
SCAN FOR MANUAL

Kenmerken v-tense

STAS v-tense & h-tense
oneindig te combineren

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.

Afmetingen 26 x 3 mm
Lengte 150 , 300, 450 cm
Kleur alu structuur
Materiaal  aluminium
Montage wand- en plafondmontage (in combinatie 

met de STAS rail, STAS evoluon of STAS qubic)
Garantie 5 jaar

Voor combinaties en mogelijkheden raadpleeg pagina 56.

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

Inhoud

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. 
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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. 

Kenmerken h-tense

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

Inhoud

Afmetingen 26 x 3 mm
Lengte 150 , 300, 450 cm
Kleur alu structuur
Materiaal  aluminium
Montage wand- en plafondmontage (in combinatie 

met de STAS qubic)
Garantie 5 jaar
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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
Het A4 formaat 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. 35) 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. 35) 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.34VT30600) 
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 
TCS30010

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



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 

STAS v-tense & h-tense 
accessoires & mogelijkheden

Mogelijkheden STAS v-tense

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 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

Mogelijkheden STAS h-tense

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

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



Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid
Dit product dient 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.

STAS picture hanging systems 
Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland

T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com 




