
SCAN FOR MANUAL

PATENT PENDING

STAS plasterrail
voor de vooruitdenker

Kenmerken

De STAS plasterrail is met haar vernieuwde 
design nu nog beter van kwaliteit. De 
aluminium rail bevestig je op een kale muur 
en na het meestuken van de rail blijft er een 
hele smalle opening zichtbaar in het stucwerk. 
Hierdoor is dit ophangsysteem volledig te 
integreren in een nieuw te stuken muur zonder 
een zichtbaar railsysteem.

Het vernieuwde design zorgt voor een foutloze 
montage, behoeft slechts een dunne stuclaag 
van +/- 6 mm en de bijgeleverde safety strip 
(te verwijderen na het stuken) zorgt ervoor dat 
het ophangsysteem vrij blijft van stucwerk. 
Een ideaal ophangsysteem voor verbouwingen 
en nieuwbouwprojecten!

Afmetingen 6,4 x 40 mm
Laagdikte stucwerk 6 mm
Lengte 200 cm
Materiaal aluminium
Montage wandmontage, te integreren in stucwerk
Draagkracht 15 kg/m
Garantie 5 jaar

Onderdelen

Voor bijpassende haken en koorden, zie volgende pagina.

STAS plasterrail 
PR30200 200 cm
inclusief safety strip

VERNIEUWD DESIGN



max.
4 kg

max.
15 kg

max.
15 kg

STAS plasterrail 
haken en koorden

Mogelijke combinaties

Koorden en railhaken

STAS plasterrail heeft eigen haken en koorden die 
speciaal ontworpen zijn voor de specifieke railopening.

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Haken

STAS plasterrail
haak 
PR90001

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

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

plasterrail haak + perlon 
koord met glijder + 
smartspring

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

plasterrail haak + 
staalkabel met glijder + 
zipper of zipper pro



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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