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Nordeko er importør av innovative bildeopphengsystemer.
Bildeoppheng systemer i private og i kontormiljø er vårt fagområde.
Vi hjelper deg gjerne ved å finne praktiske løsninger som står i stil med farger og møbler i
innredningen for øvrig. Derfor inviterer vi deg til å komme innom vårt showroom og butikk på
Torvgata i Hønefoss, hvor vi kan gi deg best mulig veiledning basert på ønsker, mål og
bruksområder. Vi tar nødvendige målene, vi monterer - og vi følger opp sånn at du som bruker
av våre produkter blir fornøyd.
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STAS vegg

systemer

STAS minirail
tynneste og mest innovative bildeopphengsystem i verden

7

STAS cliprail
mest brukt systemet og er fortsatt en ”bestseller”
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STAS cliprail max
opphengsystemet for perfeksjonist
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STAS cliprail pro
kraftig bildeoppheng system

10

STAS plaster rail
nesten usynlig men veldig effektive
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STAS j-rail
solid opphengsystem hvor funksjonalitet er den viktigste prioritet
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STAS j-rail max
bildeopphengsystemet for ekstra tunge malerier og annen kunst
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STAS oppheng systemer for veggmontering
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STAS minirail
produkt beskrivelse
Det paternterte STAS minirail system
er det tynneste og mest innovative
bildeopphengsystemet i verden.
Skinnen er tilgjengelig i hvit og
aluminium farge, er bare 16 mm
bred og passer perfekt inn i ditt
interiør.
STAS miniral system er veldig enkelt
å bruke. Tilpassing med spesielt
utviklet STAS minirail clips skruer,
det kan ikke bli enklere.
beskrivelse
Hvis du vil ha ett elegant nesten
usynelig opphengsystem, da er STAS
minirail systemet det beste valget
for deg. STAS minirail er en elegant
skinne som festes til veggen.
STAS minirail skinne
RM10120
RM10130
RM30120
RM30130

monteringsanvisning

STAS minirail skinne hvit 200 cm
STAS minirail skinne hvit 300 cm
STAS minirail skinne alu 200 cm
STAS minirail skinne alu 300 cm

click!

STAS minirail tilbehør, montering
RD10200
RY10200
RY30200
SR10000
SR50200
SR50300

STAS minirail skjøtestykke
STAS minirail 2 x endelokk/eller 1 stk hjørneskjøt hvit
STAS minirail 2 x endelokk/eller 1 stk hjørneskjøt grå
STAS minirail skrue m/klipsfeste
STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)

detaljer
aluminum skinne
dimensjoner 9 x 16 mm
bære kapasitet på 25 kg pr meter
tilgjengeling i hvit og aluminium
garanti
5 år
awards

“Ønsker du en elegant, nesten usynlig oppheng system,
							
er STAS minirail ditt beste valg.”

plugg for betongvegg

minirail

6

skjøtestykke

for snorer og kroker se pagina 28

endelokk/hjørneskjøt

skrue m/klipsfeste

plugg for andre vegger
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STAS cliprail

STAS cliprail

max

produkt beskrivelse
STAS cliprail system er ett
vanlig oppheng system av feilfri
kvalitet,STAS cliprail er den
mest brukte opphengskinne,
en bestselger. Skinnen,som er
tilgjengelig i hvit eller aluminium
farge er lett å tilpasse inn i hvil ket
som helst interiør.

produkt beskrivelse
STAS cliprail max-systemet er et
opphengsystem for perfeksjonister.
STAS cliprail max har en toppflens
som avsluttes med taket ditt.
beskrivelse
STAS cliprail max monteres opp
til taket for en pen tilslutning til
takeflaten. Skinnen, er tilgjengelig
i hvit eller aluminium farge, er lett
å montere med STAS rail klips, og
passer best når den brukes mot et
flatt tak.

beskrivelse
Hvis du vil ha ett robust
opphengsystem, da er STAS cliprail
systemet det beste valget for deg.
STAS cliprail blir montert i veggen
med en spesielt klips.

monteringsanvisning

monteringsanvisning

click!
detaljer
aluminum skinne
dimensjoner 8.2 x 25 mm
bære kapasitet på 20 kg pr meter
tilgjengeling i hvit og aluminium
garanti
5 år
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STAS cliprail skinne

STAS cliprail max skinne

RC10320
RC10330
RC30120
RC30130

RC10220
RC10230
RC30220
RC30230

STAS cliprail hvit 200 cm
STAS cliprail hvit 300 cm
STAS cliprail alu 200 cm
STAS cliprail alu 300 cm

STAS cliprail tilbehør, montering

STAS cliprail max tilbehør, montering

RD10300
RD30300
RD10400
RD30400
RD40200
RD40100
SR30100
SR50200
SR50300

RY10100
RY30100
RD40200
RD40100
SR30100
SR50200
SR50300

STAS cliprail endelokk hvit
STAS cliprail endelokk grå
STAS cliprail hjørneskjøt hvit (plast)
STAS cliprail hjørneskjøt grå (plast)
STAS rett skjøt (metall)
STAS monteringsclips (metall)
STAS skrue
STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)

cliprail

endelokk

hjørneskjøt

skrue

plugg grå for betongvegg

plugg grå for andre vegger

for snorer og kroker se pagina 28

monteringsclips

rett skjøt

click!

STAS cliprail max hvit 200 cm
STAS cliprail max hvit 300 cm
STAS cliprail max alu 200 cm
STAS cliprail max alu 300 cm

STAS cliprail max hjørneskjøt hvit (plast)
STAS cliprail max max hjørneskjøt grå (plast)
STAS rett skjøt (metall)
STAS monteringsclips (metall)
STAS skrue
STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)

cliprail max

hjørneskjøt

monteringsclips

skrue

plugg grå for betongvegg

plugg grå for andre vegger

for snorer og kroker se pagina 28

detaljer
aluminium skinne
dimensjoner 8.2 x 32 mm
bære kapasitet på 25 kg pr meter
tilgjengeling i hvit og aluminium
garanti
5 år

rett skjøt
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STAS cliprail

pro

STAS plaster

rail

produkt beskrivelse
STAS cliprail pro-systemet er et
opphengsystem som har en kraftig
skinne for tyngder opp til 45 kg per
meter. Likevel er skinnedesignet
kompakt, og ser svært attraktiv i
oppholdsrom samt i profesjonelle
miljøer.

produkt beskrivelse
Nesten usynlig, men meget effektiv.
Den subtile STAS skinne kan være
helt innarbeidet i en tilpasset mur.
Ideelt for nybygg.
monteringsanvisning

beskrivelse
Den tykke og massivt sterke skinnen
gjør STAS cliprail pro til en ideell
løsning når f.eks tyngre kunstverk
må henges på et system som
fortsatt skal se elegant og attraktivt
ut.

detaljer
sink belagt stål
tykkelse 12 mm
lengde 250 cm
bære kapasitet på 20 kg pr meter

monteringsanvisning

click!

detaljer
aluminum skinne
dimensjoner 11 x 28 mm
bære kapasitet på 45 kg pr meter
tilgjengeling i hvit og aluminium

garanti
5 år
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STAS cliprail pro skinne

STAS plaster rail

VC10200
VC10300
VC30200
VC30300

RS30250
RS30251

STAS cliprail pro hvit 200 cm
STAS cliprail pro hvit 300 cm
STAS cliprail pro alu 200 cm
STAS cliprail pro alu 300 cm

STAS plaster rail krok
RS30270
PA10150

STAS cliprail pro tilbehør, montering
VE10200
VE30200
VD10400
VD30400
RD40100
RD40200
SR30100
SR50200
SR50300

garanti
5 år

STAS plaster rail skinne 250 cm
STAS plaster rail skjøt

STAS plaster rail S-krok, krom
STAS perlon snor inklusiv plast skinne-krok 150 cm

STAS cliprail pro/multirail endelokk hvit
STAS cliprail pro/multirail endelokk grå
STAS cliprail pro/multirail hjørneskjøt hvit (plast)
STAS cliprail pro/multirail hjørneskjøt grå (plast)
STAS monteringsclips (metall)
STAS rett skjøt (metall)
STAS skrue
STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)

cliprail pro

endelokk

hjørneskjøt

skrue

plugg grå for betongvegg

plugg grå for andre vegger

for snorer og kroker se pagina 28

monteringsclips

rett skjøt

plaster rail

rail skjøt

for wire + sløyfe pagina 28

S-krok

perlon snor
inklusiv plast skinne-krok
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STAS j-rail

STAS j-rail

max

produkt beskrivelse
Enkel og sterk opphengsystem som
er inspirert av formen på bokstaven
“J”, kan brukes på mange forskjellige
måter. Ved bruk i kombinasjon med
stenger, er STAS J-rail ideell for
applikasjoner, hvor bilder kan veksle
mellom høye vegger. En usynlig
perlonledning eller robuste stålwire
er også mulige alternativer.

produkt beskrivelse
STAS j-rail max er konstruert for
tunge bilder og malerier. Enkel
og massivt sterkt. Dette forklarer
hvorfor dette systemet i stor grad er
brukt i gallerier og museer over hele
verden.
beskrivelse
STAS j-rail max systemet brukes
hovedsakelig for profesjonell
bruk. Den svært effektive tykke
aluminiumsprofilen tåler last opp
til ikke mindre enn 100 kg per
løpemeter.

beskrivelse
Ved enkel og mange
opphengalternativer, er STAS J-rail
vaert effektive hvor funksjonalitet er
den viktigste prioritet.

monteringsanvisning
monteringsanvisning

detaljer
aluminum skinne
dimensjoner 7 x 20 mm
bære kapasitet på 25 kg pr meter
tilgjengeling i hvit og aluminium
optioner: STAS j-rail maks sikkerhet
tyveri forsinket kroken
garanti
5 år

STAS j-rail skinne
RJ10120
STAS j-rail hvit 200 cm (4 hull per m1)
RJ10130
STAS j-rail hvit 300 cm (4 hull per m1)
RJ30120
STAS j-rail alu 200 cm (4 hull per m1)
RJ30130
STAS j-rail alu 300 cm (4 hull per m1)

STAS j-rail max skinne
RJ10220
STAS j-rail max hvit 200 cm (4 hull per m1)
RJ10230
STAS j-rail max hvit 300 cm (4 hull per m1)
RJ30220
STAS j-rail max alu 200 cm (4 hull per m1)
RJ30230
STAS j-rail max alu 300 cm (4 hull per m1)

STAS j-rail tilbehør, montering, kroker og wires
SJ10100
STAS j-rail skrue med forsenket hode (hvit)
SJ30100
STAS j-rail skrue med forsenket hode (alu)
SR50200
STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
SR50300
STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)
HA30900
STAS smartspring, opphengskrok (liten)
HA30501
STAS zipper, opphengskrok (stor)
HA30600
STAS sikkerhets krok 10 kg
PH10110
STAS j-rail transp.wire med flat topp 100 cm
PH10115
STAS j-rail transp.wire med flat topp 150 cm
PH10120
STAS j-rail transp.wire med flat topp 200 cm
PH10125
STAS j-rail transp.wire med flat topp 250 cm
PH10130
STAS j-rail transp.wire med flat topp 300 cm
HR10600
STAS j-rail s-krok hvit
HR30600
STAS j-rail s-krok alu
SO10110
STAS j-rail rod 3 mm opphengsstang m/krok hvit 100 cm
SO10115
STAS j-rail rod 3 mm opphengsstang m/krok hvit 150 cm
SO10120
STAS j-rail rod 3 mm opphengsstang m/krok hvit 200 cm
SO10130
STAS j-rail rod 3 mm opphengsstang m/krok hvit 300 cm
SO30110
STAS j-rail rod 3 mm opphengsstang m/krok alu 100 cm
SO30115
STAS j-rail rod 3 mm opphengsstang m/krok alu 150 cm
SO30120
STAS j-rail rod 3 mm opphengsstang m/krok alu 200 cm
SO30130
STAS j-rail rod 3 mm opphengsstang m/krok alu 300 cm
HA30700
STAS j-rail springkrok for opphengsstang 3 mm
HR10400
STAS j-rail s-krok hvit
HR30400
STAS j-rail s-krok chrom

STAS j-rail max tilbehør, montering, kroker og wires
SJ10100
STAS j-rail skrue med forsenket hode (hvit)
SJ30100
STAS j-rail skrue med forsenket hode (alu)
SR50200
STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
SR50300
STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)
SM10110
STAS j-rail max stang 4x4 hvit 100 cm
SM10115
STAS j-rail max stang 4x4 hvit 150 cm
SM10120
STAS j-rail max stang 4x4 hvit 200 cm
SM10125
STAS j-rail max stang 4x4 hvit 250 cm
SM30110
STAS j-rail max stang 4x4 alu 100 cm
SM30115
STAS j-rail max stang 4x4 alu 150 cm
SM30120
STAS j-rail max stang 4x4 alu 200 cm
SM30125
STAS j-rail max stang 4x4 alu 250 cm
SM10210
STAS j-rail max stang 4x10 hvit 100 cm
SM10215
STAS j-rail max stang 4x10 hvit 150 cm
SM10220
STAS j-rail max stang 4x10 hvit 200 cm
SM10225
STAS j-rail max stang 4x10 hvit 250 cm
HA40600
STAS j-rail max krok 40 kgs for 4x4 stang
HA40500
STAS j-rail max krok 100 kgs for 4x10 stang

detaljer
aluminum skinne
dimensjoner 9 x 20 mm
bære kapasitet på 100 kg pr meter
tilgjengeling i hvit og aluminium
kompatibel med tyveri forsinket
sikkerhet krok
garanti
5 år

STAS j-rail max security
BK10100
STAS j-rail max sikkerhets-topp hvit
SM10310
STAS j-rail max sikkerhets-stang 4x4 hvit 100 cm
SM10315
STAS j-rail max sikkerhets-stang 4x4 hvit 150 cm
SM10320
STAS j-rail max sikkerhets-stang 4x4 hvit 200 cm
SM10325
STAS j-rail max sikkerhets-stang 4x4 hvit 250 cm
HA40700
STAS j-rail max sikkerhets-krok 40 kg

plugg for betongvegg

12

j-rail

skrue med forsenket hode

plugg for betongvegg

plugg for andre vegger

smartspring

j-rail max

skrue med forsenket hode

plugg for andre vegger

stang 4x4

stang 4x10

zipper

sikkerhets krok

transp.wire med
flat topp med s-krok

rod 3 mm
opphengsstang med springkrok

S-krok

krok 40 kg

krok 100 kg

sikkerhets-krok 40 kg

sikkerhets-topp

sikkerhets-stang 4x4

for snorer og kroker se pagina 28
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STAS vegg

systemer med belysning

STAS multirail
16
verdensomspennende patentert bildeopphengsystemet utstyrt med 12 volt ledninger
STAS multirail crown
unik og patentert bildeopphengsystem som monteres direkte på
veggen og er utstyrt med 12 volt ledninger

17

STAS multirail max
verdensomspennende patentert bildeopphengsystem utstyrt med 12 volt
ledninger for perfeksjonister

19

STAS bildeopphengsystemer som kan monteres
		
			
på veggen med integrert belysning

14

15

STAS multirail

STAS multirail

crown

produkt beskrivelse
STAS multirail systemet er en
verdensomspennende patentert
bildeopphengssystem utstyrt
med 12 volt ledninger. Dette
revolusjonerende systemet gir
deg et bildeopphengsystem med
enestående antall muligheter. Du
kan henge bilder, malerier, postkort
og plakater slik at det blir ett
blikkfang. Lett flyttbare lysarmaturer
kan klikkes hvor som helst på
skinnen, for eksempel å lyse opp
veggdekorasjoner med LED-eller
halogenlamper.
beskrivelse
Hvis du vil ha ett trygt,
multifuksjonelt opphengsystem
med intregert lys,er STAS multirail
systemet ditt beste alternativ. STAS
multirail festes til veggen.
monteringsanvisning

produkt beskrivelse
STAS multirail crown system
er et unikt og patentert
bildeopphengsystem som monteres
direkte på veggen og er utstyrt med
12 volt ledninger. STAS multirail
crown er en usedvanlig robust og
solid profil, som kan være nesten
usynlig. Veggmontering gjøres enkelt
ved hjelp av forsenkede skruer. Dette
revolusjonerende systemet gir deg et
opphengsystem med et enestående
antall muligheter.
Lett flyttbare armaturer kan
klikkes hvor som helst på
skinnen, for eksempel å lyse opp
veggdekorasjoner med LED-eller
halogenlamper.
STAS multirail skinne

STAS multirail crown skinne

VH10200 STAS multirail hvit 200 cm
VH10300 STAS multirail hvit 300 cm
VH30200 STAS multirail alu 200 cm
VH30300 STAS multirail alu 300 cm

RC10420
RC10430

detaljer
aluminum skinne
12V system (lav strøm spenning)
dimensjoner 11 x 28 mm
bære kapasitet på 45 kg pr meter
tilgjengeling i hvit og aluminium
garanti
5 år

STAS multirail crown hvit 200 cm
STAS multirail crown hvit 300 cm

STAS multirail crown tilbehør, montering
RD20500
RD20400
VF50200
VF50100
SJ10200
SR50200
SR50300

STAS multirail tilbehør, montering
click!

beskrivelse
STAS multirail crown systemet
er egnet for både nybygget og
eksisterende hus og er svært
tiltalende i klassiske bygninger.
Skinnen er enkel å installere
av entusiaster og profesjonelle
montører. STAS multirail crown
festes til veggen. Du kan bruke
hvitmalte skruer til dette. STAS
multirail crown kan integreres
perfekt med en dekorativ plast
ornamentramme etter ønske. Også
en plast eller en ornamentramme
kan limes på skinnen, liming på
noe avstand under taket gir også et
perfekt utseende. Hjørnetilkoblinger
kan lages ved å gjæringsskjære
skinnen.

VE10200 STAS multirail endelokk hvit
VE30200 STAS multirail endelokk grå
VD10400 STAS multirail hjørneskjøt hvit (plast)
VD30400 STAS multirail hjørneskjøt grå (plast)
VF50200 STAS multirail skjøt 12V
VF50100 STAS multirail hjørneskjøt 12V
RD40200 STAS rett skjøt (metall)
RD40100 STAS monterings- clips (metall, 3 per m1)
SR30100 STAS skrue
SR50200 STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
SR50300 STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)

STAS multirail crown / flat hjørneskjøt
STAS multirail crown / flat skinne skjøt
STAS multirail skjøt 12V
STAS multirail hjørneskjøt 12V
STAS multirail crown skrue
STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)

monteringsanvisning

awards

multirail

monterings-clips

16

endelokk

rett skjøt

for snorer og kroker se pagina 28
for multirail tilbehør se pagina 29

hjørneskjøt

skrue

skjøt

plugg for betongvegg

hjørneskjøt

plugg for andre vegger

multirail crown

skrue

hjørneskjøt

plugg for betongvegg

for snorer og kroker se pagina 28
for multirail tilbehør se pagina 29

skinne skjøt

plugg for andre vegger

skjøt 12V

hjørneskjøt 12V

detaljer
aluminum skinne
12 Volt sytem (lavt spenning)
tilgjengeling i hvit
dimensjoner 38 x 11 mm
bære kapasitet på 45 kg pr meter
garanti
5 år
17

STAS multirail

max
produkt beskrivelse
STAS multirail max systemet
er et verdensomspennende
patentert bildeoppheng-system,
utstyrt med 12 volt ledninger.
Dette robuste systemet har blitt
utviklet for perfeksjonister. STAS
multirail max har en ekstra flens
som sikrer en mest mulig tett
tilslutning til taket. Tak, vegger og
multifunksjonellsystemet vil da gå
i ett. Du kan henge bilder, malerier,
postkort og plakater som ett
blikkfang. Lett flyttbare lysarmaturer
kan klikkes på hvor som helst på
skinnen, for eksempel å lyse opp
veggdekorasjoner med LED-eller
halogenlamper.
beskrivelse
STAS multirail max er festet til vegg
og sikrer en maksimal tetthet til
veggen. Kablene kan enkelt skjules
bak flensen. For best resultat,
etter montering, kan du gå over
overgangen mellom STAS multirail
max og taket med for eksempel en
(akryl) fugemasse.

STAS multirail max skinne
VC10420 STAS multirail max hvit 200 cm
VC10430 STAS multirail max hvit 300 cm
VC30420 STAS multirail max alu 200 cm
VC30430 STAS multirail max alu 300 cm
STAS multirail max bijpassende montage accessoires
VE10400 STAS multirail max endelokk hvit
VE30400 STAS multirail max endelokk grå
VD20500 STAS multirail max hjørneskjøt hvit (plast)
VD30500 STAS multirail max hjørneskjøt grå (plast)
VF50200 STAS multirail skjøt 12V
VF50100 STAS multirail hjørneskjøt 12V
RD40200 STAS rett skjøt (metall)
RD40100 STAS monterings- clips (metall, 3 per m1)
SR30100 STAS skrue
SR50200 STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
SR50300 STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)

monteringsanvisning

click!
detaljer
aluminum skinne
12 Volt sytem (lavt spenning)
dimensjoner 38 x 11 mm
bære kapasitet på 45 kg pr meter
tilgjengeling i hvit eller aluminium

“Oppheng og belysning i ett system”

18

garanti
5 år

multirail max

endelokk

hjørneskjøt

skjøt 12V

hjørneskjøt 12V

monterings-clips

rett skjøt

skrue

plugg for betongvegg

plugg for andre vegger

for snorer og kroker se pagina 28
for multirail tilbehør se pagina 29
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STAS tak

systemer

STAS u-rail
slå systemet opp i himling i en fleksibel opphengsystem i løpet av minutter

STAS tak

22

systemer med belysning

STAS u-rail multi
bildeoppheng og belysning kombineres

23

STAS multirail flat
unik og patentert bildeopphengsystem som monteres direkte i tak
og utstyrt med 12 volt ledninger

25

STAS bildeopphengsystemer for montering i tak

20

21

STAS u-rail

STAS u-rail

multi

produkt beskrivelse
STAS u-rail er designet for å slå
systemet opp i himling i en fleksibel
opphengsystem i løpet av minutter.
Skinnen er tilgjengelig i samme farge
som aluminium støttestripen, og er
nesten usynlig mot trelister og alu.
rammer.

produkt beskrivelse
STAS u-rail multi kombineres
bildeoppheng og belysning. Skinnen
er laget for himlinger, men kan
også monteres på alle treoverflater.
Den elegante armaturer kan enkelt
klikkes på skinnen i den posisjonen
du vil ha den.

beskrivelse
I rom hvor en himling er installert er
ikke STAS u-rail bare den perfekte
løsning for kunstverk, men også
til oppheng av whiteboards og
korktavler.

beskrivelse
I rom med en systemhimling eller
tretak, er STAS u-rail multi ikke bare
det perfekte opphengsystem, men
det vil også lyse opp ditt kunstverk
på den mest subtile og elegante
måte.

monteringsanvisning
monteringsanvisning
STAS u-rail multi skinne

STAS u-rail skinne

detaljer
aluminum skinne
dimensjoner 6.5 x 14 mm
bære kapasitet på 20 kg pr meter
tilgjengeling i hvit, svart og aluminium
garanti
5 år

RP10120
RP10130
RP20120
RP20130
RP30120
RP30130

VP10200
VP10300
VP20200
VP20300
VP30200
VP30300

STAS u-rail multi hvit 200 cm (8 hull per m1)
STAS u-rail multi hvit 300 cm (8 hull per m1)
STAS u-rail multi sort 200 cm (8 hull per m1)
STAS u-rail multi sort 300 cm (8 hull per m1)
STAS u-rail multi alu 200 cm (8 hull per m1)
STAS u-rail multi alu 300 cm (8 hull per m1)

STAS u-rail tilbehør, montering

STAS u-rail multi tilbehør, montering

SP10100
SP20100
SP30100

VF50200
VF50100
SP10100
SP20100
SP30100

u-rail
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STAS u-rail hvit 200 cm (8 hull per m )
STAS u-rail hvit 300 cm (8 hull per m1)
STAS u-rail sort 200 cm (8 hull per m1)
STAS u-rail sort 300 cm (8 hull per m1)
STAS u-rail alu 200 cm (8 hull per m1)
STAS u-rail alu 300 cm  (8 hull per m1)
1

STAS u-rail skrue hvit
STAS u-rail skrue sort
STAS u-rail skrue alu

skrue

for snorer og kroker se pagina 28

u-rail multi

detaljer
aluminum skinne
12V system (lav strøm spenning)
dimensjoner 17 x 14 mm
bære kapasitet på 30 kg pr meter
tilgjengeling i hvit, svart og aluminium
bare montering I tre

STAS multirail rett skøtestykke 12V
STAS multirail hjørneskjøt 12V
STAS u-rail skrue hvit
STAS u-rail skrue sort
STAS u-rail skrue alu

rett skøtestykke

for snorer og kroker se pagina 28
for multirail tilbehør se pagina 29

hjørneskjøt

garanti
5 år

skrue
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STAS multirail

flat
produkt beskrivelse
STAS multirail flat system er et unikt
og patentert bildeopphengsystem
som monteres direkte på veggen
og er utstyrt med 12 volt ledninger.
STAS multirail flat er en usedvanlig
robust og solid profil, som kan være
nesten usynlig. Veggmontering
gjøres enkelt ved hjelp av forsenkede
skruer. Dette revolusjonerende
systemet gir deg et opphengsystem
med et enestående antall muligheter.
Du kan henge bilder, malerier,
postkort og plakater, slik at det blir
ett blikkfang. Lett flyttbare armaturer
kan klikkes hvor som helst på
skinnen, for eksempel å lyse opp
veggdekorasjoner med LED-eller
halogenlamper.

STAS multirail flat skinne
RC10520
RC10530

beskrivelse
STAS multirail flat systemet er
egnet for nybygget og eksisterende
hus. Skinnen kan enkelt installeres
av hendig DIY entusiaster og
profesjonelle montører. STAS
multirail flat festes til taket. Du kan
bruke hvitmalte skruer for dette.
STAS multirail flat kan bli helt
tilpasset til en enkel eller dobbel
flat dekorative rammeverk. Liming
på en gips, tre eller skum dekorativ
ramme eller i tretak er også mulig.
Hjørne tilkoblinger kan gjøres ved
gjæringsskjæring.

STAS multirail flat hvit 200 cm (4 hull per m1)
STAS multirail flat hvit 300 cm (4 hull per m1)

STAS multirail flat tilbehør, montering
RD20500
RD20400
VF50200
VF50100
SJ10200
SR50200
SR50300

STAS multirail crown / flat hjørneskjøt
STAS multirail crown / flat skinne skjøt
STAS multirail skjøt 12V
STAS multirail hjørneskjøt 12V
STAS multirail crown / flat skrue
STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)

monteringsanvisning

STAS opphengsystem utstyrt med
strømledning til takmontering
multirail flat

hjørneskjøt

skinne skjøt

skjøt 12V

hjørneskjøt 12V

detaljer
aluminum skinne
12 Volt sytem (lavt spenning)
dimensjoner 31 x 18 mm
bære kapasitet på 45 kg pr meter
tilgjengeling i hvit
garanti
5 år

skrue
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lugg for betongvegg

for snorer og kroker se pagina 28
for multirail tilbehør se pagina 29

plugg for andre vegger
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STAS tilbehører
STAS kroker og wires
fleksibel opphengingsutstyr til STAS systemer
STAS multirail tilbehør
tilbehør for alle systemer med integrert 12V belysning

29

STAS paperrail
papirer, tegninger, notater og bilder er enkelt å henge opp på grunn
av kulesystemet inne i skinnen

30

STAS panel kroker

31

Til nesten alle partisjoner og veggpaneler en løsning

Trygg, elegant og fleksibel opphengs utstyr
								
til STAS systemer

26
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STAS kroker

og wires

produkt beskrivelse
Heng veggdekorasjonen trygt,
elegant og _ eksibelt ved å bruke
STASopphengsystem.
Med krokene til STAS kan du henge
dine malerier, fotorammer
og andre veggdekorasjoner slik
du selv ønsker. Zipper-krok og
smartspring er så enkle å justere at
du kan henge dekorasjonen i riktig
høyde på bare et øyeblikk.
Takket være den patenterte Cobra
er det ikke lenger nødvendig å skyve
wiren inn på skinnen fra siden,
nå kan den enkelt klikkes på i
skinnespret på ønsket sted.
beskrivelse
Perlonwiren er transparent og
nesten usynlig. I kombinasjon med
smartspring tåler den belastning på
opptil 4 kg og med zipper-krok opp til
15 kg per perlonwire.
Stålwire, også tilgjengelig i hvit eller
sort, er egnet til å henge tyngre
veggdekorasjoner, med zipper-kroken
er bæreevnen opp til 20 kg per wire.
STAS galleristang med cobra kan
kombineres med smartspring-krok og
bærer da en vekt på opptil 15 kg.
monteringsanvisning

garanti
5 år
awards

multirail tilbehør
produkt beskrivelse
STAS multirail tilbehør er kompatibelt
med multirail, multirail max, multirail
crown, multirail flat og u-rail multi.

classic

STAS armaturer
Den nyutviklede STAS armatur
finnes i to ulike utførelser. Begge er
armaturer med moderne design som
vil lyse opp din veggdekor perfekt.
‘Sirius’ armaturen har lengder på
40 og 50 cm. ‘Signo’ lys armatur
er buet og har en lengde på 70 cm.
STAS Programmet omfatter også
en eksisterende klassisk belysning
armatur, som er tilgjengelig i krom
og hvit, i lengder på 50 og 70
cm.Du kan enkelt klikke alle STAS
lysarmaturer hvor som helst på
skinnen, for å lyse opp veggdekor
eller innredninger med STAS LED
eller halogen lamper. Du kan justere
lampen med to skruer på sokkelen.

sirius
signo

max.
15 kg

max.
4 kg

STAS kroker
HA30900
HA30501
HA30700
STAS wires
CP10110
CP10115
CP10120
CP10125
CP10130
SC10110
SC10115
SC10120
SC10125
SC10130
SC10220
SC20220
ST10150
ST30150
PL10110
PL10115
PL10120
PL10125
PL10130
SL10110
SL10115
SL10120
SL10125
SL10130

cobra + transp. wire
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STAS

STAS smartspring
STAS zipper
STAS spring krok

smartspring

max.
20 kg

zipper

spring krok

STAS cobra + transp. wire 100 cm
STAS cobra + transp. wire 150 cm
STAS cobra + transp. wire 200 cm
STAS cobra + transp. wire 250 cm
STAS cobra + transp. wire 300 cm
STAS cobra + stål wire 100 cm
STAS cobra + stål wire 150 cm
STAS cobra + stål wire 200 cm
STAS cobra + stål wire 250 cm
STAS cobra + stål wire 300 cm
STAS cobra + stål wire hvit 200 cm
STAS cobra + stål wire svart 200 cm
STAS rod 3 mm + cobra 150 cm hvit
STAS rod 3 mm + cobra 150 cm alu
STAS transp. wire + sløyfe 100 cm
STAS transp. wire + sløyfe 150 cm
STAS transp. wire + sløyfe 200 cm
STAS transp. wire + sløyfe 250 cm
STAS transp. wire + sløyfe 300 cm
STAS stål wire + sløyfe 100 cm
STAS stål wire + sløyfe 150 cm
STAS stål wire + sløyfe 200 cm
STAS stål wire + sløyfe 250 cm
STAS stål wire + sløyfe 300 cm

cobra + stål wire

rod 3 mm med spring krok

STAS multirail armaturer
VA10500
STAS multirail armatur classic hvit 50 cm
VA10700
STAS multirail armatur classic hvit 70 cm
VA30500
STAS multirail armatur classic chrome 50 cm
VA30700
STAS multirail armatur classic chrome 70 cm
VA30365
STAS multirail armatur sirius chrome 40 cm
VA30465
STAS multirail armatur sirius chrome 50 cm
VA30770
STAS multirail armatur signo chrome 70 cm

garanti
1 år

STAS multirail lamper
VL10400
STAS multirail powerled 1.5W frosted (lyspære) (ca.20 000 timer)
VL10700
STAS multirail powerled 4W
VL10304
STAS multirail halogen 20W Kandolite clear
VL10305
STAS multirail halogen 20W Kandolite frosted
STAS multirail adapters
VT20500
STAS multirail adapter 18W
VT20400
STAS multirail adapter 60W
VT20300
STAS multirail adapter 96W

classic armatur

transp. wire + sløyfe

stål wire + sløyfe

sirius armatur

signo armatur

powerled 1.5W

ulike lamper

ulike adapters

29

STAS

paperrail

STAS

panel kroker
productomschrijving
Til nesten alle partisjoner og
veggpaneler er det en STAS-system
løsning. Partisjon-kroker finnes i
forskjellige typer og mål.

produkt beskrivelse
Papirer, tegninger, notater og bilder
henger fast pga kulesystemet inne i
skinnen.
Der du trenger å henge opp papir,
kan STAS opphengsskinne brukes.
I arbeidsmiljøer, i storkjøkken eller
hjemme i barnerom, på kontoret eller
kjøkkenet.
Papiret puttes enkelt inn i skinnen,
gjerne flere ved siden av hverandre,
og du får god oversikt. Papiret
fjernes like enkelt ved å dra det ut av
skinnen.

Om du ønsker en annen krok en
bilde angi, bare ta kontakt med oss
på tlf. 32122337.
Da skal vi hjelpe deg videre.

veggmontering

STAS paperrail (veggmontering)

detaljer
aluminum skinne
farge tilgjengeling i hvit og aluminium
mål 50, 100 or 200 x 21 mm
garanti
5 år

KN10005
KN10010
KN10020
KN30005
KN30010
KN30020

STAS paper rail hvit 50 cm
STAS paper rail hvit 100 cm
STAS paper rail hvit 200 cm
STAS paper rail alu 50 cm
STAS paper rail alu 100 cm
STAS paper rail alu 200 cm

STAS paperrail tilbehør, montering
KN30100
SR30100
SR50200
SR50300

STAS paper rail connector set
STAS skrue
STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)

STAS panel kroker
HW10300
STAS panel krok hvit 11 mm
HW10400
STAS panel krok hvit 16 mm
HW10600
STAS panel krok hvit 18 mm
HW10500
STAS panel krok hvit 21 mm
HW10700
STAS panel krok hvit 26 mm
HW10800
STAS panel krok hvit 31 mm
HW30700
STAS panel krok alu interselect
HW30800
STAS panel krok alu lux vinduskarm
HW50100
STAS panel krok transparent alcoa
HW50900
STAS panel krok transparent interfinish
HW30300
STAS panel krok alu verwol type 1
HW30400
STAS panel krok alu verwol type 2
HW30500
STAS panel krok alu sepa normal
HW10200
STAS moulding krok hvit
HW30200
STAS moulding krok hvit

Ansvarsfraskrivelse: Selv om denne katalogen er
skrevet med store omsorg er det ikke utelukket
at det kan oppstå trykk og / eller skrivefeil. STAS
eller NORDEKO AS aksepterer ikke noe ansvar
for det. I sine bestrebelse til kontinuerlig forbedring
av sine produkter kan STAS/NORDEKO AS endres
uten varsel i alle spesifikasjoner og priser. Korrekt
montering av STAS suspensjon systemer er
avgjørende. Montør/installatør må vurdere om
styrken på veggen/tak tillater montering av STAS
systemer. Det gjelder også eventuelle lover og
forskrifter som man må følger opp. For eksempel
Elektra. Om nødvendig må montør/installatør
tilpasses fester. Den endelige ansvaret til korrekte
montering, vurdering av styrken på veggen/tak
og bruk av fester gjelder alltid montør/installatør.
Katalogen beskriver og anbefaler maksimum vekt.

panel hook hvit

panel hook
alu interselect

panel hook
alu lux window

panel hook
transparant alcoa

panel hook
transparant interfinish

STAS eller NORDEKO AS kan ikke belastes eller
holdes ansvarlig for feil eller uriktige montering.
STAS eller NORDEKO kan heller ikke blir holdt
ansvarlig for noen direkte, indirekte eller følgeskader
som skylder installasjon, manglende sterke
konstruksjoner, kombinasjoner annet enn STAS

plugg for betongvegg

paperrail veggmontering
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connector set

skrue

plugg for andre vegger

opphengsystemer. Våre generelle vilkår gjelder for
panel hook alu verwol
type 1

panel hook alu
verwol type 2

for wire + sløyfe pagina 28

panel hook
alu sepa

alle våre transaksjoner.
moulding hook
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