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*  STAS geeft 20 jaar garantie op het schrijfoppervlak. Ook leverbaar als maatwerk.

Ook hebben wij diverse luxe whiteboard 
varianten zoals scrumwanden, verrijdbare 
whiteboards en whiteboards zonder rand 
met een gepersonaliseerde uitsnede zoals 
een skyline of logo.

STAS whiteborden zijn duurzame borden van hoge 
kwaliteit, voorzien van een wit geëmailleerd stalen 
schrijfoppervlak*. De borden zijn geplaatst in een 
Softline profiel van geanodiseerd aluminium met 
grijze kunststof hoeken en zijn geschikt voor zeer 
intensief gebruik.

STAS bedrukte borden

STAS whiteborden

STAS presentatieborden

STAS luxe whiteborden

Een whitebord kan bedrukt worden met full 
colour kleurvaste beelden of teksten in hoge 
resolutie. Het beeld / ontwerp bedenk je 
zelf. Ideaal voor bijvoorbeeld weekschema’s, 
roosters, logo’s, scoreborden of landkaarten.

STAS schrijfborden
STAS biedt een uitgebreid assortiment schrijfborden. Welk type je ook kiest, alle borden zijn 
magneethoudend, beschrijfbaar, droog uitwisbaar en in vele maten verkrijgbaar. 

Alle white- en bulletin borden van STAS zijn van Nederlands fabricaat en mogen het FSC label en 
het CO2 Neutraal Certificaat dragen. Dat betekent: het hout dat voor deze borden wordt gebruikt is 
afkomstig uit duurzame FSC-bossen en wordt volledig CO2 neutraal geproduceerd. Kortom: de white- 
en bulletinborden van STAS zijn een bewuste keuze!

STAS whitebord
WHEMSO90 60 x 90 cm
WHWIEMSO 90 x 120 cm
WHW10012 100 x 120 cm

WHW90180 90 x 180 cm
WHW10010 100 x 100 cm 
WHW10015 100 x 150 cm 



STAS bedrukte borden

STAS glasborden zijn stijlvolle glazen schrijfborden 
vervaardigd van gehard veiligheidsglas met geslepen randen. 
Daardoor zijn ze veilig voor gebruik op school of kantoor. 

De borden zijn zeer dicht op de muur te bevestigen met 
behulp van het verborgen ophangsysteem. STAS glasborden 
zijn verkrijgbaar in wit en zwart.

STAS glasborden

STAS prikborden
De STAS prikborden zijn verkrijgbaar 
met een prikoppervlak van bulletin 
en camira, in uiteenlopende kleuren 
en formaten. Alle borden worden 
omsloten door een geanodiseerd 
Softline profiel met grijze kunststof 
hoekstukken (optioneel ook zonder 
omlijsting leverbaar).

Combineer een bord met een STAS stabilisatieset. De 4 
stabilisatiedoppen worden op de achterzijde van het bord 
bevestigd zodat het bord stabiel tegen de wand staat, 
klapperen en wandschade voorkomen worden én je er goed 
op kunt schrijven.

Niet toepasbaar op glasborden.

STAS stabilisatieset

STAS glasbord
14.600.210 60 x 90 cm
14.600.209 90 x 120 cm
14.600.206 100 x 150 cm

STAS magneten extra sterk
14.019.781 5 stuks

STAS prikborden bulletin
60 x 90 cm
90 x 120 cm
90 x 180 cm
120 x 180 cm

STAS pushpins assorti
14.032.100

STAS stabilisatieset compleet
STASET

leverbaar in de kleur blauw, rood, grijs en 

donkergrijs en in alle gewenste maten



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 
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