STAS voor
de afbouw

Bij STAS picture hanging systems verkopen we handige
schilderij ophangsystemen voor een luxe afwerking van
een ruimte. Voor zowel natte als droge afbouw hebben
wij verschillende profielen in ons assortiment waardoor
het boren in muren voor het ophangen van wanddecoratie
voortaan verleden tijd is.

Natte afbouw
profielen

Haken en koorden
STAS plasterrail heeft eigen haken en koorden die speciaal ontworpen zijn voor de specifieke
railopening. Met de plasterrail haak en de koorden met glijder maak je het ophangsysteem
helemaal af.

max.
4 kg

plasterrail haak +
perlon koord met
glijder + smartspring

max.
15 kg

STAS plasterrail - stucprofiel voor binnen

plasterrail haak +
perlon koord met glijder +
zipper of zipper pro

De verzinkt stalen STAS plasterrail wordt bevestigd aan de muur en
kan daarna direct worden meegestuct. De smeerlaag is ongeveer
6.5 mm dik en na het volledig wegwerken blijft een smalle opening
van zo’n 4 mm zichtbaar.
Vrijwel onzichtbaar weggewerkt in stucwerk
Dunste instucrail ter wereld – een smeerlaag van +/- 6.5mm !
Verzinkt staal
Draagkracht: 15 kg/m¹
Lengtes tot 200 cm
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max.
15 kg

plasterrail haak +
staalkabel met glijder +
zipper of zipper pro
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STAS drywallXpress
schilderij ophangsysteem monteren zonder te boren!
Is boren in een gipswand lastig of geen optie i.v.m. leidingwerk?
Gebruik de STAS drywallXpress voor het monteren van een
ophangsysteem zonder te boren! De clips druk je met behulp van de
gratis hulptool en een tik van een hamer in een gipswand. Klik het
railsysteem op de clips en het ophangsysteem hangt.

Droge afbouw
profielen
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Te monteren zonder te boren!
Geschikt voor 10 of 12.5 mm gips
Draagkracht: 20 kg/m¹
	Het bijbehorende railsysteem is verkrijgbaar in diverse
lengtes en kleuren

click

STAS prorail flat
De STAS prorail flat is een ophangsysteem dat vrijwel onzichtbaar weg te werken is met stucwerk of
met een sierlijst naar keuze.

STAS gipsplaat plafond rail

	Vrijwel onzichtbaar weg te werken met
stucwerk of sierlijst
Draagkracht: 45 kg/m¹
	Verkrijgbaar in verschillende lengtes in wit
(RAL 9016)

De STAS gipsplaat plafond rail is een inbouw
ophangsysteem voor nieuw te bouwen of te
renoveren ruimtes met gips, houten of stenen
wanden en gipsplaat plafonds. Het ophangsysteem
wordt samen met het rachelwerk onder de
balkenlaag op de muur gemonteerd.
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31,3 mm
18 mm

	Te integreren in nieuw te bouwen ruimtes met
gipsplaat plafonds
	Beschikbaar in 2 verschillende profielen (9,5
mm/12,5 mm)
Draagkracht: 25 kg/m¹
Verkrijgbaar in wit (RAL 9016)
Lengtes tot 200 cm
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voor aanwezige systeemplafonds
De STAS u-rail is speciaal ontwikkeld voor aanwezige
systeemplafonds. De rail wordt praktisch onzichtbaar op de
houten kantlat van een systeemplafond gemonteerd.
Voor systeemplafonds
Draagkracht: 20 kg/m¹
Lengtes 150 -200- 300 cm verkrijgbaar
Rail en schroeven verkrijgbaar in wit, zwart of aluminium
(passend bij de kantlat)

Accessoires voor droge afbouw profielen
STAS ophanghaken en koorden kunnen gebruikt worden voor het flexibel ophangen van vele
verschillende wanddecoratie. De verschillende combinaties haken en koorden zijn belastbaar tot
4 kg, 10 kg, 15 kg en 20 kg. Het doorzichtige perlon koord is minimaal zichtbaar. De staalkabel,
ook verkrijgbaar in wit en zwart, is geschikt voor het ophangen van zwaardere kunstwerken.

Rails voor
systeemplafonds
STAS systeemplafond rail
De STAS systeemplafond rail vervangt het hoekprofiel en
de kantlat voor het installeren van systeemplafonds en is
bovendien uitgerust met een schilderij ophangsysteem.
Totaaloplossing voor systeemplafonds
Draagkracht: 25 kg/m¹
Verkrijgbaar in wit (RAL 9016)
Lengtes tot 200 cm
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max.
4 kg

perlon koord +
smartspring

max.
15 kg

perlon koord +
zipper of zipper pro

max.
20 kg

staalkabel +
zipper of zipper pro

max.
10 kg

staalkabel wit of zwart +
zipper of zipper pro

Iets voor uw assortiment?
Heeft u een product gezien als mooie aanvulling voor uw assortiment? Of zou u graag meer
informatie en samples ontvangen? Wij beschikken ook over winkeldisplays en promotiemateriaal om
de verkoop te stimuleren. Neem geheel vrijblijvend contact op met onze verkoopafdeling via
T +31 (0)40 292 48 48 | E info@stas.nl. Wij helpen u graag verder!
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Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid
STAS producten dienen 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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