
produkt beskrivelse av STAS multirail 12V
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. STAS multirail kan også bruke sammen med 12V LED TV. 
STAS lysnett, digitale paneler og 12V LED TV er også lett å  koble til STAS multirail. Med 
STAS multirail du kan lage den lengste stikkontakten i huset, på kontoret eller andre 
rom.

beskrivelse
Hvis du vil ha ett trygt, multifuksjonelt opphengsystem med intregert lys,er STAS 
multirail systemet ditt beste alternativ. STAS multirail festes til veggen.

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

STAS multirail®

bright picture hanging systems

Se installasjonen demo på vår hjemmeside: www.stasnorge.no 
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STAS kvalitet og oppfinsomhet
STAS bilde oppheng systemer har bevist seg og 
være verdens mest oppfinsomme produsenter 
av høykvalitets bilde opphengs systemer. 
STAS bruker kun det beste av materialer og 
følger nøye med hvert steg av produksjonen. 
Våre produkter har blitt premiert med ikke 
mindre enn 20 patenter. STAS smartspring 
ble til og med belønnet med gullmedaljen på 
oppfinner`s Messen i Genève og STAS cobra 
har vunnet en god Industrial Design Pris. STAS 
minirail vant det `Beste Produkt Design Pris for 
mest Dekrorativ Tilbehør. Det er hvorfor STAS 
blir brukt over alt i verden i familiehjem, og 
forretningsgsbygg, utdanningsinstutisjoner, 
Regjeringsbygg og de mest prestige fylte 
museum og gallerier.
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max.
4 kg

max.
10 kg

max.
15 kg

STAS zipper + 
STAS cobra + 
stål wire 

STAS 
smartspring + 
STAS cobra + 
transp. wire 

STAS zipper + 
STAS cobra + 
transp. wire 


