - de STAS railclip - 
waarmee hij eenvoudig aan de wand wordt bevestigd.

  afmeting profiel 11,3 x 28 mm
  lengte 150, 200 of 300 cm
  aluminium
 wit of alu
  wandmontage, niet plafondaansluitend
  draagkracht 45 kg/m
   5 jaar garantie

elegante krachtpatser

STAS cliprail pro

STAS schroef 
torx
SR30600

STAS railclip 
RD40100
(metaal, 3 per m1)

STAS rail 
connector 
RD40200
(metaal)

STAS plug 
SR50700

Onderdelen

STAS plasterrail
PR30200 200 cm
inclusief safety strip

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 36.

  afmeting profiel 6,4 x 40 mm
  lengte 200 cm
  aluminium
 laagdikte stucwerk 6 mm
  wandmontage, te integreren in stucwerk
  draagkracht 15 kg/m
   5 jaar garantie

De STAS plasterrail is met haar vernieuwde design nu nog beter van kwaliteit. De 
aluminium rail bevestig je op een kale muur en na het meestuken van de rail blijft er een 
hele smalle opening zichtbaar in het stucwerk. Hierdoor is dit ophangsysteem volledig te 
integreren in een nieuw te stuken muur zonder een zichtbaar railsysteem.

Het vernieuwde design zorgt voor een foutloze montage, behoeft slechts een dunne 
stuclaag van +/- 6 mm en de bijgeleverde safety strip (te verwijderen na het stuken) 
zorgt ervoor dat het ophangsysteem vrij blijft van stucwerk. Een ideaal ophangsysteem 
voor verbouwingen en nieuwbouwprojecten!

voor de vooruitdenker

STAS plasterrail
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Onderdelen

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 34.

STAS j-rail 
schroef bolkop
SJ10100 wit
SJ30100 alu

STAS plug 
SR50700

Onderdelen

STAS j-rail 
RJ10115 150 cm wit
RJ10120 200 cm wit
RJ10130 300 cm wit

RJ30115 150 cm alu
RJ30120 200 cm alu
RJ30130 300 cm alu

(4 gaten per m1)

  afmeting profiel 7 x 20 mm
  lengte 150, 200 of 300 cm
  aluminium
 wit of alu
  wandmontage, niet plafondaansluitend
  draagkracht 25 kg/m
   5 jaar garantie

STAS j-rail werd gebaseerd op de vorm van de letter J. Dankzij deze vorm kan de rail op 
uitzonderlijk veel manieren gecombineerd worden met haken, koorden en zelfs stangen. 

Het gebruik van een stang in plaats van een koord of staalkabel, maakt verplaatsen en 
wisselen van kunst op hoge wanden erg eenvoudig. Een ladder is niet nodig, omdat de 
stang van onderaf uit de railgoot getild kan worden. 

STAS j-rail heeft een enigszins industriële uitstraling en wordt veel toegepast in galerieën 
en zakelijke panden.

STAS j-rail
professionele veelzijdigheid

STAS plug
SR50700

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 35.

STAS j-rail max schroef 
verzonken kop
SJ10200 wit
SJ30200 alu

STAS j-rail max
RJ10215 150 cm wit
RJ10220 200 cm wit
RJ10230 300 cm wit

RJ30215 150 cm alu
RJ30220 200 cm alu
RJ30230 300 cm alu

(4 gaten per m1)

  afmeting profiel 9 x 21 mm
  lengte 150, 200 of 300 cm
  aluminium
 wit of alu
  wandmontage, niet plafondaansluitend
  draagkracht 100 kg/m
   5 jaar garantie

STAS j-rail max is er voor de zware objecten. Het dikwandige aluminium profiel kan tot 
maar liefst 100 kg per strekkende meter dragen. 

Bovendien wordt STAS j-rail max gecombineerd met stangen in plaats van met koorden. 
Dit maakt verplaatsen en wisselen van kunst op hoge wanden erg eenvoudig. Een trap is 
niet nodig, omdat de stang van onderaf uit de railgoot getild kan worden.

Het STAS j-rail max systeem is ook leverbaar met diefstalvertragende beveiliging en 
wordt veelvuldig toegepast in galerieën en musea.

STAS j-rail max
kampioen zwaargewicht
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OnderdelenOnderdelen

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 33.

STAS u-rail schroef 
SP10100 wit
SP30100 alu
SP20100 zwart

STAS u-rail 
RP10115 150 cm wit
RP10120 200 cm wit
RP10130 300 cm wit

RP30115 150 cm alu
RP30120 200 cm alu
RP30130 300 cm alu

RP20115 150 cm zwart
RP20120 200 cm zwart
RP20130 300 cm zwart

(8 gaten per m1)

  afmeting profiel 14 x 6,5 mm
  lengte 150, 200 of 300 cm
  aluminium
 wit, alu of zwart
  plafondmontage
  draagkracht 20 kg/m
   5 jaar garantie

STAS u-rail werd ontwikkeld voor systeemplafonds. De rail wordt eenvoudig en bijna 
onzichtbaar gemonteerd op de kantlat van een systeemplafond.

STAS u-rail is ook geschikt om whiteborden, reclameborden of landkaarten aan op te 
hangen. Kortom: een systeemplafond wordt met een kleine aanpassing een flexibel 
ophangsysteem. Ideaal voor toepassingen in kantoren, scholen en zorginstellingen.

STAS u-rail
systeemplafond wordt ophangsysteem

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 37.

STAS windsor
RP50220 120 cm
RP50224 240 cm

STAS riva
RP50120 120 cm
RP50124 240 cm

STAS windsor 
  afmeting profiel 18 x 45 mm
  lengte 120 of 240 cm
  Ayous hout
   wandmontage, niet 

plafondaansluitend
  draagkracht 20 kg/m
   5 jaar garantie

Naast aluminium rails biedt STAS ook houten rails aan in 2 verschillende modellen. 
De STAS windsor is sierlijk en warm waar de STAS riva voor een strakke en robuuste 
uitstraling zorgt. Voor ieder wat wils! Beide modellen zijn eenvoudig in gebruik en hebben 
ieder een eigen profiel waar passende haken voor beschikbaar zijn.

Onze houten rails zijn gemaakt van Ayous hout en FSC gecertificeerd. Ayous hout 
onderscheidt zich van ander hout doordat het niet vervormt of versplintert, en is perfect 
over te schilderen vanwege de gladde textuur van het hout. De STAS windsor en riva 
kunnen zowel geschroefd, gespijkerd als gelijmd* worden.

STAS windsor & riva
haal een stukje natuur in huis

 *  De draagkracht van een gelijmde rails is sterk afhankelijk van de ondergrond dus voorzichtigheid is hierbij geboden. Meer informatie over 
hoe u het beste onze houten rails kunt lijmen kunt u vinden op onze website www.stas.nl/producten/ophangsystemen/windsor-riva.html/

STAS riva 
  afmeting profiel 17 x 45 mm
  lengte 120 of 240 cm
  Ayous hout
   wandmontage,  

plafondaansluitend
  draagkracht 20 kg/m
   5 jaar garantie
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OnderdelenOnderdelen

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 33.Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 38.

STAS evoluon
TCS30020 200 cm

(4 gaten per m1)

  afmeting profiel 20 x 3 mm
  lengte 200 cm
  aluminium
 alu
  wandmontage, niet plafondaansluitend
  draagkracht 20 kg/m
   5 jaar garantie

Met de STAS evoluon kunnen gebogen wanden voortaan ook optimaal benut worden! De 
STAS evoluon is speciaal ontwikkeld voor muren met een bocht, maar deze rail is net zo 
eenvoudig te monteren op rechte wanden of (licht) golvende wanden. 

De rail is buigbaar, en kan door middel van een bijgeleverde hulptool perfect evenredig 
langs de contouren van een wand gebogen worden. De STAS evoluon zorgt op deze 
manier voor ophangmogelijkheden voor ‘lastige’ en ‘onbruikbare’ wanden. 

STAS evoluon
buigt met je mee

STAS buigmal 
evoluon 
TCS9020 30 cm

STAS schroef evoluon 
SJ30300

STAS plug
SR50700

STAS afstandhouder
evoluon
TCS9012

STAS evoluon haak
TCS9016

STAS cliprail 
eindkap 
RD10300 wit
RD30300 alu
RD20300 zwart

STAS cliprail 
hoekkap
RD10400 wit
RD30400 alu

STAS cliprail
RC10315 150 cm wit
RC10320 200 cm wit
RC10330 300 cm wit

RC30115 150 cm alu
RC30120 200 cm alu
RC30130 300 cm alu

RC20115 150 cm zwart
RC20120 200 cm zwart
RC20130 300 cm zwart

STAS drywall clip
  afmeting 23 x 35 x 18 mm
 RVS
 wandmontage, 

 niet plafondaansluitend
  draagkracht 20 kg/m
   5 jaar garantie

Met de STAS drywallXpress plaats je in een handomdraai en zonder gedoe een 
ophangsysteem op een gipswand. Laat die boor maar achterwege want voor het 
monteren van dit ophangsysteem hoef je niet te boren!

De STAS drywallXpress is een compleet ophangsysteem dat bestaat uit clips,
cliprail en een hulptool. Met behulp van de bijgeleverde hulptool en een tik van de hamer 
plaats je de metalen clips heel gemakkelijk in je gipsmuur. Klik de rail op de clips en 
combineer het ophangsysteem met de STAS koorden met cobra. 

STAS drywallXpress: het makkelijkste ophangsysteem ter wereld!

STAS drywallXpress
geen stress met de drywallXpress

PATENT PENDING

STAS cliprail
  afmeting 8,2 x 25 mm
  lengte 150, 200 of 300 cm
  aluminium
 wit, alu of zwart
  wandmontage, 

 niet plafondaansluitend
  draagkracht 20 kg/m
   5 jaar garantie

STAS drywall clip
RD40400

STAS drywall tool
RD40501

STAS drywallXpress 
verbinder
RT40200
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Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 33.Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 33.

STAS gipsplaat plafond rail
PC10120 200 cm 9,5 mm
PC10130 300 cm 9,5 mm 

PC10020 200 cm 12,5 mm
PC10030 300 cm 12,5 mm 

  afmeting profiel 9,5 mm rail 31 x 36 mm  
 afmeting profiel 12,5 mm rail: 34 x 36 mm
  lengte 200 of 300 cm
  aluminium
 wit (RAL 9016)
  wandmontage
  draagkracht 25 kg/m
   5 jaar garantie

De STAS gipsplaat plafond rail is een inbouw ophangsysteem voor nieuw te bouwen of 
te renoveren ruimtes met gips, houten of stenen wanden en gipsplaat plafonds. Het 
ophangsysteem wordt samen met het rachelwerk onder de balkenlaag op de muur 
gemonteerd. 

Door de 2 verschillende profielen (9,5 mm/12,5 mm) kunnen gipsplaten met een dikte van 
9 mm of 12 mm in de profielen van de STAS gipsplaat plafond rail worden geschoven. Het 
resultaat is een strak afgewerkte ruimte met een nagenoeg onzichtbaar ophangsysteem 
dat verdwijnt in de schaduwlijn van de gipsplaten. 

De STAS gipsplaat plafond rail is te gebruiken met de STAS koorden met cobra.

STAS gipsplaat plafond rail
geïntegreerd ophangsysteem

STAS gipsplaat plafond rail 
hoekprofiel binnenhoek
PC10170 9,5 mm
PC10070 12,5 mm
(met hoekverbinder)

STAS gipsplaat plafond rail 
hoekprofiel buitenhoek
PC10180 9,5 mm
PC10080 12,5 mm

STAS railverbinder
RD20400

STAS hoekverbinder
RD20500

STAS slagplug (5 per m1)

SR10400

STAS systeemplafond rail
GC10020 200 cm
GC10030 300 cm

  afmeting profiel 31 x 35 mm
  lengte 200 of 300 cm
  aluminium
 wit  (RAL 9016)
  wandmontage
  draagkracht 25 kg/m
   5 jaar garantie

De STAS systeemplafond rail is een totaaloplossing voor ruimtes met een systeemplafond. 
De STAS systeemplafond rail vervangt het hoekprofiel en de kantlat voor het installeren van 
systeemplafonds en is bovendien uitgerust met een schilderij ophangsysteem. 

Door het innovatieve profiel van de STAS systeemplafond rail kan het ophangsysteem direct 
op de muur worden gemonteerd. Hoekprofiel en ophangsysteem worden hierdoor één. De 
systeemplafondplaten kunnen vervolgens in het profiel van de STAS systeemplafond rail 
worden geschoven. Het resultaat is een nagenoeg onzichtbaar ophangsysteem dat verdwijnt 
in de schaduwlijn van het systeemplafond. 

De STAS systeemplafond rail is te gebruiken met de STAS koorden met cobra.

STAS systeemplafond rail
totaaloplossing voor systeemplafonds

STAS slagplug (5 per m1)

SR10400

STAS systeemplafond rail 
hoekprofiel binnenhoek
GC10070
(met hoekverbinder)

STAS systeemplafond rail 
hoekprofiel buitenhoek
GC10080
(met hoekverbinder)

STAS railverbinder
RD20400

STAS hoekverbinder
RD20500
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STAS multirail max 
eindkap 
VE10400 wit
VE30400 alu

STAS multirail max 
hoekkap 
VD20500 wit
VD30500 alu

STAS railclip 
RD40100
(metaal, 3 per m1)

STAS rail 
connector 
RD40200
(metaal)

STAS plug 
SR50700

Onderdelen

STAS schroef 
torx
SR30600

Onderdelen

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 33.Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 33.

STAS multirail flat
railverbinder
RD20400

STAS multirail flat 
hoekverbinder
RD20500

STAS multirail
flat schroef 
SJ10200

STAS plug 
SR50700

STAS prorail flat 
RH10515 150 cm wit
RH10520 200 cm wit
RH10530 300 cm wit

(4 gaten per m1)

  afmeting profiel 31,3 x 18 mm
  lengte 200 of 300 cm
  aluminium
 wit
  plafondmontage
  draagkracht 45 kg/m
   5 jaar garantie

De STAS prorail flat is een ophangsysteem dat vrijwel onzichtbaar weg te werken is met 
stucwerk of met een sierlijst. Zo heb je het gemak van een ophangsysteem maar niet 
het aanzicht van een rail aan je wand. 

Dit railsysteem is hierdoor geschikt voor nieuwbouw en renovaties in bestaande panden. 
De STAS prorail flat is te monteren aan het plafond en te gebruiken met de STAS 
koorden met cobra.

STAS prorail flat
bijna onzichtbaar

STAS prorail max  
RM10415 150 cm wit 
RM10420 200 cm wit
RM10430 300 cm wit

RM30415 150 cm alu
RM30420 200 cm alu
RM30430 300 cm alu

  afmeting profiel 11,3 x 38,3 mm
  lengte 150, 200 of 300 cm
  aluminium
 wit of alu
  wandmontage, plafondaansluitend
  draagkracht 45 kg/m
   5 jaar garantie

De STAS prorail max is een ophangsysteem voor de perfectionist. Een extra flens zorgt 
ervoor dat de rail strak aansluit tegen het plafond. Plafond, wand en ophangsysteem 
vormen één geheel. Het is tevens mogelijk om kabels weg te werken achter de flens. 

Voor een optimaal resultaat kun je na montage de overgang tussen de STAS prorail max 
en het plafond nalopen met bijvoorbeeld een (acrylaat)kit.

STAS prorail max
perfect plafondaansluitend
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STAS multirail crown 
railverbinder
RD20400

STAS multirail crown 
hoekverbinder
RD20500

STAS multirail crown 
hoekverbinder
RD20500

STAS plug 
SR50700

Onderdelen

STAS prorail crown wit
RH10415 150 cm wit
RH10420 200 cm wit
RH10430 300 cm wit

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 33.

STAS prorail crown is een ophangsysteem voor 
wandbevestiging en is vrijwel onzichtbaar te combineren met 
een sierlijst naar keuze.

  afmeting profiel 12,7 x 37,5 mm
  lengte 150, 200 of 300 cm
  aluminium
 wit
  wandmontage
  draagkracht 45 kg/m
   5 jaar garantie

STAS prorail crown
sierlijst in de hoofdrol

Inhoudsopgave 

   Railsystemen met verlichting

Rail Draagkracht Montage Plafondaansluitend? Pagina
STAS multirail 45 kg/m wand nee 24

STAS multirail max 45 kg/m wand ja 25

STAS multirail crown 45 kg/m wand n.v.t. 26

STAS multirail flat 45 kg/m plafond n.v.t. 27

STAS Wi-Fi smart-led n.v.t. n.v.t. n.v.t. 28

STAS Wi-Fi smart plug n.v.t. n.v.t. n.v.t. 29

STAS spots n.v.t. n.v.t. n.v.t. 30

STAS armaturen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 30

STAS adapters n.v.t. n.v.t. n.v.t. 31
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STAS multirail max 
eindkap 
VE10400 wit
VE30400 alu

STAS multirail max 
hoekkap 
VD20500 wit
VD30500 alu

STAS railclip 
RD40100
(metaal, 3 per m1)

STAS rail 
connector 
RD40200
(metaal)

STAS plug 
SR50700

STAS multirail
conductor 12 V 
recht 
VF50200

STAS multirail 
conductor 12 V 
hoek
VF50100

Onderdelen

STAS schroef 
torx
SR30600

STAS railclip 
RD40100
(metaal, 3 per m1)

STAS rail 
connector 
RD40200
(metaal)

STAS plug 
SR50700

STAS multirail
conductor 12 V 
recht 
VF50200

STAS multirail 
conductor 12 V 
hoek
VF50100

Onderdelen

STAS schroef 
torx
SR30600

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 33. Voor bijpassende accessoires, zie pagina 28.

STAS multirail 
eindkap 
VE10200 wit
VE30200 alu

STAS multirail 
hoekkap 
VD10400 wit
VD30400 alu

STAS multirail
VH10150 150 cm wit
VH10200 200 cm wit
VH10300 300 cm wit

VH30150 150 cm alu
VH30200 200 cm alu
VH30300 300 cm alu

  afmeting profiel 11,3 x 28 mm
  lengte 150, 200 of 300 cm
  aluminium
 wit of alu
  wandmontage, niet plafondaansluitend
  draagkracht 45 kg/m
  12 V (laagspanning)
  adapter 18W, 36W, 84W, 96W
   5 jaar garantie op rails, 1 jaar op accessoires

Een STAS multirail systeem is een ophangsysteem en schilderijverlichting in één.

In de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen 
kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om 
wanddecoraties met led of halogeen uit te lichten. In combinatie met led lampen is de 
STAS multirail bovendien zeer energiezuinig.

STAS multirail
ophangen en verlichten

STAS multirail max
VC10420 200 cm wit
VC10430 300 cm wit 
 
VC30420 200 cm alu
VC30430 300 cm alu

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 33. Voor bijpassende accessoires, zie pagina 28.

  afmeting profiel 11,3 x 38,3 mm
  lengte 200 of 300 cm
  aluminium
 wit of alu
  wandmontage, plafondaansluitend
  draagkracht 45 kg/m
  12 V (laagspanning)
  adapter 18W, 36W, 84W, 96W
   5 jaar garantie op rails, 1 jaar op accessoires

Een STAS multirail systeem is een ophangsysteem en schilderijverlichting in één. In 
de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen 
kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om 
wanddecoraties uit te lichten.

De STAS multirail max onderscheidt zich door een extra flens die zorgt voor een strakke 
aansluiting tegen vlakke plafonds. Plafond, wand en ophangsysteem vormen zo één 
geheel. Het is tevens mogelijk om kabels weg te werken achter de flens. 

Voor een optimaal resultaat kun je na montage de overgang tussen de STAS multirail 
max en het plafond nalopen met bijvoorbeeld een (acrylaat)kit.

STAS multirail max
perfect plafondaansluitend
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STAS rail 
connector 
RD40200
(metaal)

STAS plug 
SR50700

STAS multirail
conductor 12 V 
recht 
VF50200

STAS multirail 
conductor 12 V 
hoek
VF50100

Onderdelen

STAS plug 
SR50700

STAS multirail
conductor 12 V 
recht 
VF50200

STAS multirail 
conductor 12 V 
hoek
VF50100

Onderdelen

STAS multirail crown 
hoekverbinder
RD20500

STAS multirail crown 
railverbinder
RD20400

STAS multirail
crown schroef 
SJ10200

STAS multirail crown
RC10420 200 cm wit
RC10430 300 cm wit

  afmeting profiel 12,7 x 37,5 mm
  lengte 200 of 300 cm
  aluminium
 wit
  wandmontage
  draagkracht 45 kg/m
  12 V (laagspanning)
  adapter 18W, 36W, 84W, 96W
   5 jaar garantie op rails, 1 jaar op accessoires

Een STAS multirail systeem is een ophangsysteem en schilderijverlichting in één.

In de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen 
kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om 
wanddecoraties uit te lichten.

STAS multirail crown is een ophangsysteem voor wandbevestiging en is vrijwel 
onzichtbaar te combineren met een sierlijst naar keuze.

STAS multirail crown
sierlijst in de hoofdrol

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 33. Voor bijpassende accessoires, zie pagina 28.

STAS multirail flat
RC10520 200 cm wit
RC10530 300 cm wit

(4 gaten per m1)

  afmeting profiel 31,3 x 18 mm
  lengte 200 of 300 cm
  aluminium
 wit
  plafondmontage
  draagkracht 45 kg/m
  12 V (laagspanning)
  adapter 18W, 36W, 84W, 96W
   5 jaar garantie op rails, 1 jaar op accessoires

Een STAS multirail systeem is een ophangsysteem en schilderijverlichting in één.

In de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen 
kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om 
wanddecoraties uit te lichten.

STAS multirail flat is een ophangsysteem voor plafondbevestiging en is vrijwel 
onzichtbaar te integreren met stucwerk of met een enkele of dubbele platte sierlijst. 

STAS multirail flat
verscholen klasse

STAS multirail crown 
hoekverbinder
RD20500

STAS multirail crown 
railverbinder
RD20400

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 33. Voor bijpassende accessoires, zie pagina 28.
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STAS Wi-Fi smart-led 

De STAS Wi-Fi smart-led is een slimme led lamp die te gebruiken is met een 
specifieke range van STAS armaturen. Je hoeft geen techneut te zijn om deze 
slimme led lamp te installeren, een goed Wi-Fi signaal is namelijk al voldoende. 
Met de bijbehorende gratis app en verbonden met je Wi-Fi netwerk, schakel je de 
STAS Wi-Fi smart-led lampen gemakkelijk aan en uit. Het is zelfs mogelijk om elk 
schilderij afzonderlijk uit te lichten met de gewenste lichtkleur en lichtintensiteit 
(2700K warm licht > 6500K dag licht). Van fris licht in de ochtend, tot warm licht 
in de avond. Met de STAS Wi-Fi smart-led komen de kleuren in je wanddecoratie 
nóg mooier tot hun recht.

De STAS Wi-Fi smart-led lampen zijn 100% traploos dimbaar 
en dat zonder tussenkomst van een externe Hub. Het is verder 
mogelijk om groepen aan te maken voor bepaalde ruimtes en de 
lampen beschikken over een timer setting waardoor je verlichting 
automatisch aan- en uitgeschakeld kan worden. Als kers op de 
taart ondersteunt de STAS Wi-Fi smart-led ook spraakbediening in 
combinatie met Amazon Alexa, Siri en Google Home. 

STAS afstandsbediening 
voor STAS Wi-Fi smart-led
VT40800

STAS Wi-Fi smart-led
VL20300

VL20300

Vermogen 5 W

Output equivalent 30 W

Max. verbruik 5 W

Lichtsterkte 300 lm

Infraroodstraling geen

Kleurtemperatuur koel 6500 K + RGB

Kleurtemperatuur warm 2700 K

Lichtbundel standaard - diffuus

Lichthoek 100°

Lampvoet MR16-GU5.3

Schokgevoeligheid laag

Branduren 15000

Energieklasse A+

2700K 6500K

Warm Cool

DOWNLOAD APP

Systeem vereisten
·  De Smart life app vereist systeem iOS 9 of hoger, Android 4.4 of hoger.
·  Zorg voor een goed werkend draadloos netwerk en internet verbinding.

Download de Smart life app: Te gebruiken met: 

Google Assistent Siri          Amazon Alexa

STAS geeft op alle multirail accessoires 1 jaar garantie.

STAS armaturen voor STAS Wi-Fi smart-led

Deze 3 verschillende armaturen zijn speciaal ontwikkeld om te gebruiken met 
de STAS Wi-Fi smart-led en de STAS multirail systemen. De STAS Wi-Fi smart-
led lamp is met de meegeleverde inbussleutel eenvoudig op een armatuur 
te monteren. Een armatuur klik je gemakkelijk op een gewenste plek in de 
STAS multirail. Armatuur classic kan alleen in hoogte versteld worden en de 
lampvoet kan worden gedraaid. Armatuur sirius beschikt over een flexibel 
gedeelte waarmee je kleine aanpassingen kunt verrichten in de richting van de 
lichtbundel. 

STAS Wi-Fi smart plug

Je hoeft echt geen technisch wonder te zijn om aangesloten apparatuur op afstand te bedienen of te 
automatiseren. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is onze slimme stekker genaamd de STAS Wi-Fi 
smart plug en je Wi-Fi router. Aangesloten op de STAS Wi-Fi smart plug, bedien je de STAS multirail of 
een ander elektrisch apparaat op afstand. Met de bijbehorende gratis app en verbonden met je Wi-Fi 
netwerk, schakel je de STAS multirail gemakkelijk aan en uit. 

De STAS Wi-Fi smart plug beschikt 
over een handige timer functie 
zodat de STAS multirail automatisch 
aan gaat wanneer je bijvoorbeeld 
thuiskomt van je werk of juist wanneer 
je op vakantie bent. Daarnaast 
ondersteunt de STAS Wi-Fi smart plug 
ook spraakbediening in combinatie 
met Amazon Alexa of Google Home. STAS Wi-Fi smart plug

VT30700

STAS multirail armatuur 
GU5.3 classic wit incl. 
STAS Wi-Fi smart-led
VA15516 50 cm
VA15716 70 cm

STAS multirail armatuur 
sirius chroom MR16 GU5.3
VA35416 40 cm
VA35616 50 cm

STAS multirail armatuur 
GU5.3 classic chroom incl. 
STAS Wi-Fi smart-led
VA35516 50 cm
VA35716 70 cm

NIEUW

slimme verlichting

STAS multirail accessoires
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Spots
STAS biedt 2 verschillende led spots. Je keuze hangt 
af van je persoonlijke voorkeur op het gebied van 
energiezuinigheid, lichtkleur, warmtestraling, en vorm 
en intensiteit van de lichtbundel. Alle spots passen op 
alle armaturen.

STAS multirail accessoires

STAS ledspot 3,5 W / 27°

VL10200

Vermogen 3,5 W

Output equivalent 20 W

Max. verbruik 3,5 W

Lichtsterkte 200 lm

Infraroodstraling geen

Lichtkleur warm wit

Kleurtemperatuur 2700 K

Lichtbundel standaard - diffuus

Lichthoek 27°

Lampvoet MR11-GU4.0

Schokgevoeligheid laag

Branduren 40.000

Energieklasse A+

Heeft een smalle lichtbundel geschikt voor kleine schilderijen. 
STAS ledspot 3,5 W / 95°
Heeft een brede lichtbundel die grote kunstwerken kan beschijnen.

STAS multirail armatuur classic
VA10500 50 cm wit
VA10700 70 cm wit 
VA30500 50 cm chroom
VA30700 70 cm chroom

Armaturen
STAS biedt in totaal 3 verschillende armaturen in meerdere lengtes en kleuren. Je keuze hangt 
af van je persoonlijke voorkeur én van de grootte van het kunstwerk dat je wilt verlichten. Alle 
armaturen passen op alle multirail systemen.

Tip
•  Hoe groter de afstand tussen lampje en muur, des te groter het kunstwerk dat belicht 

kan worden. Kies dus een lang armatuur voor het uitlichten van een groot kunstwerk.

Afstellen
Alle armaturen hebben een flexibel of scharnierend gedeelte waarmee je kleine 
aanpassingen kunt verrichten in de richting van de lichtbundel.

STAS geeft op alle multirail accessoires 1 jaar garantie.

STAS multirail armatuur 
sirius chroom
VA30365 40 cm
VA30465 50 cm
VA30665 65 cm

STAS multirail armatuur 
signo chroom
VA30770 70 cm

VL10900

Vermogen 3,5 W

Output equivalent 20 W

Max. verbruik 3,5 W

Lichtsterkte 200 lm

Infraroodstraling geen

Lichtkleur warm wit

Kleurtemperatuur 2700 K

Lichtbundel standaard - diffuus

Lichthoek 95°

Lampvoet MR11-GU4.0

Schokgevoeligheid laag

Branduren 40.000

Energieklasse A+

Adapters
De keuze van een adapter hangt af van 3 factoren:

1. Het type spotje dat je gaat gebruiken
2. Het aantal spotjes dat je wilt installeren
3. Het aantal meters rail dat je wilt ophangen

Bekijk de onderstaande tabellen voor de juiste keuze.

STAS multirail adapter 18 W
VT20500

Maximum aantal spotjes te gebruiken

STAS multirail adapter 84 W
VT20084

STAS multirail adapter 36 W
VT20036

Led 3,5 W Led 4 W Led 5 W

VT20500 Adapter 18 W 4 3 2

VT20036 Adapter 36 W 8 7 6

VT20084 Adapter 84 W 20 17 14

maximaal aantal meters met één adapter 16 16 16

STAS adapters

VT20500 STAS 
multirail adapter 

18W

VT20036 STAS 
multirail adapter 

36W

VT20084 STAS 
multirail adapter 

84W

Input 
Voltage

AC100-240V ~ 
50/60Hz 0.7A

100-240VAC 
50/60Hz

100-240VAC 
50/60Hz

Output 
Voltage

DC 12V == 1.5A 12V DC 3A 12V DC 7A

Ampère 1.5A 3A 7A

Afmetingen 
(LxHxB)

75 x 86 x 36 mm 105 x 45 x 28.5mm 155 x 60 x 37mm

Gewicht 180 gr 220 gr 490 gr

Aansluiting input plug (EU)
output kabel 3 m

input plug (EU)(US) 1.8 m
output kabel 3 m

input plug (EU)(US) 1.8 m
output kabel 3 m

Kwaliteits-
label

CE | GS TÜV | WEEE
UL | CE | EMC | 
RoHS | REACH

UL | CE | EMC | 
RoHS | REACH

Meerdere adapters gebruiken
Als je meer dan de hierboven aangegeven meters of lampjes wilt gebruiken, dan is het 
nodig om meerdere adapters te gebruiken. 

LET OP: 
Creëer in dat geval onafhankelijke circuits! Adapters mogen nooit direct of indirect met 
elkaar verbonden worden. Verbind dus NOOIT twee rails die elk aangesloten zijn op een 
andere adapter! Je kunt alleen rails verbinden die samen één adapter delen.

Verlichting dimmen
De huidige STAS adapters zijn nog niet dimbaar. We raden je met klem af om zelf een 
schakelaar of dimmer op het systeem aan te sluiten. Alle garantie op je systeem vervalt 
in dat geval. Gebruik de STAS Wi-Fi smart-led en bijpassende armaturen als je de 
schilderijverlichting wil dimmen.
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max.
4 kg

max.
20 kg

max.
15 kg

max.
10 kg

        Inhoudsopgave 

Haken en koorden 

    voor railsystemen

STAS haken en koorden 33

STAS j-rail haken, koorden en stangen 34

STAS j-rail max haken en stangen 35

STAS plasterrail haken en koorden 36

STAS windsor & riva haken en koorden 37

STAS evoluon & qubic haken en koorden 38

Overzichtstabel haken en koorden 39

Na het kiezen van een rail, kies je een koord om in de rail te haken en een 
haak om over het koord naar de gewenste hoogte te schuiven.

De koorden en haken op deze pagina kunnen worden gecombineerd met alle STAS railtypes 
m.u.v. STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon en STAS plasterrail.

STAS cobra 
met perlon koord
CP10110 100 cm
CP10115 150 cm
CP10120 200 cm
CP10125 250 cm
CP10130 300 cm
CP10140 400 cm

STAS cobra 
met staalkabel
SC10110 100 cm
SC10115 150 cm
SC10120 200 cm
SC10125 250 cm
SC10130 300 cm
SC10140 400 cm

STAS cobra met 
staalkabel wit
SC10220 200 cm wit
SC20220 200 cm zwart

Koorden

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Haken

perlon koord + 
smartspring

perlon koord + 
zipper of zipper pro

staalkabel + 
zipper of  zipper pro

staalkabel wit of zwart + 
zipper of  zipper pro

Mogelijke combinaties

STAS haken en koorden
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max.
15 kg

max.
15 kg

max.
15 kg

max.
4 kg

max.
4 kg

max.
20 kg
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max.
40 kg

max.
40 kg

max.
100 kg

STAS j-rail heeft een eigen set van haken, koorden en 
stangen om het systeem mee te completeren.

haken, koorden en stangen

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Haken

STAS j-rail veerhaak
HA30700

Koorden, stangen en railhaken

STAS cilinderhaak 
HR10600 wit
HR30600 alu

STAS perlon koord 
met glijder
PH10110  100 cm
PH10115  150 cm
PH10120  200 cm
PH10125  250 cm
PH10130  300 cm
PH10145 450 cm

STAS j-rail stang 3 mm
SO10110 100 cm wit
SO10115 150 cm wit
SO10120 200 cm wit
SO10130 300 cm wit

STAS j-rail stang 3 mm 
SO30110 100 cm alu
SO30115 150 cm alu
SO30120 200 cm alu
SO30130 300 cm alu

STAS perlon koord 
met lus
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm

STAS staalkabel 
met lus
SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm

STAS j-rail s-haak
HR10400 wit
HR30400 chroom

STAS staalkabel 
met glijder
SH10110   100 cm
SH10115  150 cm
SH10120   200 cm
SH10125   250 cm
SH10130   300 cm
SH10145   450 cm

STAS j-rail

j-rail s-haak + per-
lon koord met lus + 
smartspring, zipper 
of zipper pro

j-rail s-haak + 
staalkabel met lus + 
zipper of zipper pro

cilinderhaak + perlon 
koord met glijder + 
smartspring

cilinderhaak + perlon 
koord met glijder + 
zipper of zipper pro

j-rail stang + 
veerhaak

cilinderhaak + 
staalkabel met glijder 
+ zipper of zipper pro

Mogelijke combinaties

STAS j-rail max

STAS j-rail max werkt uitsluitend met stangen en 
daarbij passende haken.

haken en koorden

Stangen

STAS j-rail max stang 
4x4 wit
SM10110 100 cm
SM10115 150 cm
SM10120 200 cm
SM10125 250 cm

STAS j-rail max stang 
4x4 alu
SM30110 100 cm
SM30115 150 cm
SM30120 200 cm
SM30125 250 cm

STAS j-rail max stang 
4x10 wit
SM10210 100 cm
SM10215 150 cm
SM10220 200 cm
SM10225 250 cm

STAS j-rail max 
haak voor 
stang 4x4
HA40600

STAS j-rail max 
security haak 4x4
HA40700

STAS j-rail max 
security set, 
blokkeringsbus + kap
BK10200

STAS j-rail max
haak voor 
stang 4x10 
HA40500

Haken

j-rail max stang 4x4 + j-rail 
max (security) haak

j-rail max stang 4x4 + j-rail 
max (security) haak + 
security set

j-rail max stang 4x10 
+ j-rail max haak voor 
stang 4x10

Mogelijke combinaties
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max.
4 kg

max.
20 kg

max.
15 kg

perlon koord 
met lus + 
smartspring

perlon koord met 
lus + zipper of 
zipper pro

staalkabel met 
lus + zipper of 
zipper pro

max.
4 kg

max.
15 kg

max.
15 kg

plasterrail haak + perlon 
koord met glijder + 
smartspring

plasterrail haak + 
perlon koord met glijder + 
zipper of zipper pro

plasterrail haak + 
staalkabel met glijder + 
zipper of zipper pro

STAS plasterrail heeft eigen haken en koorden die 
speciaal ontworpen zijn voor de specifieke railopening.

haken en koorden

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

HakenKoorden en railhaken

STAS plasterrail

Mogelijke combinaties

STAS windsor & riva hebben een eigen collectie haken, die 
gecombineerd kunnen worden met de bestaande haken en 
koorden van STAS.

STAS windsor & riva
haken en koorden

Koorden en railhaken

STAS perlon koord 
met lus
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm

STAS staalkabel 
met lus
SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm

STAS haak windsor
HW10200 wit

STAS haak riva
HW50700 

STAS haak windsor
HW30200 alu

STAS haak windsor
HW60200 goud

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Haken

Mogelijke combinaties

STAS plasterrail
haak 
PR90001

STAS perlon koord 
met glijder
PH10110  100 cm
PH10115  150 cm
PH10120  200 cm
PH10125  250 cm
PH10130  300 cm
PH10145 450 cm

STAS staalkabel met 
glijder
SH10110   100 cm
SH10115  150 cm
SH10120   200 cm
SH10125   250 cm
SH10130   300 cm
SH10145   450 cm
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max.
4 kg

max.
15 kg

max.
20 kg

max.
4 kg

max.
15 kg

max.
15 kg
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STAS evoluon en de STAS qubic zijn te gebruiken met 
onze speciale haken en koorden. 

haken en koorden 

STAS evoluon & qubic (pro)

Koorden

STAS perlon koord 
met glijder
PH10110  100 cm
PH10115  150 cm
PH10120  200 cm
PH10125  250 cm
PH10130  300 cm
PH10145 450 cm

STAS staalkabel met 
glijder
SH10110   100 cm
SH10115  150 cm
SH10120   200 cm
SH10125   250 cm
SH10130   300 cm
SH10145   450 cm

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Haken

STAS qubic + 
perlon koord 
met glijder  
+ smartspring

STAS qubic + 
perlon koord 
met glijder 
+ zipper

STAS qubic + 
staalkabel met 
glijder  
+ zipper

STAS evoluon 
haak + perlon 
koord met glijder 
+ smartspring

STAS evoluon 
haak + perlon 
koord met glijder 
+ zipper

STAS evoluon 
haak + staalkabel 
met glijder + 
zipper

STAS evoluon STAS qubic (pro)
Voor meer informatie over de STAS qubic 
(pro), zie pagina 56.

Voor meer informatie over de 
STAS evoluon, zie pagina 16.

Overzichtstabel
haken en koorden

smartspring zipper / 
zipper pro

veerhaak j-rail max 
haak voor 
stang 4x4

j-rail max 
security 
haak 4x4

j-rail max 
haak voor 
stang 
4x10

alle STAS rails
(m.u.v. STAS j-rail, STAS j-rail max, 
STAS plasterrail, STAS windsor, STAS 
riva en STAS evoluon)

perlon koord met cobra 4 kg 15 kg - - - -
staalkabel met cobra - 20 kg - - - -
staalkabel zwart of wit met 
cobra

- 10 kg - - - -

STAS j-rail
cilinderhaak en perlon koord 
met disk

4 kg 15 kg - - - -

s-haak en perlon koord met 
lus

4 kg 15 kg - - - -

s-haak en staalkabel met 
lus

- 20 kg - - - -

stang 3 mm - - 15 kg - - -
STAS j-rail max
stang 4x4 wit of alu - - - 40 kg 40 kg -
stang 4x10 wit - - - - - 100 kg
STAS plasterrail
plasterrailhaak met 
perlonkoord met glijder

4 kg 15 kg - - - -

plasterrailhaak met 
staalkabel met glijder

- 15 kg - - - -

STAS windsor & riva
haak met perlon koord met 
lus

4 kg 15 kg - - - -

haak met staalkabel met 
lus

- 20 kg - - - -

STAS evoluon & qubic (pro)
perlon koord met glijder 4 kg 15 kg - - - -
staalkabel met glijder - 20 kg - - - -
Overig 
(bijv. scheidingswandhaken)

perlon koord met lus 4 kg 15 kg - - - -
staalkabel met lus - 20 kg - - - -

Haken

Koorden
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Producten

Een STAS magnet set bestaat uit een staalkabel met cobra en een vijf- of tiental 
magneetjes. De staalkabel haak je in je STAS rail. Met de magneetjes bevestig 
je vervolgens foto’s, kaarten en memo’s aan de kabel. Ideaal voor kerst- en 
verjaardagskaarten, kattebelletjes of tijdelijke displays.

De STAS magnet sets wit en coloured kunnen niet gecombineerd worden met STAS houten 
rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon en STAS plasterrail. De 2-in-1 variant kan worden 
gecombineerd met alle STAS rails behalve STAS j-rail max en STAS evoluon.

kaarten aan kabels

STAS magnet sets

STAS magnet set

De standaard STAS 
magnet set bestaat 
uit een staalkabel met 
cobra en tien witte 
driepoot magneetjes.

STAS coloured magnet set

De STAS coloured magnet set 
bestaat uit een staalkabel 
met cobra en tien pionvormige 
magneetjes in vijf verschillende 
kleuren.

STAS magnet set 2-in-1

De STAS magnet set 2-in-1 kan op 

twee manieren worden toegepast. 
Haak de kabel met de cobra in je STAS 
rail of hang hem met de lus aan een 
kantlathaak of haak naar keuze. Deze 
set wordt geleverd met vijf pionvormige 
magneetjes in vijf verschillende kleuren.

STAS magnet set 
BM20360 
staalkabel 150 cm 
met cobra, 10 witte 
neodymium magneetjes

STAS white magnets
MB10050
10 losse, witte 
neodymium magneetjes

STAS coloured magnet set 
BM20370 
staalkabel 150 cm met 
cobra, 10 gekleurde 
neodymium magneetjes

STAS coloured magnets
MB10040
10 losse, gekleurde 
neodymium magneetjes

STAS magnet set 2-in-1
BM20380 
staalkabel 150 cm met 
cobra en lus, 5 gekleurde 
neodymium magneetjes
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STAS magnetische jashaak 
Deze grote krachtige magnetische jashaak van STAS is door zijn hoge 
trekkracht enorm sterk. Creëer snel een garderobe op een stalen kast, 
stelling, wand of deur. Deze jashaak kan wel tot 12 kg dragen (afhankelijk van 
de ondergrond).

De magneetknop is ook geschikt om te gebruiken op whiteborden en om 
grotere voorwerpen of reclameborden aan op te hangen.

De onderzijde van de magneet is voorzien van vilt ter bescherming van de 
ondergrond.

STAS magnetische jashaak met kledinghangers
De magnetische jashaken van STAS zijn functioneel en representatief ontworpen door Gerard Kerklaan. 
Ze kunnen eenvoudig aan een stalen oppervlak bevestigd worden. De enkele en dubbele jashaken worden 
geleverd met kledinghangers en kunnen tot 4,5 kg dragen bij een wanddikte van 1 mm. De jashaak 
kwartet kan in totaal tot wel 14 kg dragen.

Materiaal: naturel geanodiseerd aluminium met donkergrijs kunststof. De aluminium profielen zijn ook 
leverbaar in de kleuren: RAL 3002, RAL 5002, RAL 9011, RAL 9006, 
RAL 9010.

Magnetische schilderijhaken
De magnetische schilderijhaken van STAS zijn staalplaten 
met daaraan een stevig haakje. De achterkant is magnetisch, 
zodat ze aan een stalen oppervlak bevestigd kunnen worden.

Afmetingen  Draagkracht (bij benadering)
50 x 100 mm  1 kg
100 x 200 mm 6 kg
150 x 250 mm 10 kg
200 x 300 mm 21 kg

STAS magnetische schilderijhaak
MA10100 50 x 100 mm
MA10200 100 x 200 mm
MA10300 150 x 250 mm
MA10400 200 x 300 mm

STAS magnetische 

jas- en schilderijhaken

STAS magnetische 
jashaak lichtzilver 12 kg 
MA10067 ø 67 x 33 mm

STAS magnetische 
jashaak enkel 4,5 kg
9 x 12 x 10 cm
incl. kledinghanger
MA90010 

STAS magnetische 
jashaak dubbel 4,5 kg
9 x 12 x 16 cm
incl. kledinghanger
MA90016 

STAS magnetische 
jashaak kwartet 14 kg 
40 x 12 x 5 cm
MA90040 

STAS staalstrip
Simpel maar veelzijdig: de STAS staalstrip is een magnetische strip voor het ophangen van tekeningen en 
papieren met magneetjes.

Kenmerken
Breedte 5 cm
Lengte  50 of 100 cm
Dikte   1,6 mm
Montage met een zelfklever of kit
Magneten  te gebruiken met diverse soorten magneten

Magnetische systeemplafondhaak
Geen gedoe meer met omgebogen paperclips of touwtjes. Met de witte STAS 
systeemplafondhaak hang je in een handomdraai lesmateriaal, bewegwijzering of 
feestdecoratie aan het metalen profiel van een systeemplafond.

STAS systeemplafondhaken zijn ook verkrijgbaar in een niet-magnetische variant. 
Deze zijn te vinden op pagina 51.

STAS magnetische 
plafondhaak 25 mm
MA00002 max. 3 kg

STAS metaalband
STAS biedt naast de staalstrip ook een zelfklevende metaalband op rol 
30 m per rol). Deze variant kan op elke gewenste lengte geknipt worden, 
is 12,5 mm breed en 0,3 mm dik.

STAS staalstrip
MA00050 50 x 5 cm
MA00100 100 x 5 cm

STAS metaalband
MA00018

STAS memo magneet 
Ø 30 mm, 10 stuks
MA00011
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SCAN FOR MANUAL
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STAS railclip 
RD40100
(metaal, 3 per m1)

STAS rail 
connector 
RD40200
(metaal)

STAS plug 
SR50700

Onderdelen

STAS schroef 
torx
SR30600

STAS papergrip
PG15005 50 cm wit structuur
PG15010 100 cm wit structuur
PG15015 150 cm wit structuur
PG15020 200 cm wit structuur 

PG10105 50 cm wit
PG10110 100 cm wit
PG10115 150 cm wit
PG10120 200 cm wit

 afmeting profiel 13,3 x 45 mm
 lengte 50, 100, 150 of 200 cm
  rail: aluminium met poedercoating, strip aan binnenzijde: 
polyurethaan schuimkern en polyethyleen afdeklaag
wit, wit stuctuur, zwart structuur of alu structuur

  montage standaard met railclips (3 per meter)
optioneel met magneettape of dubbelzijdige tape

  5 jaar garantie

STAS papergrip is één rail met twee toepassingen. Dankzij een strip in de rail 
kunnen papieren eenvoudig ingeklemd en weer verwijderd worden. Daarnaast 
kunnen kaarten e.d. in de speciale rand bovenop de rail gezet worden.

STAS papergrip is geschikt voor zowel dik als dun papier en kan zelfs dunne tijdschriften 
tot 3,5 mm en gelamineerd papier vastklemmen. Losse railstukken kunnen aan elkaar 
gekoppeld worden voor het creëren van een wandbreed ophangsysteem.

Optioneel: klik speciaal ontworpen STAS papergrip haakjes op de rail, om kleine 
spulletjes zoals sleutels, of bijvoorbeeld een STAS magnet set 2-in-1, aan de STAS 
papergrip te hangen. Een STAS papergrip haakje is belastbaar tot 3 kg.

STAS papergrip
dubbel zo handig

STAS papergrip 
eindkap 
PG90001 wit
PG90003 alu
PG90002 zwart

STAS papergrip haak 
HA40410 wit
HA40412 alu
HA40411 zwart

PG30105 50 cm alu structuur
PG30110 100 cm alu structuur
PG30115 150 cm alu structuur 
PG30120 200 cm alu structuur

PG20105 50 cm zwart structuur
PG20110 100 cm zwart structuur 
PG20115 150 cm zwart structuur
PG20120 200 cm zwart structuur
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SCAN FOR MANUAL SCAN FOR MANUAL

OnderdelenOnderdelen

STAS grip-up
SPG10105 50 cm wit
SPG10110 100 cm wit
SPG10115 150 cm wit
SPG10120 200 cm wit

SPG30105 50 cm alu
SPG30110 100 cm alu
SPG30115 150 cm alu
SPG30120 200 cm alu

SPG20105 50 cm zwart
SPG20110 100 cm zwart
SPG20115 150 cm zwart
SPG20120 200 cm zwart

 afmeting profiel 45,3 x 60 mm
 lengte 50, 100, 150, 200 cm
 aluminium
wit, alu structuur of zwart

 papergrip montage
 op papergrip: 2 kg/m
  5 jaar garantie

De STAS grip-up is een los product dat op de STAS papergrip kan worden geklikt. Met 
deze combinatie wordt het aangename van een wandplank gecombineerd met het 
handige klemmechanisme van de STAS papergrip. Op het plank-gedeelte plaats je 
eenvoudig fotolijsten, beeldjes of andere decoratie om vervolgens aan de onderkant 
notities, tekeningen en posters vast te klemmen. Hierdoor heb je alle ruimte voor 
decoratie én belangrijke papieren. 

Naast de montage op de STAS papergrip is dit product ook direct op de muur te 
monteren met behulp van speciale clips. (zie pagina 50)

Tip van STAS: Het is ook mogelijk om van de STAS grip-up een kleinere lengte dan 
de lengte van je STAS papergrip aan te schaffen zodat enkel een klein gedeelte als 
wandplank kan worden gebruikt.

STAS grip-up (op de papergrip)

extra handig

STAS grip-up 
eindkap set (l/r) 
alu SPG90015

STAS grip-up 
eindkap set (l/r) 
zwart SPG90013

STAS grip-up 
eindkap set (l/r) 
wit SPG90011

STAS papergrip 
hanger
HA40110

STAS papergrip 
hanger 
stabilisatieset 
PG40110

 afmeting 3,5 x 9,5 mm
 staal met poedercoating
 wit
 monteren aan het op te hangen product
 draagkracht per hanger per meter 20 kg/m
papergriphanger set: whiteboard van max. 90 x 120 cm

  5 jaar garantie

De STAS papergrip hanger is speciaal ontwikkeld voor het ophangen van een whiteboard 
(met een afmeting van max. 90x120 cm) aan de STAS papergrip (gemonteerd met 
schroeven), door middel van 2 hangers. De hangers worden met schroeven aan het 
whiteboard bevestigd en vervolgens op de papergrip geplaatst. Zo is het whiteboard 
gemakkelijk te plaatsen en te verplaatsen. Daarnaast is de hanger voorzien van een 
veiligheidsblokkering, zodat deze niet uit de rail kan worden gedrukt wanneer er kracht 
uitgeoefend wordt op het whiteboard. Door het monteren van stabilisatiedoppen blijft het 
whiteboard stabiel hangen. Dit maakt de STAS papergrip hanger zeer geschikt voor het 
veilig ophangen van een whiteboard in onderwijsinstellingen. 

Naast het whiteboard kunnen er ook andere voorwerpen worden opgehangen aan de STAS 
papergrip hanger. Voor het ophangen van lichte voorwerpen zoals een kleine klok, kan de 
hanger worden bevestigd met dubbelzijdige tape.

veilig ophangen

STAS papergrip hanger
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SCAN FOR INFORMATION

* Word uitsluitend verkocht in combinatie met STAS perlon koord met lus en zipper.

 afmeting 8,7 x 3,7 x 6 mm
 kunststof
 zwart
 te bevestigen op de papergrip

De STAS name tag is een clip die op de STAS papergrip kan 
worden geklikt. In deze clip kan papier worden geplaatst. Met 
de STAS name tag kunnen bijvoorbeeld de namen van de 
kinderen worden gedisplayed in de klas, of bij u thuis. 

*Templates voor het uitprinten van de naamkaartjes zijn beschikbaar op
www.stas.nl

STAS name tag
een plekje voor iedere naam

Producten
De STAS scheidingswandhaken zijn verkrijgbaar in diverse varianten:

Scheidingswandhaken bieden uitkomst bij het ophangen van objecten aan bijvoorbeeld 
wandpanelen, scheidingswanden, deuren en kroonlijsten.

Ze kunnen eenvoudig gecombineerd worden met STAS koorden met lus en een 
STAS zipper of STAS smartspring. Zo creëer je in een handomdraai een compleet 
ophangsysteem, maar dan zonder aluminium rail.

STAS scheidingswandhaken
de ophangklassieker

STAS wandhaak alu 
lux kozijn 
HW30800

STAS wandhaak alu 
interselect
HW30700

STAS wandhaak wit
HW10300 11 mm
HW10400 16 mm
HW10600 18 mm
HW10500 21 mm
HW10700 26 mm
HW10800 31 mm

STAS wandhaak alu 
verwol type 1 
HW30300*

STAS wandhaak alu 
verwol type 2 
HW30400

STAS wandhaak alu 
sepa normaal
HW30500

STAS wandhaak 
transparant alcoa
HW50100

STAS wandhaak askon 
chroom
HW50400

STAS wandhaak 
maars
HW50600

STAS wandhaak PE 
transparant
HW50500

STAS kantlathaak
HW10200 wit
HW30200 alu
HW60200 goud

STAS name tag
PG20007

STAS stabilisatie steun set
Mooie schilderijen horen perfect onder elkaar te hangen! 
Maak je gebruik van een STAS schilderij ophangsysteem 
en draaien je schilderijen wanneer je er 2 onder elkaar wilt 
hangen? Met de STAS stabilisatie steun set hangen ze mooi 
recht onder elkaar! Bevestig eenvoudig het dubbelzijdige 
tape op de steunen en plak deze op de achterkant van je 
schilderij(en). Door het handige mechanisme zijn de steunen 
in diepte verstelbaar zodat je deze op maat kunt verstellen 
voor ieder uniek schilderij.

 afmeting 63 x 56 mm
 kunststof

STAS stabilisatie steun set
SS01100

NIEUW
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SCAN FOR MANUAL

Onderdelen

STAS grip-up
SPG10105 50 cm wit
SPG10110 100 cm wit
SPG10115 150 cm wit
SPG10120 200 cm wit

SPG30105 50 cm alu
SPG30110 100 cm alu
SPG30115 150 cm alu
SPG30120 200 cm alu

SPG20105 50 cm zwart
SPG20110 100 cm zwart
SPG20115 150 cm zwart
SPG20120 200 cm zwart

 afmeting profiel 45,3 x 60 mm
 lengte 50, 100, 150, 200 cm
 aluminium
wit, alu structuur of zwart structuur

 wandmontage
 direct op de muur: 4 kg/m
  5 jaar garantie

De STAS grip-up kan naast de montage op de STAS papergrip ook los op de wand 
worden gemonteerd om zo een wandplank te creëren. Op het plank-gedeelte plaats je 
eenvoudig fotolijsten, beeldjes of andere decoratie. 

De STAS grip-up wordt op de wand gemonteerd met behulp van de STAS wall clips.

STAS grip-up (op de wand)

extra handig

STAS wall clip 
voor wandmontage

SPG90010
(4 clips per m1)

Geen gedoe meer met omgebogen 
paperclips of touwtjes. Met de witte STAS 
systeemplafondhaken hang je in een 
handomdraai lesmateriaal, knutselwerkjes 
of feestdecoratie aan een systeemplafond. 
De haak wordt over het tussenprofiel van het 
systeemplafond geschoven.

STAS systeemplafondhaken zijn verkrijgbaar 
met een haak, met een oog of in een 
magnetische variant (voor magnetische 
systeemplafonds zie pagina 38).

STAS systeemplafondhaken
en dubbelhanger

STAS dubbelhangers zijn een zeer 
gemakkelijke manier om signing op te 
hangen aan een systeemplafond. Onze 
dubbelhangers worden veel gebruik in 
scholen, kantoren en in de detailhandel. 
Samen met de systeemplafondhaken 
is dit een fijne oplossing voor alle 
systeemplafonds!

Producten

STAS systeemplafondhaak
HA10100 wit max 5 kg

STAS systeemplafondhaak voor lus
HA10200 wit max 5 kg

STAS dubbelhanger
DH10010 dubbelhanger 10 cm alu
DH10025 dubbelhanger 25 cm alu
DH10040 dubbelhanger 40 cm alu
DH10060 dubbelhanger 60 cm alu
DH10080 dubbelhanger 80 cm alu

5150

STAS grip-up 
eindkap set (l/r) 
alu SPG90015

STAS grip-up 
eindkap set (l/r) 
zwart SPG90013

STAS grip-up 
eindkap set (l/r) 
wit SPG90011



SCAN FOR MANUAL

STAS signtrack set 
PS10042 42 cm
PS10060 60 cm

STAS signtrack bovenrail 1x 
STAS signtrack onderrail 1x
STAS signtrack eindkap 4x
STAS signtrack klem 6x
STAS signtrack haak 2x

Set

  afmeting profiel 12 x 21 mm
  lengte 42, 60, 100 of 200 cm
  aluminium
 alu
  plafond- of wandmontage
  papierdikte 0,2 mm tot 1 mm
   5 jaar garantie

Met de STAS signtrack hang je gemakkelijk reclame, posters en bewegwijzering (van 
0,2mm tot 1mm dik) op. Door het schuifmechanisme aan boven- en onderkant is de 
STAS signtrack makkelijk in gebruik, blijft materiaal onbeschadigd en is een nette 
presentatie gegarandeerd. Een onmisbare toevoeging voor winkels, kantoren, horeca, 
beurzen, overheids- en zorginstellingen. 

De STAS signtrack is met de STAS qubic of met de STAS systeemplafondhaak in 
combinatie met bijpassende koorden aan het plafond op te hangen in de vrije ruimte. 
Ook is de STAS signtrack te gebruiken met onze vele railsystemen in combinatie met de 
koorden met cobra haak voor een wandmontage.

STAS signtrack
een presentatie die blijft hangen

STAS signtrack set 100 cm
PS10100 100 cm

STAS signtrack bovenrail 1x 
STAS signtrack onderrail 1x
STAS signtrack eindkap 4x
STAS signtrack klem 10x
STAS signtrack haak 2x

STAS signtrack set 200 cm
PS10200 200 cm

STAS signtrack bovenrail 1x 
STAS signtrack onderrail 1x
STAS signtrack eindkap 4x
STAS signtrack klem 18x
STAS signtrack haak 4x

Onderdelen

STAS signtrack rail 
PS29942 42 cm
PS29960 60 cm
PS29100 100 cm
PS29200 200 cm

STAS signtrack 
eindkap
RD20600 

STAS signtrack klem
HA30660

STAS signtrack haak 
HA50200

De STAS signtrack is te gebruiken met de STAS qubic (pro), de STAS systeemplafondhaak 
voor lus en verschillende STAS railsystemen, met uitzondering van de STAS j-rail max. 
Iedere toepassing is te combineren met 2 verschillende koorden en STAS signtrack 
haken.

STAS signtrack
ophangmogelijkheden

STAS cobra 
met perlon 
koord

STAS cobra 
met 
staalkabel

STAS perlon 
koord met lus

STAS perlon 
koord met 
glijder

STAS staalkabel 
met glijder

STAS qubic
TCS1000

STAS systeemplafondhaak voor lus
HA10200 max 5 kg

STAS qubic pro
TCS1010

Aan een plafond van steen of beton 
STAS qubic of qubic pro met perlon koord of staalkabel met glijder.

STAS staalkabel 
met lus

Voor meer informatie over de STAS qubic, zie pagina 52.

Voor meer informatie over de STAS rails, zie pagina 6 t/m 20.

Aan een systeemplafond 
STAS systeemplafondhaak voor lus met perlon koord of staalkabel met lus.

Aan een STAS rail 
STAS rail in combinatie met perlon koord of staalkabel passend bij de rail.

Voor meer informatie over de STAS systeemplafondhaak, zie pagina 51.
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  afmeting 34 x 19 x 16 mm  
  RVS
   montage op houten lijst of   

schilderij van minimaal 35 cm breed
  draagkracht 10 kg per set
   minimaal gewicht 1,5 kg

STAS no-tilt set
34 x 16 x 19 mm   
AT10016   
   

SCAN FOR MANUAL

STAS no-tilt set
vlak tegen de wand

Mooie schilderijen horen perfect te hangen! Maak je gebruik van een STAS schilderij 
ophangsysteem en helt je schilderij wat naar voren? Hang je schilderij perfect vlak met 
de STAS no-tilt set. De 2 innovatieve hoekbeugeltjes monteer je met de bijgeleverde 
schroeven op 2 punten op je schilderijlijst. Door de verschillende openingen zijn er kleine 
correcties aan het ophangkoord te maken waardoor je schilderij vervolgens perfect vlak 
aan de wand hangt. 

De STAS no-tilt set wordt als complete set geleverd voor een schilderij met een houten 
lijst van maximaal 60 mm en minimaal 18 mm dik. Deze set is alleen geschikt voor 
grote lijsten met een verdieping aan de achterkant en de lijst dient opgehangen 
te worden met 2 koorden (perlon/staal) en 2 ophanghaken (STAS zipper/STAS 
smartspring).

Producten

STAS dibond hanger
een haak voor ieder wandobject

De STAS dibond hanger is een zelfklevende aluminium plaat met een haak, die op de 
achterkant van vlakke panelen bevestigd kan worden. De STAS dibond hanger bieden wij 
aan in verschillende afmetingen, ieder met een eigen draagkracht. De tape, die op de 
achterkant van de STAS dibond hanger zit, is afkomstig van het merk tesa® en van hoge 
kwaliteit. Bij de STAS dibond hanger leveren wij een speciaal cleaner doekje die gebruikt 
dient te worden voor het vet- en stofvrij maken van de ondergrond.

De STAS dibond hanger is geschikt om op te plakken op de achterkant van vlakke panelen 
zoals spiegels en kunst/foto’s op acryl, glas, dibond, plexiglas of aluminium*. Een 
bevestiging op hout of MDF is mogelijk door het monteren van schroeven in de aanwezige 
schroefgaten van de STAS dibond hanger. Op deze manier kan ook de tape-bevestiging van 
een opgeplakte STAS dibond hanger op vlakke panelen worden verstevigd.

*Ruwe, poreuze of vezelige oppervlaktes (hout/MDF/gipsplaat/gipsblokken) en PP/PE kunststoffen zijn niet geschikt voor 
het opplakken van de STAS dibond hanger.

LET OP! Het is zeer belangrijk dat je de achterkant van het object dat je op wilt hangen vet- en stofvrij maakt met het 
bijgeleverde cleaner doekje. Laat de reiniger goed opdrogen. Druk vervolgens de STAS dibond hanger voor 10 seconde stevig 
aan en laat dit 24u drogen voordat je het object ophangt. Op pag. 87 vind je de disclaimer van dit product.

STAS dibond hanger 
+ installatie set
3 kg / 70 x 70 mm   
BS30900

STAS dibond hanger 
+ installatie set
6 kg / 100 x 100 mm   
BS30800

STAS zelfklevende 
afstandhouders rond
13 mm (per 4 stuks)
MB10080

STAS dibond hanger 
+ installatie set
5 kg / 70 x 140 mm   
BS30500

STAS dibond hanger 
+ installatie set
10 kg / 100 x 200 mm   
BS30700

STAS dibond hanger 
+ installatie set
3,5 kg / ø 90 mm   
BS30400

NIEUW
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wandmontage STAS qubic pro plafondmontage STAS qubic pro

SCAN FOR MANUAL

wandmontage STAS qubic pro plafondmontage STAS qubic pro

A

DD

A

DRAWN

STAS qubic 
eindkap
TCS9002 zwart

STAS schroef qubic 
SJ30200

STAS plug
SR50700

Onderdelen

STAS qubic
TCS1000 alu structuur

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 38. Kijk op pagina 58 voor het combineren met STAS v-tense & h-tense.

  afmeting 22 x 22 x 24 mm
  aluminium
 alu structuur 
  plafond- en wandmontage
  draagkracht 15 kg/m
   5 jaar garantie

De STAS qubic is een compact en vierkant ophangsysteem, en geschikt voor harde 
wanden zoals steen of beton. Onderschat de STAS qubic niet door zijn formaat want dit 
is juist hetgeen wat zo handig is aan dit ophangsysteem. 

De STAS qubic is geschikt voor één ophangpunt en is te monteren door middel van 
één schroef. Hierdoor kan de STAS qubic op de wat lastigere plekken gemakkelijk 
gemonteerd worden. Denk hierbij aan een trappengat, een schuin plafond of bijvoorbeeld 
een pilaar. De STAS qubic kan op alle manieren gemonteerd worden zodat er op 
verschillende manieren koorden in het ophangsysteem kunnen worden gehaakt.

De veelzijdigheid van de STAS qubic maakt het tot een onmisbaar ophangsysteem voor 
lastige plekken met harde wanden.

STAS qubic
flexibel in alle richtingen

STAS qubic 
eindkap zwart 
TCS9002

STAS schroef 
qubic pro
SJ30100

STAS plug
SR50700

Onderdelen

STAS qubic pro
TCS1010 alu structuur

De STAS qubic pro is geschikt voor zachte wanden zoals gips en kalkzandsteen. De 
STAS qubic pro is geschikt voor één ophangpunt en is te monteren door middel van 
2 schroeven. Gemonteerd in de montageplaat zorgen deze schroeven voor extra 
versteviging van het ophangsysteem in de zachte wand. 

Net zoals de STAS qubic, kan de STAS qubic pro op de wat lastigere plekken worden 
gemonteerd. De veelzijdigheid van de STAS qubic pro maakt het tot een onmisbaar 
ophangsysteem voor lastige plekken met zachte wanden.

flexibel in alle richtingen

  afmeting 50 x 50 x 24 mm
  aluminium
 alu structuur 
  plafond- en wandmontage
  draagkracht 20 kg/m
   5 jaar garantie

STAS qubic pro

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 38. Kijk op pagina 58 voor het combineren met STAS v-tense & h-tense.
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SCAN FOR MANUAL SCAN FOR MANUALInhoud

Voor combinaties en mogelijkheden raadpleeg pagina 60.

  afmeting 26 x 3 mm
  lengte 150, 300 of 450 cm
  aluminium
 alu structuur
  wand- en plafondmontage (in combinatie met de 

 STAS rail, STAS evoluon of STAS qubic) 
   5 jaar garantie

Het spandradensysteem is flexibel te gebruiken en aan muur 
of plafond te monteren. Horizontaal, verticaal én diagonaal! 
De mogelijkheden in combinatie met de STAS qubic, de 
STAS evoluon en de andere STAS railsystemen zijn hierdoor 
eindeloos. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toepassingen voor de creatie van etalages, de 
presentatie van woningen in de makelaardij, het displayen van restaurantmenu’s of het 
ophangen van materiaal op scholen en kantoren. 

STAS v-tense (verticaal)
De STAS v-tense is samen met de STAS h-tense onderdeel van het spandraden 
assortiment. De STAS v-tense is verticaal te gebruiken en is uitgerust met aan 
weerskanten een glijder. De draad is eenvoudig strak aan te spannen. Bij de STAS 
v-tense is bovendien een extra veer toegevoegd zodat de draad nog genoeg vering 
heeft om met een haak in een rail te haken. De STAS v-tense is te combineren met 
diverse STAS railsystemen, de STAS qubic en de STAS evoluon om zo eenvoudig een 
wandpresentatie te creëren. 

* Ook verkrijgbaar in een uitvoering met aan één kant een glijder en aan de andere kant een STAS cobra 
voor ophangmogelijkheden met een STAS rail.

STAS v-tense & h-tense
oneindig te combineren

STAS v-tense 
TSBV150 150 cm
TSBV300 300 cm
TSBV450 450 cm

Voor combinaties en mogelijkheden raadpleeg pagina 60.

  afmeting 26 x 3 mm
  lengte 150, 300 of 450 cm
  aluminium
 alu structuur
  wand- en plafondmontage (in combinatie    

 met de STAS qubic)
   5 jaar garantie

STAS h-tense (horizontaal)
De STAS h-tense is samen met de STAS v-tense onderdeel van het spandraden 
assortiment. De STAS h-tense is horizontaal te gebruiken en is uitgerust met aan 
weerskanten een glijder. De draad is eenvoudig strak aan te spannen. De STAS h-tense 
is te combineren met de STAS qubic om zo eenvoudig een wandpresentatie te creëren. 

Inhoud

STAS h-tense 
TSBH150 150 cm
TSBH300 300 cm
TSBH450 450 cm
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STAS v-tense & h-tense 

accessoires & mogelijkheden

STAS frame klem (4,5 mm)
De STAS frame klem wordt op een spandraad gedraaid. Wanneer er 2 
spandraden naast elkaar zijn gemonteerd met beiden een STAS frame klem, 
dan kan hier een plaat, frame of bord (van minimaal 1 mm en maximaal 4,5 
mm) tussen worden geklemd.

STAS frame connector (4,5 mm)
De STAS frame connector wordt op een spandraad gedraaid. Door de dubbele 
opening kunnen er meerdere borden (van minimaal 1 mm en maximaal 4,5 mm) 
naast elkaar worden geplaatst.

STAS tense-frame A4 en A3
Het frame wordt geleverd met 4 STAS frame klemmen (4,5 mm). Wanneer er 
2 spandraden naast elkaar zijn gemonteerd, dan wordt het STAS tense-frame 
tussen deze spandraden geplaatst. Het frame wordt aan de bovenkant geopend 
zodat hier materiaal in geplaatst kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
reclame-uitingen of toepassingen in de makelaardij. Het frame sluit vervolgens 
weer door middel van magneten. 

STAS frame klem (8,5 mm)
De STAS frame klem wordt op een spandraad gedraaid. Wanneer er 2 
spandraden naast elkaar worden geplaatst met een STAS frame klem, dan kan 
hier een plaat, frame of bord (van minimaal 4 mm en maximaal 8,5 mm dik) 
tussen worden geklemd.  

STAS frame connector (8,5 mm)
De STAS frame connector wordt op een spandraad gedraaid. Door de dubbele 
opening kunnen er meerdere platen (van minimaal 4 mm en maximaal 8,5 mm 
dik) naast elkaar worden geplaatst.  

STAS shelf klem (8,5 mm) 
De STAS shelf klem kan op de STAS staalkabel met glijder (p. 38) worden 
gedraaid. Wanneer er 4 STAS staalkabels met glijder worden gemonteerd met 4 
STAS shelf klemmen, dan kan hier een STAS shelf tussen worden geplaatst om 
zo schappen te creëren.

STAS shelf connector (8,5 mm) 
De STAS shelf connector kan op de STAS staalkabel met glijder (p. 38) worden 
gedraaid. Door de dubbele opening kunnen er meerdere STAS shelves naast 
elkaar worden geplaatst om zo schappen te creëren. 

STAS shelf
De STAS shelf is een plexiglas plankje van 20 x 30cm. Met behulp van 4 STAS 
shelf klemmen kan dit plankje aan 4 staalkabels met glijder (p.38) worden 
bevestigd om zo schappen te creëren. (andere afmetingen beschikbaar op 
aanvraag)

STAS accessoires

STAS frame klem 
(4,5 mm)
TCS30001

STAS frame connector
(4,5 mm)
TCS30002

STAS tense-frame 
A4 TCS30010
A3 TCS30016

STAS frame klem 
(8,5 mm) 
TCS30003

STAS shelf klem 
(8,5 mm)
TCS30005

STAS frame 
connector (8,5 mm) 
TCS30004

STAS shelf 
connector (8,5 mm)
TCS30006

STAS shelf 20 x 30 cm
TCS30025

STAS frame klem
(4,5 mm)

STAS frame 
connector (4,5 mm)

STAS shelf klem
(8,5 mm)

STAS shelf connector
(8,5 mm)

STAS security haak
HA30600

STAS signage klem
TCS30007

STAS tense led-frame
TCS30015

STAS security haak
De STAS security haak is een haak die op de STAS v-tense wordt gedraaid. De 
STAS security haak kan zowel voor als na het bevestigen van het spandraad 
tussen 2 systemen op de draad worden gedraaid door middel van een draaiwieltje 
achter de haak. 

STAS signage klem 
De STAS signage klem wordt op een STAS staalkabel met glijder gedraaid en 
vervolgens in de STAS qubic geplaatst. In de STAS signage klem worden borden 
geklemd met een dikte van minimaal 2 mm en maximaal 7 mm. 
*Ook te gebruiken met STAS staalkabel met lus en STAS systeemplafond haak. 

STAS metalen knijper 
Deze metalen knijpers zijn geschikt voor het ophangen van uiteenlopend materiaal 
aan de STAS h-tense. Denk aan het ophangen van letterkaarten, posters, 
tekeningen, versiering, allerlei soorten papieren en lichte objecten.

STAS afstandsklem
De STAS afstandsklem kan op een spandraad worden gedraaid. Het voorste 
gedeelte kan los worden gedraaid waarna dit gedeelte door de openingen van 
een bord, plaat of ander object kan worden gedrukt. Vervolgens zijn de 2 stukken 
weer vast te draaien. Door de verlengde achterkant zorgt deze klem ervoor dat het 
wandobject overal stabiel en met een zelfde afstand van de muur af hangt.   

STAS tense led-frame
Het STAS tense led-frame wordt geleverd met 4 bevestigde klemmen. Wanneer er 2 
spandraden naast elkaar gemonteerd zijn dan kan het STAS tense led-frame tussen de 
spandraden worden geplaatst. Materiaal kan in het frame worden geplaatst door middel 
van het verwijderen en opnieuw plaatsen van een doorzichtige magnetische plaat.

STAS metalen knijper
MC10100

STAS tense 12V power
VT30600

STAS tense 12V power (60W)
De STAS tense 12V power is een adapter die gebruikt kan worden om het STAS 
tense led-frame van 60W stroom te voorzien. Op deze adapter kunnen maximaal 12 
led-frames* worden aangesloten.

STAS frame 
klem (8,5 mm)

STAS signage klemSTAS frame 
connector (8,5 mm)

Toepassingen

* max. 12 led-frames aaneengesloten op 2 kabels. Als je meer dan 12 led-frames en/of meer 
dan 2 kabels wilt gebruiken, dan is het nodig om meerdere adapters te gebruiken. 

STAS afstandsklem
TCS30009

STAS afstandsklem
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STAS v-tense & h-tense 

accessoires & mogelijkheden

Mogelijkheden STAS v-tense

STAS cliprail, STAS qubic, 
STAS v-tense 

STAS security haak & 
decoratieve fotolijsten

STAS j-rail, STAS v-tense, 
STAS frame klem (8,5 mm) 

& presentatie plaat

STAS qubic, STAS 
v-tense & STAS tense 

led-frame

STAS qubic 
plafondmontage, STAS 

shelf klem en 
STAS shelves

STAS qubic, STAS 
v-tense, STAS tense-
frame, & STAS frame 

klemmen 

STAS qubic, STAS v-tense, 
STAS evoluon, 

STAS tense-frame & 
STAS frame klemmen 

STAS evoluon, STAS v-tense, 
STAS security haak & STAS 

klikframe

STAS qubic, STAS 
v-tense, STAS 
tense-frame &

STAS frame klemmen 

Mogelijkheden STAS signage klem

STAS signage klem & 
staalkabel met lus. (te 
gebruiken met de STAS 

systeemplafondhaak voor lus)

STAS signage klem, 
staalkabel met 

glijder & STAS qubic.
STAS h-tense, STAS qubic, STAS tense-frame & STAS frame klemmen

STAS h-tense, STAS qubic, STAS metal clips, letterkaarten 

Mogelijkheden STAS h-tense
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STAS ophangset met 
verstelbare lusmaker
    Voor verschillende 

formaten buizen/
andere objecten

  In grootte verstelbare 
lusmaker

STAS ophangsets

Ophangsets met plafondbevestiging
Plafondbevestiging

SCS40101 STAS ophangset met 
veiligheidshaak
    Voor verlichting, 

routeaanduiding, panelen 
en andere objecten

  Veiligheidshaak met 
beugel

 In hoogte verstelbaar

SCS40102

STAS ophangset met 
paneelhanger (4mm)
    Voor reclame, 

routeaanduiding en 
andere panelen/objecten 
tot max. 4 mm dik

  In hoogte verstelbaar

 Met safety lock

SCS40103 STAS ophangset met 
paneelhanger (10 mm)
    Voor reclame, routeaanduiding 

en andere panelen/objecten 
tot max. 10 mm dik

 In hoogte verstelbaar

SCS40104

Met de verschillende STAS ophangsets hebben wij voor iedere situatie een handige 
ophangkit zodat je geen losse onderdelen bij elkaar hoeft te zoeken. De STAS 
ophangsets zijn gebruiksvriendelijke en veilige ophangkitjes voor het ophangen 
van verlichting, buizen, reclame, routeaanduiding, borden, schilderijen, akoestische 
panelen, schappen en vele andere objecten. Alle STAS ophangsets bestaan uit 1,5 mm 
staalkabels met een lengte van 2 meter en zijn per set belastbaar tot maximaal 25 kg. 

STAS ophangset met 
paneelhanger (6mm)
    Voor reclame, 

routeaanduiding en 
andere panelen/object

 In hoogte verstelbaar

SCS40105 STAS ophangset met 2 
veiligheidshaken
    Voor verlichting, reclame, 

panelen of andere objecten

   2 veiligheidshaken 
verbonden met staalkabel

  In hoogte verstelbaar

SCS40106

STAS ophangset 
met inwendig 
M6 schroefdraad 
kantelhaak
    Voor verlichting en 

andere objecten met 
kanteling

  In hoogte verstelbaar

 Met safety lock

SCS40107 STAS ophangset 
met inwendig M6 
schroefdraad
     Voor verlichting, 

routeaanduiding, panelen 
en andere objecten

 In hoogte verstelbaar

SCS40108

STAS ophangset 
met uitwendig 
M6 schroefdraad 
kantelhaak
    Voor verlichting en 

andere objecten met 
kanteling

 In hoogte verstelbaar

 Met safety lock

STAS ophangset met 
uitwendige M6 gripper
    Voor verlichting en 

andere objecten

 In hoogte verstelbaar

SCS40110

STAS ophangset met 
ooghaak
    Voor verlichting, panelen, 

reclame en andere 
objecten

 In hoogte verstelbaar

  Ook horizontaal te 
gebruiken

SCS40111 STAS ophangset met 
dwarsankers
    Voor TL verlichting of andere 

objecten

  2 dwarsankers verbonden met 
staalkabel

 In hoogte verstelbaar

SCS40112

STAS ophangset 
met uitwendige M10 
kabelgrip
     Voor verlichting, 

schappen en andere 
objecten

 In hoogte verstelbaar

SCS40113

Ophangsets met lusbevestiging

STAS ophangset met 
veiligheidshaak 
    Voor verschillende 

formaten buizen of 
andere objecten

  Met verstelbare lusmaker

 In hoogte verstelbaar

  Ook andersom te 
gebruiken

SCS40201 STAS ophangset met 
veiligheidshaak
     Voor verlichting, 

routeaanduiding, panelen 
en andere objecten

 Vaste lus

 In hoogte verstelbaar

  Ook andersom te 
gebruiken

SCS40202

Lusbevestiging
Verstelbare 

lusbevestiging

STAS ophangset met 
paneelhanger (klein M4)
    Voor reclame, 

routeaanduiding en 
andere panelen tot max. 
4 mm dik

  Vaste lus

  In hoogte verstelbaar

 Met safety lock

SCS40203 STAS ophangset met 
paneelhanger (groot)
    Voor reclame, routeaanduiding 

of andere panelen/objecten 
tot max. 10 mm dik

 Vaste lus

 In hoogte verstelbaar

SCS40204

SCS40109NIEUW
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SCAN FOR MANUAL

STAS paperrail
KN10005 50 cm wit
KN10010 100 cm wit
KN10020 200 cm wit 
 
KN30005 50 cm alu
KN30010 100 cm alu
KN30020 200 cm alu

  afmeting profiel 21 x 48,5 mm
  lengte 50, 100 of 200 cm
  aluminium
 wit of alu 
  wandmontage, niet plafondaansluitend
   5 jaar garantie

STAS paperrail is een aluminium rail voor het ophangen van losse papieren. In de rail 
zijn knikkers verwerkt die een handig klemmechanisme creëren.

Tekeningen, mededelingen en foto’s kunnen met één handbeweging in de rail geschoven 
of weer verwijderd worden en beschadigen niet. Ook kunnen papieren bovenop de rail 
worden geplaatst.

Ideaal voor gebruik in bijvoorbeeld klaslokalen, kantoren, horeca en natuurlijk ook voor 
thuis boven de keukentafel. 

De STAS paperrail wordt direct aan de muur bevestigd.

STAS paperrail
knikkers maken zich nuttig

STAS paperrail 
connector set
KN30100

STAS plug 
SR50700

STAS schroef 
torx
SR30600

Voor meer informatie over deze producten neem contact op met ons verkoopteam via
T +31 (0)40 292 48 48 | E info@stas.nl

Ophangsets met verstelbare plafondbevestiging Verstelbare 
plafondbevestiging

STAS ophangset met 
dwarsanker
    Voor TL verlichting of 

andere objecten

 Enkel dwarsanker

  Verstelbare snelle 
plafondbevestiging met 
schroef

SCS40301 STAS ophangset met lus
    Voor buizen, panelen en 

andere objecten

 Vaste lus

  Verstelbare snelle 
plafondbevestiging met 
schroef

SCS40302

Overige ophangsets

STAS ophangset met 
paneelhanger (6mm)
    Voor reclame, 

routeaanduiding en 
andere panelen/object

  Vaste lus

  In hoogte verstelbaar

STAS ophangset met 
oogbevestiging (90°) en 
veiligheidshaak
  Voor verlichting, 

routeaanduiding, panelen 
en andere objecten

  Veiligheidshaak met 
veerbeugel

 Plafondbevestiging

SCS40401 STAS akoestische 
springveer
  Voor akoestische, foam of 

non-woven/vilt panelen

   Te gebruiken met de vele STAS 
ophangsets

SCS40402

STAS systeemplafond clip
 Voor op dragers van systeemplafonds
  Met M5 schroefdraad voor het 

bevestigen van STAS ophangsets 
zonder te hoeven boren

SCS40403

SCS40205
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ophangen zonder inlijsten

STAS poster strips 

en poster snaps

STAS poster strip
  afmeting profiel 6 x 13 mm
  lengte 30, 42, 50, 60, 70, 

 84, of 100 cm
  kunststof
 transparant
 geschikt voor papier en karton
   5 jaar garantie

STAS poster strip
De STAS poster strip is een klassieke poster strip, 
uitgevoerd in transparant kunststof en ontwikkeld 
om op een strakke en nette manier posters in te 
klemmen en op te hangen. Je schuift de poster vanaf 
de zijkant in de strip.

STAS poster snap
De STAS poster snap is een luxe variatie op de 
kunststof poster strip, vervaardigd van hoogwaardig 
aluminium. Daardoor is dit systeem speciaal geschikt 
om ook doek en zwaardere posters op een stijlvolle 
manier te presenteren.

De poster hoeft niet vanaf de zijkant te worden 
ingeschoven: de STAS poster snap klapt aan de 
boven- en onderkant open en dicht.

STAS poster snap
  afmeting profiel 16 x 27 mm
  lengte 50, 70 of 100 cm
  aluminium
 transparant
 geschikt voor zwaardere 

 posters en doek
   5 jaar garantie

STAS poster snap set alu
PS30050 50 cm
PS30070 70 cm
PS30100 100 cm

STAS poster strip 
set transparant
PS50030 30 cm
PS50042 42 cm
PS50050 50 cm
PS50060 60 cm

PS50070 70 cm
PS50084 84 cm
PS50110 100 cm

Producten

  kunststof
 transparant
  te bevestigen aan een STAS rail*
  geschikt voor papier en dun karton
   5 jaar garantie

*Met uitzondering van STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon en STAS plasterrail.

STAS picture hits zijn transparante kunststof 
klemmetjes waarmee je eenvoudig foto’s, kaarten en 
andere lichtgewicht decoratie aan elkaar en aan je STAS rail kunt koppelen. 

Het eerste klemmetje draai je direct in je STAS rail. Vervolgens schuif je een foto, kaart 
of andere decoratie in het klemmetje. Aan de onder- of zijkant van de decoratie schuif 
je weer een nieuw klemmetje en koppel je een nieuwe decoratie. Zo creëer je stap voor 
stap een collage.

STAS picture hits zijn ideaal voor tijdelijke of wisselende decoratie zoals foto’s, 
kerstkaarten, verjaardagskaarten, vakantiekaarten, slingers en andere feest- of 
seizoensdecoratie.

Tip: plaats de transparante afstandsstrips tussen de rail en je decoratie om je collage 
wat lager, bijvoorbeeld op ooghoogte, te laten beginnen.

onzichtbaar koppelen

STAS picture hits

STAS picture hits
BM20350

Inhoud per set
20 STAS picture hits 
(klemmetjes)

2 STAS pet strips 50 cm 
(transparante
afstandsstrips)
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Een STAS multirail systeem is een ophangsysteem en schilderijverlichting in één. In 
de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen 
kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om 
wanddecoraties uit te lichten.

De STAS multirail max onderscheidt zich door een extra flens die zorgt voor een strakke 
aansluiting tegen vlakke plafonds. Plafond, wand en ophangsysteem vormen zo één 
geheel. Het is tevens mogelijk om kabels weg te werken achter de flens. 

Voor een optimaal resultaat kun je na montage de overgang tussen de STAS multirail 
max en het plafond nalopen met bijvoorbeeld een (acrylaat)kit.

STAS multirail max 
eindkap 
VE10400 wit
VE30400 alu

STAS multirail max 
hoekkap 
VD20500 wit
VD30500 alu

STAS railclip 
RD40100
(metaal, 3 per m1)

STAS rail 
connector 
RD40200
(metaal)

STAS plug 
SR50700

STAS multirail
conductor 12 V 
recht 
VF50200

STAS multirail 
conductor 12 V 
hoek
VF50100

Onderdelen

STAS schroef 
torx
SR30600

  afmeting profiel 11,3 x 38,3 mm
  lengte 200 of 300 cm
  aluminium
 wit, alu of zwart
  wandmontage, plafondaansluitend
  draagkracht 45 kg/m
  12 V (laagspanning)
  adapter 18W, 36W, 84W, 96W
   5 jaar garantie op rails, 1 jaar op accessoires

STAS multirail max
perfect plafondaansluitend

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 30.

Inhoudsopgave 
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STAS tunica
KH40095W 95 cm wit
KH40095Z 95 cm zwart

Producten

STAS clocktica wit
KH40430W 43 cm wit
KH40950W 95 cm wit

KH40430Z 43 cm zwart
KH40950Z 95 cm zwart

De STAS clocktica is een muisstille design klok die in vrijwel alle STAS 
railsystemen kan worden gehaakt*. De klok werkt op batterijen en is 
vervaardigd uit stevig metaal. De STAS clocktica is geschikt voor in het 
onderwijs, voor op kantoor of gewoon voor bij u thuis. Maak uw interieur 
helemaal af met deze flexibel op te hangen design klok.

STAS tunica is een stijlvolle kapstok die eenvoudig opgehangen kan worden 
aan de meeste STAS rails*. Zo benut je je wanden niet alleen decoratief 
maar ook praktisch. De kapstok is stabiel, maar makkelijk en eindeloos 
verplaatsbaar. STAS tunica is neutraal vormgegeven en heeft twee jashaken.

*Met uitzondering van STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon en STAS plasterrail.

& STAS tunica

STAS clocktica

STAS tunica
  afmeting 15 cm breed x 5,2 cm diep

 ophangstrip 5 cm breed
  lengte 95 cm
  gepoedercoate stalen strip met 2 haken
 wit of zwart
  10 kg per haak
   5 jaar garantie

STAS clocktica
  afmeting 25 cm breed
  lengte 43 of 95 cm
  staal met structuur
 wit structuur, zwart structuur
   5 jaar garantie
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Producten

STAS kliq frame
KK33021 kliqlijst A4
KK34230 kliqlijst A3
KK36042 kliqlijst A2
KK38460 kliqlijst A1
KK38411 kliqlijst A0
KK37010 kliqlijst 70 x 100 cm
KK35070 kliqlijst 50 x 70 cm

STAS kliq frames zijn wissellijsten van hoogwaardig aluminium, voorzien 
van een ontspiegeld schutvel. Via het handige kliksysteem wissel je snel 
je afbeeldingen zonder het frame van de muur te halen. 

Gebruik STAS kliq frames bijvoorbeeld voor het presenteren van 
plattegronden, vluchtroutes, mededelingen of kleine posters.

  diverse afmetingen
  profielbreedte 32 mm
   geanodiseerd aluminium profiel uitgevoerd met verstekhoeken, 

ontspiegeld kunststof schutvel, 1,5 mm dik polystyreen wit 
rugpaneel en 0,5 mm dik Apet anti-reflex

 alu
  wandmontage, bijvoorbeeld m.b.v. een STAS rail
   5 jaar garantie

STAS kliq frames

Met de STAS TV hanger is boren in de muur 
voor het ophangen van je TV verleden tijd! 
Met deze hanger hoef je geen definitieve 
beslissing te nemen over de locatie van je TV 
want je verplaatst de hanger eenvoudig naar 
een andere plek in je railsysteem*. Bovendien 
hangt je TV op deze manier áltijd recht. De 
STAS TV hanger is geschikt voor Tv’s van 26” 
t/m 55” en voor TV’s met een VESA maat van 
75x75, 100x100, 200x200 en 400x400.

De zwarte TV beugel monteer je met de 
bijgeleverde schroeven op een geschikte 
hoogte op de witte hangers en de verticale 
beugels monteer je op de achterkant van je TV. 
Je hangt je TV eenvoudig op door deze op de 
gemonteerde beugel te klikken.

*De STAS TV hanger met cobra-uiteinde is te gebruiken 
met de STAS minirail, STAS cliprail (max en pro), STAS 
multirail (max, crown en flat), STAS u-rail (multi), STAS 
prorail flat, STAS systeemplafond rail en de STAS 
gipsplaat plafondrail. Houd bij het ophangen van je 
TV altijd rekening met de maximale belasting van het 
ophangsysteem.

STAS TV hanger

  afmeting 150 cm x 40 cm
  aluminium
 wit met zwarte ophangbeugel
   geschikt voor tv’s van 26”t/m 55” en voor TV’s met een 

VESA maat van 75x75, 100x100, 200x200 en 400x400. 
   5 jaar garantie

Producten

STAS tv hanger
TV10150 wit

NIEUW
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STAS schrijfborden
STAS biedt een uitgebreid assortiment 
schrijfborden. Welk type je ook kiest, alle borden zijn 
magneethoudend, beschrijfbaar, droog uitwisbaar en in 
vele maten verkrijgbaar. 

Alle white- en bulletin borden van STAS zijn van 
Nederlands fabricaat en mogen het FSC label en 
het CO2 Neutraal Certificaat dragen. Dat betekent: 
het hout dat voor deze borden wordt gebruikt is 
afkomstig uit duurzame FSC-bossen en wordt volledig 
CO2 neutraal geproduceerd. Kortom: de white- en 
bulletinborden van STAS zijn een bewuste keuze!

STAS presentatieborden

*  STAS geeft 20 jaar garantie op het schrijfoppervlak. Ook leverbaar als maatwerk.

STAS whiteborden 

STAS whiteborden zijn duurzame borden van hoge 
kwaliteit, voorzien van een wit geëmailleerd stalen 
schrijfoppervlak*. De borden zijn geplaatst in een 
Softline profiel van geanodiseerd aluminium met 
grijze kunststof hoeken en zijn geschikt voor zeer 
intensief gebruik.

STAS bedrukte borden

Een whitebord kan bedrukt worden met full colour 
kleurvaste beelden of teksten in hoge resolutie. 
Het beeld / ontwerp bedenk je zelf. Ideaal voor 
bijvoorbeeld weekschema’s, roosters, logo’s, 
scoreborden of landkaarten.

STAS luxe whiteborden

Ook hebben wij diverse luxe whiteboard 
varianten zoals scrumwanden, verrijdbare 
whiteboards en whiteboards zonder rand met 
een gepersonaliseerde uitsnede zoals een 
skyline of logo.

STAS whitebord
WHEMSO90 60 x 90 cm
WHWIEMSO 90 x 120 cm
WHW90180 90 x 180 cm

WHW10010 100 x 100 cm 
WHW10015 100 x 150 cm 

STAS glasborden 

STAS glasborden zijn stijlvolle glazen schrijfborden 
vervaardigd van gehard veiligheidsglas met geslepen randen. 
Daardoor zijn ze veilig voor gebruik op school of kantoor. 

De borden zijn zeer dicht op de muur te bevestigen met 
behulp van het verborgen ophangsysteem. STAS glasborden 
zijn verkrijgbaar in wit en zwart.

STAS prikborden
De STAS prikborden zijn verkrijgbaar 
met een prikoppervlak van bulletin 
en camira, in uiteenlopende kleuren 
en formaten. Alle borden worden 
omsloten door een geanodiseerd 
Softline profiel met grijze kunststof 
hoekstukken (optioneel ook zonder 
omlijsting leverbaar).

STAS stabilisatieset 

Combineer een bord met een STAS stabilisatieset. De 4 
stabilisatiedoppen worden op de achterzijde van het bord 
bevestigd zodat het bord stabiel tegen de wand staat, 
klapperen en wandschade voorkomen worden én je er goed 
op kunt schrijven.

Niet toepasbaar op glasborden.

STAS glasbord
14.600.210 60 x 90 cm
14.600.209 90 x 120 cm
14.600.206 100 x 150 cm

STAS magneten extra sterk
14.019.781 5 stuks

STAS prikborden bulletin
60 x 90 cm
90 x 120 cm
90 x 180 cm
120 x 180 cm

STAS pushpins assorti
14.032.100

STAS stabilisatieset compleet
STASET

leverbaar in de kleur blauw, rood, grijs en 

donkergrijs en in alle gewenste maten
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STAS referenties

Hermann Wesselink College  ·  Amstelveen

OBS Haarzicht  ·  Vleuten

De Glashorst basisschool  ·  Scherpenzeel

Voor overige referenties, toepassingen en sfeerfoto’s, scan de QR code en kijk 
op onze projectpagina.

SCAN 

Gallerie Bonnard  ·  Nuenen

Rosa Spier Huis  ·  Laren

Interfood  ·  Bladel

Kunst: © www.9art.nl
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Profieltekeningen
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STAS j-rail max picture hanging systems

STAS u-rail picture hanging systems

STAS evoluon picture hanging systems

STAS cliprail pro picture hanging systems
STAS plasterrail picture hanging systems

STAS j-rail picture hanging systems

STAS minirail picture hanging systems

STAS cliprail picture hanging systems

STAS cliprail max picture hanging systems

STAS minirail
Afmetingen 9 x 16 mm

STAS cliprail pro
Afmetingen 11,3 x 28 mm

STAS j-rail max
Afmetingen 9 x 20 mm

STAS cliprail
Afmetingen 8,2 x 25 mm

STAS plasterrail
Afmetingen 6,4 x 40 mm

STAS u-rail
Afmetingen 14 x 6,5 mm

STAS cliprail max
Afmetingen 8,3 x 31,6 mm

STAS j-rail
Afmetingen 7 x 20 mm

STAS evoluon
Afmetingen 20 x 3 mm

79

STAS windsor picture hanging systemsSTAS riva picture hanging systemsSTAS drywallXpress picture hanging systems

STAS windsor
Afmetingen 18 x 45 mm

STAS gipsplaat plafond rail 9,5 mm
Afmetingen 31 x 36 mm

STAS riva
Afmetingen 17 x 45 mm

STAS drywallXpress
Afmetingen 23 x 35 x 18 mm

STAS systeemplafond rail
Afmetingen 31 x 35 mm

STAS gipsplaat plafond rail 12,5 mm
Afmetingen 34 x 36 mm
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STAS papergrip hanger picture hanging systems

  

STAS multirail �at 12V picture hanging systems

  
  

STAS papergrip picture hanging systems

STAS multirail 12V picture hanging systems

STAS multirail max 12V picture hanging systems

STAS multirail crown picture hanging systems

STAS multirail
Afmetingen 11,3 x 28 mm

STAS multirail flat
Afmetingen 31,3 x 18 mm

STAS grip-up (op papergrip)
Afmetingen 45,3 x 60 mm

STAS multirail max
Afmetingen 11,3 x 38,3 mm

STAS papergrip
Afmetingen 13,3 x 45 mm

STAS multirail crown
Afmetingen 12,7 x 37,5 mm

STAS papergriphanger
Afmetingen 3,5 x 9,5 mm
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STAS qubic pro picture hanging systems

STAS qubic picture hanging systems

STAS grip-up picture hanging systems

STAS signtrack picture hanging systems

STAS grip-up (op de wand)
Afmetingen 45,3 x 60 mm

STAS qubic
Afmetingen 22 x 22 x 24 mm

STAS signtrack
Afmetingen 12 x 21 mm

STAS qubic pro
Afmetingen 50 x 50 x 28 mm
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Railsystemen 6

STAS minirail 7

RM10150 minirail wit 150 cm 7

RM10120 minirail wit 200 cm 7

RM10130 minirail wit 300 cm 7

RM30150 minirail alu 150 cm 7

RM30120 minirail alu 200 cm 7

RM30130 minirail alu 300 cm 7

RM20150 minirail zwart 150 cm 7

RM20120 minirail zwart 200 cm 7

RM20130 minirail zwart 300 cm 7

RD10200 minirail rail connector 7

RY10200 minirail combicap** wit 7

RY30200 minirail combicap** alu 7

RY20200 minirail combicap** zwart 7

SR10200 minirail clipschroef torx 7

SR50700 plug 6 x 30 mm harde / zachte wand 7

STAS cliprail 8

RC10315 cliprail wit 150 cm 8

RC10320 cliprail wit 200 cm 8

RC10330 cliprail wit 300 cm 8

RC30115 cliprail alu 150 cm 8

RC30120 cliprail alu 200 cm 8

RC30130 cliprail alu 300 cm 8

RC20115 cliprail zwart 150 cm 8

RC20120 cliprail zwart 200 cm 8

RC20130 cliprail zwart 300 cm 8

RD10300 cliprail eindkap wit 8

RD30300 cliprail eindkap alu 8

RD20300 cliprail eindkap zwart 8

RD10400 cliprail hoekkap wit 8

RD30400 cliprail hoekkap alu 8

RD40100 railclip (metaal, 3 per m1) 8

RD40200 rail connector (metaal) 8

SR30600 schroef torx 8

SR50700 plug 6 x 30 mm harde / zachte wand 8

STAS cliprail max 9

RC10215 cliprail max wit 150 cm 9

RC10220 cliprail max wit 200 cm 9

RC10230 cliprail max wit 300 cm 9

RC30215 cliprail max alu 150 cm 9

RC30220 cliprail max alu 200 cm 9

RC30230 cliprail max alu 300 cm 9

RC20215 cliprail max zwart 150 cm 9

RC20220 cliprail max zwart 200 cm 9

RC20230 cliprail max zwart 300 cm 9

RY10100 cliprail max combicap**  wit 9

RY30100 cliprail max combicap** alu 9

RY20300 cliprail max combicap** zwart 9

RD40100 railclip (metaal, 3 per m1) 9

RD40200 rail connector (metaal) 9

SR30600 schroef torx 9

SR50700 plug 6 x 30 mm harde / zachte wand 9

STAS cliprail pro 10

VC10150 cliprail pro wit 150 cm 10

VC10200 cliprail pro wit 200 cm 10

VC10300 cliprail pro wit 300 cm 10

VC30150 cliprail pro alu 150 cm 10

VC30200 cliprail pro alu 200 cm 10

VC30300 cliprail pro alu 300 cm 10

VE10200 cliprail pro eindkap wit 10

VE30200 cliprail pro eindkap alu 10

VD10400 cliprail pro hoekkap wit 10

VD30400 cliprail pro hoekkap alu 10

RD40100 railclip (metaal, 3 per m1) 10

RD40200 rail connector (metaal) 10

SR30600 schroef torx 10

SR50700 plug 6 x 30 mm harde / zachte wand 10

STAS plasterrail 11

PR30200 plasterrail 200 cm (inclusief safety strip) 11

STAS j-rail 12

RJ10115 j-rail wit 150 cm (4 gaten per m1) 12

RJ10120 j-rail wit 200 cm (4 gaten per m1) 12

RJ10130 j-rail wit 300 cm (4 gaten per m1) 12

RJ30115 j-rail alu 150 cm (4 gaten per m1) 12

RJ30120 j-rail alu 200 cm (4 gaten per m1) 12

RJ30130 j-rail alu 300 cm (4 gaten per m1) 12

SJ10100 j-rail schroef bolkop wit 12

SJ30100 j-rail schroef bolkop alu 12

SR50700 plug 6 x 30 mm harde / zachte wand 12

STAS j-rail max 13

RJ10215 j-rail max wit 150 cm (4 gaten per m1) 13

RJ10220 j-rail max wit 200 cm (4 gaten per m1) 13

RJ10230 j-rail max wit 300 cm (4 gaten per m1) 13

RJ30215 j-rail max alu 150 cm (4 gaten per m1) 13

RJ30220 j-rail max alu 200 cm (4 gaten per m1) 13

RJ30230 j-rail max alu 300 cm (4 gaten per m1) 13

SJ10200 j-rail max schroef verzonken kop wit 13

SJ30200 j-rail max schroef verzonken kop alu 13

SR50700 plug 6 x 30 mm harde / zachte wand 13

STAS u-rail 14

RP10115 u-rail wit 150 cm (8 gaten per m1) 14

RP10120 u-rail wit 200 cm (8 gaten per m1) 14

RP10130 u-rail wit 300 cm (8 gaten per m1) 14

RP20115 u-rail zwart 150 cm (8 gaten per m1) 14

RP20120 u-rail zwart 200 cm (8 gaten per m1) 14

RP20130 u-rail zwart 300 cm (8 gaten per m1) 14

RP30115 u-rail alu 150 cm (8 gaten per m1) 14

RP30120 u-rail alu 200 cm (8 gaten per m1) 14

RP30130 u-rail alu 300 cm (8 gaten per m1) 14

SP10100 u-rail schroef wit 14

SP20100 u-rail schroef zwart 14

SP30100 u-rail schroef alu 14

STAS windsor & riva 15

RP50220 windsor 120 cm 15

RP50224 windsor 240 cm 15

RP50120 riva 120 cm 15

RP50124 riva 240 cm 15

STAS evoluon 16

TCS30020 STAS evoluon 200 cm (4 gaten per m1) 16

TCS9012 afstandhouder evoluon 16

TCS9016 STAS evoluon haak 16

TCS9020 evoluon buigmal 16

SJ30300 evoluon schroef 4x45 bolkop 16

SR50700 plug 6 x 30 mm harde / zachte wand 16
**   combicap: 2 x eindkap/1 x hoekkap
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STAS drywallXpress 17

RD40400 STAS drywallXpress clip 17

RD40501 STAS drywallXpress tool 17

RD40600 STAS drywallXpress set (100 x) + 1 x tool 17

RT40200 STAS drywallXpress railconnector 17

STAS losse railonderdelen

PS50105 rail installatiekit 2 m1 (6 x clip/schroef/plug) 

RD10100 bevestigingsclip kunststof

STAS gipsplaat plafond rail 18

PC10120 gipsplaat plafond rail 9,5 mm  - 200 cm
(5 gaten per m1)

18

PC10130 gipsplaat plafond rail 9,5 mm  - 300 cm
(5 gaten per m1)

18

PC10020 gipsplaat plafond rail 12,5 mm  - 200 cm
(5 gaten per m1)

18

PC10030 gipsplaat plafond rail 12,5 mm  - 300 cm
(5 gaten per m1)

18

PC10170 hoekprofiel binnenhoek 9,5 mm 
(met hoekverbinder)

18

PC10070 hoekprofiel binnenhoek 12,5 mm 
(met hoekverbinder)

18

PC10180 hoekprofiel buitenhoek 9,5 mm 
(met hoekverbinder)

18

PC10080 hoekprofiel buitenhoek 12,5 mm 
(met hoekverbinder)

18

RD20400 railverbinder 18

RD20500 hoekverbinder 18

SR10400 slagplug (5 per m) 18

STAS systeemplafond rail 19

GC10020 systeemplafond rail 200 cm 19

GC10030 systeemplafond rail 300 cm 19

GC10070 STAS hoekprofiel binnenhoek 
(met hoekverbinder)

19

GC10080 STAS hoekprofiel buitenhoek 
(met hoekverbinder)

19

RD20400 railverbinder 19

RD20500 hoekverbinder 19

SR10400 slagplug (5 per m) 19

STAS prorail flat 20

RH10515 prorail flat wit 150 cm* (4 gaten per m1) 20

RH10520 prorail flat wit 200 cm* (4 gaten per m1) 20

RH10530 prorail flat wit 300 cm* (4 gaten per m1) 20

RD20500 prorail flat hoekverbinder wit 20

RD20400 prorail flat railverbinder (kunststof) 20

SJ10200 prorail flat schroef wit 20

SR50700 plug 6 x 30 mm harde / zachte wand 20

STAS prorail max 21

RM10415 prorail max wit 150 cm 21

RM10420 prorail max wit 200 cm 21

RM10430 prorail max wit 300 cm 21

RM30415 prorail max alu 150 cm 21

RM30420 prorail max alu 200 cm 21

RM30430 prorail max alu 300 cm 21

VE10400 prorail max eindkap wit 21

VE30400 prorail max eindkap alu 21

VD20500 prorail max hoekkap wit 21

VD30500 prorail max hoekkap alu 21

RD40100 railclip (metaal, 3 per m1) 21

RD40200 rail connector (metaal) 21

SR30600 schroef torx 21

SR50700 plug 6 x 30 mm harde / zachte wand 21

STAS prorail crown 22

RH10415 prorail crown wit 150 cm (4 gaten per m1) * 22

RH10420 prorail crown wit 200 cm (4 gaten per m1) * 22

RH10430 prorail crown wit 300 cm (4 gaten per m1) * 22

RD20500 multirail crown hoekverbinder wit 22

RD20400 multirail crown railverbinder 22

SJ10200 multirail crown schroef wit 22

SR50700 plug 6 x 30 mm harde / zachte wand 22

Railsystemen met verlichting 23

STAS multirail 24

VH10150 multirail wit 150 cm 24

VH10200 multirail wit 200 cm 24

VH10300 multirail wit 300 cm 24

VH30150 multirail alu 150 cm 24

VH30200 multirail alu 200 cm 24

VH30300 multirail alu 300 cm 24

VE10200 multirail eindkap wit 24

VE30200 multirail eindkap alu 24

VD10400 multirail hoekkap wit 24

VD30400 multirail hoekkap alu 24

VF50200 multirail conductor 12 V recht 24

VF50100 multirail conductor 12 V hoek 24

RD40100 railclip (metaal, 3 per m1) 24

RD40200 rail connector (metaal) 24

SR30600 schroef torx 24

SR50700 plug 6 x 30 mm harde / zachte wand 24

STAS multirail max 25

VC10415 multirail max wit 150 cm 25

VC10420 multirail max wit 200 cm 25

VC10430 multirail max wit 300 cm 25

VC30415 multirail max alu 150 cm 25

VC30420 multirail max alu 200 cm 25

VC30430 multirail max alu 300 cm 25

RM10420 prorail max wit 200 cm * 25

RM10430 prorail max wit 300 cm * 25

VE10400 multirail max eindkap wit 25

VE30400 multirail max eindkap alu 25

VD20500 multirail max hoekkap wit 25

VD30500 multirail max hoekkap alu 25

VF50200 multirail conductor 12 V recht 25

VF50100 multirail conductor 12 V hoek 25

RD40100 railclip (metaal, 3 per m1) 25

RD40200 rail connector (metaal) 25

SR30600 schroef torx 25

SR50700 plug 6 x 30 mm harde / zachte wand 25

STAS multirail crown 26

RC10420 multirail crown wit 200 cm (4 gaten per m1) 26

RC10430 multirail crown wit 300 cm (4 gaten per m1) 26

RH10415 prorail crown wit 150 cm (4 gaten per m1) * 26

RH10420 prorail crown wit 200 cm (4 gaten per m1) * 26

RH10430 prorail crown wit 300 cm (4 gaten per m1) * 26

RD20500 multirail crown hoekverbinder wit 26

RD20400 multirail crown railverbinder 26

VF50200 multirail conductor 12 V recht 26

VF50100 multirail conductor 12 V hoek 26

SJ10200 multirail crown schroef wit 26

SR50700 plug 6 x 30 mm harde / zachte wand 26

STAS multirail flat 27

RC10520 multirail flat wit 200 cm (4 gaten per m1) 27

RC10530 multirail flat wit 300 cm (4 gaten per m1) 27

RD20500 multirail flat hoekverbinder wit 27

RD20400 multirail flat railverbinder 27



Product index

84

artikelcode productomschrijving pagina nr. artikelcode productomschrijving pagina nr. artikelcode productomschrijving pagina nr.

VF50200 multirail conductor 12 V recht 25

VF50100 multirail conductor 12 V hoek 25

SJ10200 multirail flat schroef 25

SR50700 plug 6 x 30 mm harde / zachte wand 25

STAS Wi-Fi smart-led 28

VA15516 multirail armatuur ‘classic’ GU5.3 + 
Wi-Fi smart-led wit 50 cm 5W 28

VA15716 multirail armatuur ‘classic’ GU5.3 + 
Wi-Fi smart-led wit 70 cm 5W 28

VA35516 multirail armatuur ‘classic’ GU5.3 + 
Wi-Fi smart-led chroom 50 cm 5W 28

VA35716 multirail armatuur ‘classic’ GU5.3 + 
Wi-Fi smart-led chroom 70 cm 5W 28

VT40800 afstandsbediening voor 
STAS Wi-Fi smart-led 28

VT30700 Wi-Fi- smartplug 29

STAS multirail accessoires 30

VL10200 multirail LED spot 3,5 W 27° 30

VL10900 multirail LED spot 3,5 W 95° 30

VT30700 Wi-Fi- smartplug 30

VA10500 multirail armatuur classic wit 50 cm 30

VA10700 multirail armatuur classic wit 70 cm 30

VA30500 multirail armatuur classic chroom 50 cm 30

VA30700 multirail armatuur classic chroom 70 cm 30

VA30365 multirail armatuur sirius chroom 40 cm 30

VA30465 multirail armatuur sirius chroom 50 cm 30

VA30665 multirail armatuur sirius chroom 65 cm 30

VA30770 multirail armatuur signo chroom 70 cm 30

VT20500 multirail adapter 18 W 30

VT20036 multirail adapter 36 W 30

VT20084 multirail adapter 84 W 30

VT20300 multirail adapter 96 W 30

Haken en koorden voor railsystemen 32

STAS haken en koorden 33

HA30900 smartspring (4 kg perlon) 33

HA30501 zipper (15 kg perlon + 20 kg staal) 33

HA30530 zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal) 33

CP10110 cobra + perlon koord 100 cm 33

CP10115 cobra + perlon koord 150 cm 33

CP10120 cobra + perlon koord 200 cm 33

CP10125 cobra + perlon koord 250 cm 33

CP10130 cobra + perlon koord 300 cm 33

CP10140 cobra + perlon koord 400 cm 33

SC10110 cobra + staalkabel 100 cm 33

SC10115 cobra + staalkabel 150 cm 33

SC10120 cobra + staalkabel 200 cm 33

SC10125 cobra + staalkabel 250 cm 33

SC10130 cobra + staalkabel 300 cm 33

SC10140 cobra + staalkabel 400 cm 33

SC10220 cobra + staalkabel wit 200 cm (10 kg 
zipper)

33

SC20220 cobra + staalkabel zwart 200 cm (10 kg 
zipper)

33

BM20330 blister 2 x smartspring

BM20340 blister 2 x zipper

BM20310 blister 2 x cobra + perlon koord 150 cm

BM20320 blister 2 x cobra + staalkabel 150 cm

BM10280 blister cobra+perlon koord 150 cm+smartspring

BM10230 blister cobra+perlon koord 150 cm+zipper

BM10290 blister cobra+staalkabel 150 cm+zipper

PK10100 perlon koord op rol 100 m1

STAS j-rail haken koorden en stangen 34

HA30900 smartspring (4 kg perlon) 34

HA30501 zipper (15 kg perlon + 20 kg staal) 34

HA30530 zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal) 34

PH10110 perlon koord met glijder 100 cm 34

PH10115 perlon koord met glijder 150 cm 34

PH10120 perlon koord met glijder 200 cm 34

PH10125 perlon koord met glijder 250 cm 34

PH10130 perlon koord met glijder 300 cm 34

PH10145 perlon koord met glijder 450 cm 34

SH10110 staalkabel met glijder 100 cm 34

SH10115 staalkabel met glijder 150 cm 34

SH10120 staalkabel met glijder 200 cm 34

SH10125 staalkabel met glijder 250 cm 34

SH10130 staalkabel met glijder 300 cm 34

SH10145 staalkabel met glijder 450 cm 34

HR10600 j-rail cilinderhaak wit 34

HR30600 j-rail cilinderhaak alu 34

SO10110 j-rail stang 3 mm wit 100 cm 34

SO10115 j-rail stang 3 mm wit 150 cm 34

SO10120 j-rail stang 3 mm wit 200 cm 34

SO10130 j-rail stang 3 mm wit 300 cm 34

SO30110 j-rail stang 3 mm alu 100 cm 34

SO30115 j-rail stang 3 mm alu 150 cm 34

SO30120 j-rail stang 3 mm alu 200 cm 34

SO30130 j-rail stang 3 mm alu 300 cm 34

HA30700 j-rail veerhaak voor stang 3 mm (15 kg) 34

HR10400 j-rail S-haak wit (voor koord met lus) 34

HR30400 j-rail S-haak chroom (voor koord met lus) 34

STAS j-rail max haken en stangen 35

SM10110 j-rail max stang 4x4 wit 100 cm 35

SM10115 j-rail max stang 4x4 wit 150 cm 35

SM10120 j-rail max stang 4x4 wit 200 cm 35

SM10125 j-rail max stang 4x4 wit 250 cm 35

SM30110 j-rail max stang 4x4 alu 100 cm 35

SM30115 j-rail max stang 4x4 alu 150 cm 35

SM30120 j-rail max stang 4x4 alu 200 cm 35

SM30125 j-rail max stang 4x4 alu 250 cm 35

SM10210 j-rail max stang 4x10 wit 100 cm 35

SM10215 j-rail max stang 4x10 wit 150 cm 35

SM10220 j-rail max stang 4x10 wit 200 cm 35

SM10225 j-rail max stang 4x10 wit 250 cm 35

HA40600 j-rail max haak voor stang 4x4 (40 kg) 35

HA40500 j-rail max haak voor stang 4x10 (100 kg) 35

BK10200 4x4 security set, blokkeringsbus + kap 35

HA40700 j-rail max security haak (40 kg) 35

STAS plasterrail haken en koorden 36

HA30900 smartspring (4 kg perlon) 36

HA30501 zipper (15 kg perlon + 20 kg staal) 36

HA30530 zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal) 36

PH10110 perlon koord met glijder 100 cm 36

PH10115 perlon koord met glijder 150 cm 36

PH10120 perlon koord met glijder 200 cm 36

PH10125 perlon koord met glijder 250 cm 36

PH10130 perlon koord met glijder 300 cm 36

PH10145 perlon koord met glijder 450 cm 36

SH10110 staalkabel met glijder 100 cm 36

SH10115 staalkabel met glijder 150 cm 36

SH10120 staalkabel met glijder 200 cm 36

SH10125 staalkabel met glijder 250 cm 36

SH10130 staalkabel met glijder 300 cm 36

SH10145 staalkabel met glijder 450 cm 36

**   combicap: 2 x eindkap/1 x hoekkap
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STAS windsor & riva haken en koorden 37

HA30900 smartspring (4 kg perlon) 37

HA30501 zipper (15 kg perlon + 20 kg staal) 37

HA30530 zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal) 37

PL10110 perlon koord met lus 100 cm 37

PL10115 perlon koord met lus 150 cm 37

PL10120 perlon koord met lus 200 cm 37

PL10125 perlon koord met lus 250 cm 37

PL10130 perlon koord met lus 300 cm 37

SL10110 staalkabel met lus 100 cm 37

SL10115 staalkabel met lus 150 cm 37

SL10120 staalkabel met lus 200 cm 37

SL10125 staalkabel met lus 250 cm 37

SL10130 staalkabel met lus 300 cm 37

HW10200 haak windsor wit 37

HW30200 haak windsor alu 37

HW60200 haak windsor goud 37

HW50700 haak riva 37

STAS evoluon & qubic haken en koorden 38

HA30900 smartspring (4 kg perlon) 38

HA30501 zipper (15 kg perlon + 20 kg staal) 38

HA30530 zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal) 38

PH10110 perlon koord met glijder 100 cm 38

PH10115 perlon koord met glijder 150 cm 38

PH10120 perlon koord met glijder 200 cm 38

PH10125 perlon koord met glijder 250 cm 38

PH10130 perlon koord met glijder 300 cm 38

PH10145 perlon koord met glijder 450 cm 38

SH10110 staalkabel met glijder 100 cm 38

SH10115 staalkabel met glijder 150 cm 38

SH10120 staalkabel met glijder 200 cm 38

SH10125 staalkabel met glijder 250 cm 38

SH10130 staalkabel met glijder 300 cm 38

SH10145 staalkabel met glijder 450 cm 38

TCS9016 STAS evoluon haak 16

Magnetische ophangoplossingen 40

BM20360 magnet set 41

MB10050 white magnets (10 stuks) 41

BM20370 coloured magnet set 41

MB10040 coloured magnets (10 stuks) 41

BM20380 magnet set 2-in-1 (cobra + lus) 41

MA10067 magnetische jashaak lichtzilver 12 kg 42

MA90010 magnetische jashaak enkel 9 x 12 x 10 cm 42

MA90016 magnetische jashaak dubbel 9 x 12 x 16 cm 42

MA90040 magnetische jashaak kwartet 40 x 12 x 5 cm 42

MA10100 schilderijhaak magnetisch 5,3x10 cm, max 1 kg 42

MA10200 schilderijhaak magnetisch 10x20 cm, max 6 kg 42

MA10300 schilderijhaak magnetisch 15x25 cm, max 10 kg 42

MA10400 schilderijhaak magnetisch 20x30 cm, max 21 kg 42

MA00050 staalstrip 50 x 5 cm 43

MA00100 staalstrip 100 x 5 cm 43

MA00018 metaalband 12,5 cm breed 43

MA00002 magnetische plafondhaak 25 mm 43

Overige ophangoplossingen 44

STAS papergrip 45

PG10105 papergrip wit 50 cm 45

PG10110 papergrip wit 100 cm 45

PG10115 papergrip wit 150 cm 45

PG10120 papergrip wit 200 cm 45

PG15005             papergrip wit structuur 50 cm 45

PG15010                           papergrip wit structuur 100 cm 45

PG15015 papergrip wit structuur 150 cm 45

PG15020             papergrip wit structuur 200 cm 45

PG20105 papergrip zwart structuur 50 cm 45

PG20110 papergrip zwart structuur 100 cm 45

PG20115 papergrip zwart structuur 150 cm 45

PG20120 papergrip zwart structuur 200 cm 45

PG30105 papergrip alu structuur 50 cm 45

PG30110 papergrip alu structuur 100 cm 45

PG30115 papergrip alu structuur 150 cm 45

PG10120 papergrip alu structuur 200 cm 45

PG90001 papergrip eindkap wit 45

PG90002 papergrip eindkap zwart 45

PG90003 papergrip eindkap alu 45

HA40410 papergrip haak wit 45

HA40412 papergrip haak alu 45

HA40411 papergrip haak zwart 45

RD40100 railclip (metaal, 3 per m1) 45

RD40200 rail connector (metaal) 45

SR30600 schroef torx 45

SR50700 plug 6 x 30 mm harde / zachte wand 45

STAS grip-up 46

SPG10105 grip-up wit 50 cm 46

SPG10110 grip-up wit 100 cm 46

SPG10115 grip-up wit 150 cm 46

SPG10120 grip-up wit 200 cm 46

SPG30105 grip-up alu 50 cm 46

SPG30110 grip-up alu 100 cm 46

SPG30115 grip-up alu 150 cm 46

SPG30120 grip-up alu 200 cm 46

SPG90011 grip-up eindkap set l+r wit 46

SPG90015 grip-up eindkap set l+r alu 46

SPG90010 grip-up wall clip voor wandmontage (4 clips per m1) 50

STAS papergrip hanger 47

HA40110 papergrip hanger 47

PG40110 papergrip hanger stabilisatieset 47

STAS name tag 48

PG20007 name tag 48

STAS stabilisatie steun set 48

SS01100 stabilisatie steun set 48

STAS scheidingswandhaken 49

HW10300 wandhaak wit 11 mm 49

HW10400 wandhaak wit 16 mm 49

HW10600 wandhaak wit 18 mm 49

HW10500 wandhaak wit 21 mm 49

HW10700 wandhaak wit 26 mm 49

HW10800 wandhaak wit 31 mm 49

HW30700 wandhaak alu interselect 49

HW30800 wandhaak alu lux kozijn 49

HW50100 wandhaak transparant alcoa 49

HW30300 wandhaak alu verwol type 1** 49

HW30400 wandhaak alu verwol type 2 49

HW30500 wandhaak alu sepa normaal 49

HW10200 kantlathaak wit 49

HW30200 kantlathaak alu 49
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HW60200 kantlathaak goud 49

HW50400 scheidingswandhaak askon chroom 49

HW50500 scheidingswandhaak PE transparant 49

HW50600 scheidingswandhaak maars 49

STAS systeemplafondhaken 51

HA10100 systeemplafondhaak wit (5kg) 51

HA10200 systeemplafondhaak wit voor lus (5 kg) 51

STAS dubbelhangers 51

DH10010 dubbelhanger 10 cm alu 51

DH10025 dubbelhanger 25 cm alu 51

DH10040 dubbelhanger 40 cm alu 51

DH10060 dubbelhanger 60 cm alu 51

DH10080 dubbelhanger 80 cm alu 51

STAS signtrack 52

PS10042 signtrack set 42 cm 52

PS10060 signtrack set 60 cm 52

PS10100 signtrack set 100 cm 52

PS10200 signtrack set 200 cm 52

PS29942 signtrack rail 42 cm 52

PS29960 signtrack rail 60 cm 52

PS29100 signtrack rail 100 cm 52

PS29200 signtrack rail 200 cm 52

HA50200 signtrack haak 52

HA30660 signtrack klem 52

RD20600 signtrack eindkap 52

STAS no-tilt set 54

AT10016 no-tilt set 54

STAS dibond hangers 55

BS30900 dibond hanger set 70 x 70 mm, 3 kg 55

BS30800 dibond hanger set 100 x 100 mm, 6 kg 55

BS30500 dibond hanger set 70 x 140 mm, 6 kg 55

BS30700 dibond hanger set 100 x 200 mm, 12 kg 55

BS50400 dibond hanger set ø 90, 3,5 kg 55

MB10080 zelfklevende afstandhouder rond 13 mm (4 st) 55

STAS qubic 56

TCS1000 qubic hanger 56

TCS9002 qubic eindkap zwart 56

SJ30200 schroef qubic 56

SR50700 plug 56

STAS qubic pro 57

TCS1010 qubic pro hanger 57

TCS9002 qubic eindkap zwart 57

SJ30100 schroef qubic pro 57

SR50700 plug 57

STAS v-tense & h-tense 58

TSBV150 v-tense 150 cm 58

TSBV300 v-tense 300 cm 58

TSBV450 v-tense 450 cm 58

TSBH150 h-tense 150 cm 58

TSBH300 h-tense 300 cm 58

TSBH450 h-tense 450 cm 58

STAS v-tense & h-tense accessoires 60

TCS30001 frame klem 4,5 mm (4x) 60

TCS30002 frame connector 4,5 mm (4x) 60

TCS30003 frame klem 8,5 mm (4x) 60

TCS30004 frame connector 8,5 mm (4x) 60

TCS30010 tense-frame A4 60

TCS30005 shelf klem 8,5 mm (4x) 60

TCS30006 shelf connector 8,5 mm (4x) 60

TCS30025 shelf 200 x 300 mm 60

TCS30007 signage klem (4x) 61

MC10100 metalen knijper 61

TCS30009 afstandsklem 61

HA30600 security haak 10 kg 61

TCS30015 tense led-fame 61

VT30600 tense 12V power 61

STAS ophangsets 64

SCS40101 ophangset met verstelbare lusmaker 64

SCS40102 ophangset met veiligheidshaak 64

SCS40103 ophangset met paneelhanger (4mm) 64

SCS40104 ophangset met paneelhanger (10 mm) 64

SCS40105 ophangset met paneelhanger (6mm) 64

SCS40106 ophangset met 2 veiligheidshaken 64

SCS40107 ophangset met inwendige M6 kantelhaak 64

SCS40108 ophangset met inwendige M6 gripper 64

SCS40109 ophangset met uitwendige M6 kantelhaak 65

SCS40110 ophangset met uitwendige M6 gripper 65

SCS40111 ophangset met oogbout 65

SCS40112 ophangset met dwarsankers 65

SCS40113 ophangset met uitwendige M10 kabelgrip 65

SCS40201 ophangset metveiligheidshaak 65

SCS40202 ophangset metveiligheidshaak 65

SCS40203 ophangset met paneelhanger (4mm) 65

SCS40204 ophangset met paneelhanger (10 mm) 65

SCS40205 ophangset met paneelhanger (6mm) 66

SCS40301 ophangset met dwarsanker 66

SCS40302 ophangset met lus 66

SCS40401 ophangset metveiligheidshaak 66

SCS40402 akoestische springveer 66

SCS40403 systeemplafond clip 66

STAS paperrail 67

KN10005 paperrail wit 50 cm 67

KN30005 paperrail alu 50 cm 67

KN10010 paperrail wit 100 cm 67

KN30010 paperrail alu 100 cm 67

KN10020 paperrail wit 200 cm 67

KN30020 paperrail alu 200 cm 67

KN30100 paperrail connector set 67

SR10000 clipschroef (3 per m1) 67

SR50700 plug 6 x 30 mm harde / zachte wand 67

STAS poster strips en snaps 68

PS50030 poster strip set transparant 30 cm 68

PS50042 poster strip set transparant 42 cm 68

PS50050 poster strip set transparant 50 cm 68

PS50060 poster strip set transparant 60 cm 68

PS50070 poster strip set transparant 70 cm 68

PS50084 poster strip set transparant 84 cm 68

PS50110 poster strip set transparant 100 cm 68

PS30050 poster snap set alu 50 cm 68

PS30070 poster snap set alu 70 cm 68
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TÜV Nederland QA

2400-A-729   Picture Hanging Systems 

STAS producten TÜV gecertificeerd
Dag in dag uit streven we bij STAS naar producten van de hoogste kwaliteit. Om de kwaliteit 
van onze producten te garanderen, hebben we TÜV Nederland opdracht gegeven voor het 
testen van onze producten. TÜV Nederland is een onafhankelijke en erkende instantie die 
volgens een vastgestelde standaard de kwaliteit en veiligheid van producten beoordeelt. 
Onder leiding van TÜV is een groot deel van ons assortiment aan producten getest op 
kwaliteit en correctheid van de aangegeven specificaties. Alle producten waarbij het TÜV 
logo getoond wordt, zijn daadwerkelijk door TÜV Nederland getest en goedgekeurd op de 
draagkracht die in de kenmerken van dat product vermeld wordt. 

Torx T20 schroeven
Wij leveren een groot deel van onze producten met Torx T20 schroeven voor extra veel grip. Deze kunnen met een speciaal 
bitje of met de STAS schroefbit Torx T20 eenvoudig worden gemonteerd.

Disclaimer STAS dibond hanger
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de montage van de STAS dibond hanger uit te voeren in een strikte 
overeenstemming met de bijgeleverde montage instructies. Alle technische informatie en gegevens worden verschaft op 
basis van kwaliteitstesten en onze jarenlange praktijkervaring. Deze worden als een gemiddelde waarde beschouwd en 
zijn niet geschikt voor specificatie. Om deze reden kan STAS picture hanging systems geen waarborg verstrekken, expliciet 
noch impliciet, ten aanzien van de geschiktheid van de STAS dibond hanger voor hetgeen de gebruiker op wil hangen. 
De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk om te bepalen of de STAS dibond hanger geschikt is voor de betreffende 
situatie. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

PS30100 poster snap set alu 100 cm 68

STAS picture hits 69

BM20350 picture hits 69

Aanvullende producten 70

STAS clocktica 71

KH40950W clocktica wit 95 cm 71

KH40430Z clocktica zwart 95 cm 71

STAS tunica 71

KH40095W tunica wit 95 cm 71

KH40095Z tunica zwart 95 cm 71

STAS kliq frames 72

KK33021 kliqlijst A4 72

KK34230 kliqlijst A3 72

KK36042 kliqlijst A2 72

KK38460 kliqlijst A1 72

KK38411 kliqlijst A0 72

KK37010 kliqlijst 70 x 100 cm 72

KK35070 kliqlijst 50 x 70 cm 72

STAS TV hanger 73

TV10150 TV hanger 73

STAS borden 74

WHEMSO90 whitebord 60 x 90 cm 74

WHWIEMSO whitebord 90 x 120 cm 74

WHW10012 whitebord 100 x 120 cm 74

WHW90180 whitebord 90 x 180 cm 74

WHW10010 whitebord 100 x 100 cm 74

WHW10015 whitebord 100 x 150 cm 74

14.600.210 glasbord 60 x 90 cm 74

14.600.209 glasbord 60 x 90 cm 74

14.600.206 glasbord 100 x 150 cm 74

14.019.781 magneten extra sterk 5 stuks 74

prikbord bulletin 60 x 90 cm 74

prikbord bulletin 90 x 120 cm 74

prikbord bulletin 90 x 180 cm 74

prikbord bulletin 120 x 180 cm 74

14.032.100 pushpins assorti 74

STASET stabilisatieset 74

artikelcode productomschrijving pagina nr. artikelcode productomschrijving pagina nr. artikelcode productomschrijving pagina nr.



Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid
STAS producten dienen te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de 

installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via www.stasgroup.com. Het is de 
verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste installatie, 
verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en waarschuwingen van de 

verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken.
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STAS picture hanging systems 
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