
Met de STAS TV hanger is boren in de muur 
voor het ophangen van je TV verleden tijd! 
Met deze hanger hoef je geen definitieve 
beslissing te nemen over de locatie van je TV 
want je verplaatst de hanger eenvoudig naar 
een andere plek in je railsysteem*. Bovendien 
hangt je TV op deze manier áltijd recht. De 
STAS TV hanger is geschikt voor Tv’s van 26” 
t/m 55” en voor TV’s met een VESA maat van 
75x75, 100x100, 200x200 en 400x400.

De zwarte TV beugel monteer je met de 
bijgeleverde schroeven op een geschikte 
hoogte op de witte hangers en de verticale 
beugels monteer je op de achterkant van je TV. 
Je hangt je TV eenvoudig op door deze op de 
gemonteerde beugel te klikken.

*De STAS TV hanger met cobra-uiteinde is te gebruiken 
met de STAS minirail, STAS cliprail (max en pro), STAS 
multirail (max, crown en flat), STAS u-rail (multi), STAS 
prorail flat, STAS systeemplafond rail en de STAS 
gipsplaat plafondrail. Houd bij het ophangen van je 
TV altijd rekening met de maximale belasting van het 
ophangsysteem.

STAS TV hanger

  afmeting 150 cm x 40 cm
  aluminium
 wit met zwarte ophangbeugel
   geschikt voor tv’s van 26”t/m 55” en voor TV’s met een 

VESA maat van 75x75, 100x100, 200x200 en 400x400. 
   5 jaar garantie

Producten

STAS tv hanger
TV10150 wit

NIEUW

73



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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