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Met de STAS evoluon kunnen gebogen wanden 
voortaan ook optimaal benut worden! De STAS 
evoluon is speciaal ontwikkeld voor muren met 
een bocht, maar deze rail is net zo eenvoudig te 
monteren op rechte wanden of (licht) golvende 
wanden. 

De rail is buigbaar, en kan door middel van 
een bijgeleverde hulptool perfect evenredig 
langs de contouren van een wand gebogen 
worden. De STAS evoluon zorgt op deze manier 
voor ophangmogelijkheden voor ‘lastige’ en 
‘onbruikbare’ wanden. 

Kenmerken

STAS evoluon
buigt met je mee

Afmetingen 20 x 3 mm
Lengte 200 cm
Kleur alu
Materiaal aluminium
Montage wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht 20 kg/m
Garantie 5 jaar

STAS evoluon 
TCS30020 200 cm
(4 gaten per m1)

STAS buigmal evoluon 
TCS9020 30 cm

STAS schroef evoluon 
SJ30300

STAS plug
SR50700

STAS evoluon haak
TCS9016

STAS afstandhouder
evoluon
TCS9012

Onderdelen

Voor bijpassende haken en koorden, zie volgende pagina.



max.
4 kg

max.
15 kg

max.
20 kg

max.
4 kg

max.
15 kg

max.
15 kg
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STAS evoluon & qubic (pro) 
haken en koorden

Mogelijke combinaties

Koorden
STAS perlon koord 
met glijder
PH10110  100 cm
PH10115  150 cm
PH10120  200 cm
PH10125  250 cm
PH10130  300 cm
PH10145 450 cm

STAS evoluon en de STAS qubic zijn te gebruiken met 
onze speciale haken en koorden. 

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Haken

STAS qubic + 
perlon koord 
met glijder  
+ smartspring

STAS qubic + 
perlon koord 
met glijder 
+ zipper

STAS qubic + 
staalkabel met 
glijder  
+ zipper

STAS staalkabel met 
glijder
SH10110   100 cm
SH10115  150 cm
SH10120   200 cm
SH10125   250 cm
SH10130   300 cm
SH10145   450 cm

STAS evoluon 
haak + perlon 
koord met glijder 
+ smartspring

STAS evoluon 
haak + perlon 
koord met glijder 
+ zipper

STAS evoluon 
haak + staalkabel 
met glijder + 
zipper

STAS evoluon STAS qubic (pro)
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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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