
STAS v-tense & h-tense 
accessoires & mogelijkheden

STAS frame klem (8,5 mm)
De STAS tense klem wordt op de STAS v-tense gedraaid. Wanneer er 2 STAS 
v-tense naast elkaar worden geplaatst met een STAS tense 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 wordt op de STAS v-tense gedraaid. Wanneer er 2 STAS 
v-tense naast elkaar worden geplaatst met beiden een STAS shelf-klem, dan
kan hier een plankje (minimaal 4 mm en maximaal 8,5 mm dik) tussen worden 
geplaatst om iets op te zetten. 

STAS shelf connector (8,5 mm) 
De STAS shelf connector wordt op de STAS v-tense gedraaid. Door de dubbele 
opening kunnen er meerdere plankjes (van minimaal 4 mm en maximaal 8,5 
mm dik) tussen worden geplaatst om iets op te zetten. 

STAS frame klem (4,5 mm)
Het 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 klem connector (4,5 mm)
De STAS frame klem 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 (4mm). 
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. 
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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 worden geplaatst. In de STAS signage klem 
worden borden geklemd van een dikte van minimaal 2 mm en maximaal 7 mm. 
*Ook te gebruiken met STAS staalkabel met lus en STAS systeemplafond haak. 

STAS tense led-frame
Het A4 formaat 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 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.
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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 met lus)

STAS signage klem, 
staalkabel met glijder 

& qubic.

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

STAS qubic, STAS v-tense, 
STAS evoluon & 

STAS tense-frame 

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

klikframe

STAS qubic, 
STAS v-tense & 

STAS tense-frame 
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Mogelijkheden STAS h-tense

STAS h-tense, STAS qubic, STAS tense-frame

STAS h-tense, STAS qubic, alu knijpers, letterkaarten 

STAS cliprail, STAS v-tense 
STAS security haak & 
decoratieve fotolijsten

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

& presentatie plaat

STAS qubic, STAS 
v-tense & STAS tense

led-frame

STAS qubic plafond- en 
vloer montage, STAS 

shelf klem en plateaus
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