
SCAN FOR MANUAL

Kenmerken

STAS papergrip hanger
veilig ophangen

De STAS papergrip hanger is speciaal ontwikkeld voor het ophangen 
van een whiteboard (met een afmeting van max. 90x120 cm) aan 
de STAS papergrip (gemonteerd met schroeven), door middel van 
2 hangers. De hangers worden met schroeven aan het whiteboard 
bevestigd en vervolgens op de papergrip geplaatst. Zo is het 
whiteboard gemakkelijk te plaatsen en te verplaatsen. Daarnaast 
is de hanger voorzien van een veiligheidsblokkering, zodat deze 
niet uit de rail kan worden gedrukt wanneer er kracht uitgeoefend 
wordt op het whiteboard. Door het monteren van stabilisatiedoppen 
blijft het whiteboard stabiel hangen. Dit maakt de STAS papergrip 
hanger zeer geschikt voor het veilig ophangen van een whiteboard in 
onderwijsinstellingen. 

Naast het whiteboard kunnen er ook andere voorwerpen worden 
opgehangen aan de STAS papergrip hanger. Voor het ophangen 
van lichte voorwerpen zoals een kleine klok, kan de hanger worden 
bevestigd met dubbelzijdige tape.

Onderdelen

Afmetingen 3,5 x 9,5 cm
Kleur wit
Materiaal staal met poedercoating
Montage aan het op te hangen product
Draagkracht per hanger per meter: 20 kg 

papergriphanger set:  
whiteboard van max. 90 x 120 cm 

Garantie 5 jaar

STAS papergrip 
hanger
HA40110

STAS papergrip hanger 
stabilisatieset 
PG40110



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.
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