
Afmetingen 16 x 27 mm
Lengte 50, 70 of 100 cm
Kleur aluminium
Materiaal aluminium
Draagkracht geschikt voor zwaardere 

posters en doek
Garantie 5 jaar

STAS dibond hangers

STAS dibond hangers zijn zelfklevende stalen 
platen met een haak, die op de achterkant van 
vlakke panelen bevestigd kunnen worden. Zo rust je 
panelen uit met een haak om deze vervolgens aan 
een ophangsysteem te kunnen ophangen. Voor het 
plaatsen van de STAS dibond hanger is het belangrijk 
dat de ondergrond vet- en stofvrij gemaakt is met 
een ontvetter zodat de STAS dibond hanger goed kan 
hechten.

Uitermate geschikt voor kunst en foto’s op acryl, 
dibond, plexiglas of aluminium, spiegels en andere 
vlakke panelen.

STAS systeemplafondhaken

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 apart productblad).

STAS systeemplafondhaak wit
HA10100 max 5 kg

STAS systeemplafondhaak voor lus
HA10200 max 5 kg

STAS dibond hanger 
3 kg   
BS30020

STAS dibond hanger 
6 kg   
BS30045

STAS zelfklevende 
afstandhouder rond 
13 mm (per 4 stuks)
MB10080
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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 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. 
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