STAS glaswand
oplossingen

STAS glaswand oplossingen
Bestaat uw gebouw voornamelijk uit glaswanden, maar wilt u toch optimaal gebruik maken van
uw wanden? STAS heeft verschillende oplossingen om ruimtes met glaswanden naar eigen idee
in te richten.

STAS magnetische bloempot
Meer groen in de ruimte? Een goed idee, want planten zijn niet alleen
mooi, maar dragen ook bij aan een gezonde (werk)omgeving! Onze
magnetische bloempot “plakt” met sterke magneten aan beide zijden
van een glazen wand. Dit geeft de bloempot een opvallend zwevend
effect.

STAS u-rail

STAS bedrukte folie

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

Kies voor bedrukte folie om glaswanden te voorzien van bijvoorbeeld
een logo of afbeelding. De folie kan full colour bedrukt worden, of er
kan worden gewerkt met folie die het glas minder transparant of zelfs
zonwerend maakt. De mogelijkheden zijn eindeloos.

STAS systeemplafondhaken
Voor systeemplafonds zijn ook haken beschikbaar waarmee u in een
handomdraai lichte objecten zoals seizoensdecoratie of bewegwijzering aan
het plafond hangt. STAS systeemplafondhaken zijn verkrijgbaar met een oog,
met een haak of in 2 magnetische varianten (voor metalen systeemplafonds).

STAS elektrostatische whiteboard vellen
Met STAS whiteboard vellen gebruikt u uw glaswand als whiteboard! De
elektrostatische folie kleeft zonder plakmiddel aan uw glaswand en kan
dus zonder sporen weer verwijderd worden. Beschrijf het vel met een
whiteboard marker en veeg het gemakkelijk schoon om het opnieuw te
gebruiken.

STAS papergrip

STAS elektrostatische notes

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. Aan de speciaal
ontworpen papergrip haakjes kan een koord gehangen worden.

De klassieke post-it in een elektrostatische variant.
Wisbaar en dus herhaaldelijk te gebruiken!
De gekleurde notes zijn dubbelzijdig te beschrijven
met een whiteboard marker en net zo eenvoudig
en snel schoon te vegen voor de volgende notities.
Blijft makkelijk en goed plakken en laat geen sporen
achter. Verkrijgbaar in verschillende formaten en
kleuren.

De papergrip kan eenvoudig met tape op de glaswand of op de
aluminium omlijsting geplaatst worden.

STAS steel cord

STAS dubbelzijdig klevende folie

De STAS steel cord is een slanke staalkabel gespannen tussen twee wandhaken.
Deze kan gemonteerd worden op de glaswand omlijsting of op de tussenmuren.
Vervolgens hangt u notities, tekeningen of foto’s aan de draad met magneten of
knijpers.

Deze sterke dubbelzijdig klevende folie maakt het gemakkelijk
om vlakke voorwerpen zoals lijsten of borden op een glazen wand
te bevestigen. Ideaal voor het presenteren van plattegronden,
vluchtroutes of mededelingen.

STAS scheidingswandhaken

Nog niet gevonden wat u zocht?

Sluit uw glaswand niet aan tegen het plafond? Dan bieden
scheidingswandhaken uitkomst. Ze kunnen eenvoudig gecombineerd worden
met STAS koorden met lus en een STAS zipper of STAS smartspring.

STAS biedt ook nog...
• Verrijdbare whiteboards evt. magnetisch en/of full colour bedrukt
• Flipovers
• Staande kapstokken

STAS picture hanging systems
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