STAS papergrip
accessoires

STAS papergrip
dubbel zo handig

STAS papergrip is één rail met twee toepassingen.
Dankzij een strip in de rail kunnen papieren eenvoudig
ingeklemd en weer verwijderd worden. Daarnaast
kunnen kaarten e.d. in de speciale rand bovenop de
rail gezet worden.
STAS papergrip is geschikt voor zowel dik als dun
papier en kan zelfs dunne tijdschriften tot 3,5 mm en
gelamineerd papier vastklemmen. Losse railstukken
kunnen aan elkaar gekoppeld worden voor het creëren
van een wandbreed ophangsysteem.
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Optioneel: klik speciaal ontworpen STAS papergrip
haakjes op de rail, om kleine spulletjes zoals sleutels,
of bijvoorbeeld een STAS magnet set 2-in-1, aan de
STAS papergrip te hangen. Een STAS papergrip haakje
is belastbaar tot 3 kg.

Kenmerken
Afmetingen
Lengte
Kleur
Materiaal
Montage
Garantie

13,3 mm x 45 mm
50, 100, 150 of 200 cm
wit, wit stuctuur, zwart structuur of alu
structuur (meer kleuren op aanvraag)
rail: aluminium met poedercoating
strip aan binnenzijde: polyurethaan
schuimkern en polyethyleen afdeklaag
standaard met railclips (3 per meter)
optioneel met magneettape of
dubbelzijdige tape
5 jaar

Onderdelen
STAS papergrip
wit
PG10105 50 cm
PG10110 100 cm
PG10115 150 cm
PG10120 200 cm

STAS papergrip wit
structuur
PG15005 50 cm
PG15010 100 cm
PG15015 150 cm
PG15020 200 cm

STAS papergrip alu
structuur
PG30105 50 cm
PG30110 100 cm
PG30115 150 cm
PG30120 200 cm

STAS papergrip zwart
structuur
PG20105 50 cm
PG20110 100 cm
PG20115 150 cm
PG20120 200 cm

STAS papergrip
eindkap
PG90001 wit
PG90003 alu
PG90002 zwart

STAS papergrip haak
HA40410 wit
HA40412 alu
HA40411 zwart

SCAN FOR MANUAL

STAS railclip
RD40100

STAS rail connector
RD40200

(metaal, 3 per m1)

(metaal)

STAS schroef torx
SR30600

STAS plug
SR50700

STAS grip-up

NIEUW

(op de papergrip)

extra handig

De STAS grip-up is een los product dat op de STAS
papergrip kan worden geklikt. Met deze combinatie wordt
het aangename van een wandplank gecombineerd met het
handige klemmechanisme van de STAS papergrip. Op het
plank-gedeelte plaats je eenvoudig fotolijsten, beeldjes of
andere decoratie om vervolgens aan de onderkant notities,
tekeningen en posters vast te klemmen. Hierdoor heb je
alle ruimte voor decoratie én belangrijke papieren.
Naast de montage op de STAS papergrip is dit product ook
direct op de muur te monteren met behulp van speciale
clips. (zie volgende pagina)
Tip van STAS: Het is ook mogelijk om van de STAS grip-up
een kleinere lengte dan de lengte van je STAS papergrip
aan te schaffen zodat enkel een klein gedeelte als
wandplank kan worden gebruikt.

Kenmerken
Afmetingen
Lengte
Kleur
Materiaal
Montage
Draagkracht
Garantie

45,3 x 60 mm
50, 100, 150, 200 cm
wit, alu structuur
aluminium
papergrip montage
op papergrip: 2 kg/m
5 jaar

Onderdelen

STAS grip-up wit
SPG10105 50 cm
SPG10110 100 cm
SPG10115 150 cm
SPG10120 200 cm

STAS grip-up alu
SPG30105 50 cm
SPG30110 100 cm
SPG30115 150 cm
SPG30120 200 cm

STAS grip-up
eindkap set (l/r)
wit
SPG90011

STAS grip-up
eindkap set (l/r)
alu
SPG90015

SCAN FOR MANUAL

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.

Kenmerken
Afmetingen
Kleur
Materiaal
Montage
Draagkracht
Garantie

3,5 x 9,5 cm
wit
staal met poedercoating
aan het op te hangen product
per hanger per meter: 20 kg
papergriphanger set:
whiteboard van max. 90 x 120 cm
5 jaar

Onderdelen

SCAN FOR MANUAL

STAS papergrip
hanger
HA40110

STAS papergrip hanger
stabilisatieset
PG40110

STAS name tag

een plekje voor iedere naam
De STAS name tag is een clip die op de STAS
papergrip kan worden geklikt. In deze clip kan
papier worden geplaatst. Met de STAS name tag
kunnen bijvoorbeeld de namen van de kinderen
worden gedisplayed in de klas, of bij u thuis.
*Templates voor het uitprinten van de naamkaartjes zijn
beschikbaar op www.stas.nl

Kenmerken
Afmetingen
Kleur
Materiaal
Montage

8,7 x 3,7 x 6 mm
zwart
kunststof
te bevestigen op de papergrip

STAS name tag
PG20007
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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.

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 picture hanging systems
Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com

