STAS
spandraden
systeem

Inhoudsopgave: Hoe wil je het systeem toepassen?
1

Ophangen aan een
horizontale kabel

Voor het horizontaal ophangen
van letterkaarten, tekeningen,
posters, versieringen, papieren
of ander materiaal.

Ga naar pagina 3

2

Ophangen aan een
verticale kabel

3

A4 papier in
doorzichtig frame

Voor het verticaal ophangen
van STAS kliqlijsten, je eigen
foto/schilderij lijsten of ander
materiaal.

Voor het presenteren van
restaurantmenu’s, een
smoelenwand op kantoor,
prijslijsten in etalages of
woningen in de makelaardij.

Ga naar pagina 4

Ga naar pagina 5

4

Schappen

Voor het creëren van schappen
om producten of decoratie op te
zetten.

Ga naar pagina 6

5

A4 papier in
led-frame

Voor het presenteren en
uitlichten van restaurantmenu’s,
de smoelenwand op kantoor,
prijslijsten in etalages of
woningen in de makelaardij.

Ga naar pagina 7

6

Borden

Voor het ophangen van borden
naar eigen invulling. Verkrijgbaar
voor 2 verstelbare diktes: 1 mm
tot 4,5 mm of 4 mm tot 8,5 mm
dik.

Ga naar pagina 8

7

Plafondborden

Voor het ophangen van
bewegwijzering of andere
plafondborden.

Ga naar pagina 9

1: Ophangen aan een horizontale kabel
Voor het horizontaal ophangen van letterkaarten, tekeningen,
posters, versieringen, papieren of ander materiaal.

Hoe wil je het ophangen en wat heb je nodig?

1

Kies je
bevestiging

A: STAS qubic
Voor harde wanden zoals steen
of beton.

2

Kies het aantal
producten

Voor 1 spandraad heb je nodig:
• 2 STAS qubics (pro)

A: STAS h-tense*

3

Kies ophangmethode

A: STAS metalen knijper
Voor het ophangen van letterkaarten, papieren,
tekeningen of ander materiaal.

TSBH150 STAS h-tense 150 cm
TSBH300 STAS h-tense 300 cm
TSBH450 STAS h-tense 450 cm

TCS1000 STAS qubic
MC10100 STAS metalen knijper
(set van 20)

B: STAS qubic pro

B: STAS magneten

Voor zachte wanden zoals gips
of kalkzandsteen.

Voor het ophangen van papieren, tekeningen of
ander licht materiaal.

Let op: bij zware belasting kan de spandraad gaan
doorhangen.

TCS1010 STAS qubic pro

*S
 TAS spandraden zijn in te korten met een
kabelkniptang.

MB10050
STAS white magnets
(set van 10)

MB10040
STAS coloured magnets
(set van 10)

2: Ophangen aan een verticale kabel
Voor het verticaal ophangen van STAS kliqlijsten, je eigen
foto/schilderij lijsten of ander materiaal.

Hoe wil je het ophangen en wat heb je nodig?
je
1 Kies
bevestiging*
A: STAS qubic
Voor harde wanden zoals steen
of beton.

2

Kies het aantal
producten

Voor 1 spandraad heb je nodig:
• 2 STAS qubics (pro)
Voor het maken van een collage kun
je meerdere spandraden naast elkaar
gebruiken.

3

Kies ophangmethode

A: STAS security haak
De STAS security haak kan zowel voor als na het
bevestigen van de spandraad op de STAS v-tense
worden gedraaid door middel van een draaiwieltje
achter de haak.

STAS tip: Grote lijsten hang je het beste
recht door middel van 2 spandraden.

TCS1000 STAS qubic

B: STAS qubic pro
Voor zachte wanden zoals gips
of kalkzandsteen.

A: STAS v-tense*
TSBV150 STAS v-tense 150 cm
TSBV300 STAS v-tense 300 cm
TSBV450 STAS v-tense 450 cm

HA30600 STAS securityhaak

B: STAS magneten
Voor het ophangen van papieren, posters,
tekeningen of ander licht materiaal.

TCS1010 STAS qubic pro
*O
 ok te bevestigen met een STAS
rail. Neem hiervoor contact op met
verkoop@stas.nl

*S
 TAS spandraden zijn in te korten met een
kabelkniptang.

MB10050
STAS white magnets
(set van 10)

MB10040
STAS coloured magnets
(set van 10)

3: A4 papier in doorzichtig frame
Voor het presenteren van restaurantmenu’s, de smoelenwand op kantoor, prijslijsten in etalages,
woningen in de makelaardij en vele andere toepassingen.

Hoe wil je het ophangen en wat heb je nodig?

1

Kies je
bevestiging*

A: STAS qubic
Voor harde wanden zoals steen
of beton.

2

Kies voor horizontaal
of verticaal

A: STAS h-tense
Voor een horizontale display.

Voor zachte wanden zoals gips
of kalkzandsteen.

A: Enkele rij met frame(s)
Voor een enkele rij met frames heb je
nodig:
• 2 spandraden
• 4 STAS qubics (pro)
• het gewenste aantal STAS tenseframes

B: STAS v-tense

B: Meerdere rijen met frame(s)
Voor meerdere rijen met frames heb je
nodig:
• minimaal 3 spandraden
• minimaal 6 STAS qubics (pro)
• minimaal 2 STAS tense-frames
• minimaal 2 STAS frame connectors
(4,5 mm)
Voor het aan elkaar koppelen van 2 STAS
tense-frames heb je nodig:
• 1x set van 4 STAS frame klemmen
(4,5 mm)
• 2 STAS frame connectors (4,5 mm)
Koppel de frames aan elkaar met de STAS
frame connector (4,5 mm) i.p.v. de STAS
frame klem.

Voor een verticale display.

TCS1010 STAS qubic pro
* Ook te bevestigen met een STAS
rail. Neem hiervoor contact op met
verkoop@stas.nl

4

Kies het aantal
producten

Voor 1 STAS tense-frame heb je
nodig:
• 1x set van 4 STAS frame klemmen
(4,5 mm)

TCS1000 STAS qubic

B: STAS qubic pro

3

TCS30010
STAS tense-frame
(A4)

TCS30001
STAS frame klem
(4,5 mm)
(set van 4)

TCS30002
STAS frame connector
(4,5 mm)
(set van 4)

De STAS frame klemmen (4,5 mm) zijn in dikte verstelbaar.

Kies het aantal spandraden
en de lengte

Kies de lengte voor meerdere
spandraden.

A: STAS h-tense*
TSBH150 STAS h-tense 150 cm
TSBH300 STAS h-tense 300 cm
TSBH450 STAS h-tense 450 cm

B: STAS v-tense*
TSBV150 STAS v-tense 150 cm
TSBV300 STAS v-tense 300 cm
TSBV450 STAS v-tense 450 cm

* STAS spandraden zijn in te korten met een
kabelkniptang.

4: Schappen
Voor het creëren van schappen om producten of decoratie op te zetten.

Hoe wil je het ophangen en wat heb je nodig?

1

Kies je
bevestiging*

A: STAS qubic
Voor hard plafond zoals beton.

2

3

Kies het aantal
producten

A: Enkele rij met schappen
Voor een enkele rij met schappen heb je
nodig:
• 4 STAS staalkabels met glijder
• 4 STAS qubics (pro) voor een plafondmontage
• het gewenste aantal STAS shelves

Voor meerdere rijen met schappen heb je
nodig:
• minimaal 6 STAS staalkabels met glijder
• minimaal 6 STAS qubics (pro)
• minimaal 2 STAS shelves

Voor 1 STAS shelf heb je nodig:
1x set van 4 STAS shelf klemmen (8,5 mm)

Voor het aan elkaar koppelen van 2 STAS
shelves heb je nodig:
• 1x set van 4 STAS shelf klemmen (8,5 mm)
• 2 STAS shelf connectors (8,5 mm)

TCS1000 STAS qubic

B: STAS qubic pro

* Ook te bevestigen met een STAS
rail. Neem hiervoor contact op met
verkoop@stas.nl

Kies de lengte voor meerdere
staalkabels.

A: STAS staalkabel met glijder

SH10110
SH10115
SH10120
SH10125
SH10130
SH10145

100
150
200
250
300
450

cm
cm
cm
cm
cm
cm

Koppel de STAS shelves aan elkaar met de
STAS shelf connector (8,5 mm) i.p.v. de STAS
shelf klem.

Voor zacht plafond zoals gips.

TCS1010 STAS qubic pro

B: Meerdere rijen met schappen

Kies het aantal staalkabels
en de lengte

TCS30005
STAS shelf klem
(8,5 mm)
(set van 4)

TCS30006
STAS shelf connector
(8,5 mm)
(set van 4)

TCS30025
STAS shelf 20 x 30 cm
(andere afmetingen
beschikbaar op aanvraag)

De STAS shelf klemmen (8,5 mm) zijn in dikte verstelbaar.

* STAS spandraden zijn in te korten met een
kabelkniptang.

5: A4 papier in led-frame
Voor het presenteren en uitlichten van restaurantmenu’s, de smoelenwand op kantoor,
prijslijsten in etalages, woningen in de makelaardij en vele andere toepassingen.

Hoe wil je het ophangen en wat heb je nodig?

1

Kies je bevestiging

A: STAS qubic
Voor harde wanden zoals steen
of beton.

2

Kies voor horizontaal of verticaal

A: STAS h-tense
Voor een horizontale display.

TCS1000 STAS qubic

B: STAS qubic pro
Voor zachte wanden zoals gips
of kalkzandsteen.

TCS1010 STAS qubic pro

B: STAS v-tense
Voor een verticale display.

3

4

Kies het aantal producten

A: E
 nkele rij met tense ledframe(s)
Voor een enkele rij met tense ledframes heb je nodig:
• 2 spandraden
• 4 STAS qubics (pro)
• 1 STAS tense 12V power (60W)
adapter
• het gewenste aantal STAS tense ledframes
De klemmen zitten al bevestigd aan de
tense led-frames. Per rij is 1 adapter
nodig. Er kunnen maximaal 12 tense
led-frames op 1 adapter worden
aangesloten.

TCS30015
STAS tense ledframe

B: M
 eerdere rijen met tense ledframe(s)
Voor meerdere rijen met STAS tense ledframes heb je nodig:
• minimaal 4 spandraden
• minimaal 8 STAS qubics (pro)
• minimaal 2 STAS tense led-frames
• minimaal 2 STAS tense 12V power (60W)
adapters
De klemmen zitten al bevestigd aan de tense
led-frames. Per rij is 1 adapter nodig. Er
kunnen maximaal 12 tense led-frames op 1
adapter worden aangesloten.

Kies het aantal spandraden
en de lengte

Kies de lengte voor meerdere
spandraden.

A: STAS h-tense
TSBH150 STAS h-tense 150 cm
TSBH300 STAS h-tense 300 cm
TSBH450 STAS h-tense 450 cm

B: STAS v-tense
TSBV150 STAS v-tense 150 cm
TSBV300 STAS v-tense 300 cm
TSBV450 STAS v-tense 450 cm

VT30600
STAS tense 12V power (60W)
* STAS spandraden zijn in te korten met een
kabelkniptang.

6: Borden
Voor het ophangen van borden naar eigen invulling. (foam, dibond, krijt, hout, plastic)
Verkrijgbaar voor 2 verstelbare diktes: 1 mm tot 4,5 mm of 4 mm tot 8,5 mm dik.

Hoe wil je het ophangen en wat heb je nodig?

1

Kies je bevestiging*

A: STAS qubic
Voor harde wanden zoals steen
of beton.

2

Kies voor horizontaal of verticaal

A: STAS h-tense
Voor een horizontale display.

Let op: bij zware belasting kan de spandraad gaan
doorhangen.
TCS1000 STAS qubic

B: STAS qubic pro

B: STAS v-tense

3

*O
 ok te bevestigen met een STAS
rail. Neem hiervoor contact op met
verkoop@stas.nl

Extra optie:

A: Enkele rij met bord(en)

B: Meerdere rijen met bord(en)

Voor een enkele rij met borden heb je
nodig:
• 2 spandraden
• 4 STAS qubics (pro)
• Gewenste aantal borden naar eigen
invulling (foam, dibond, krijt, hout,
plastic)

Voor meerdere rijen met borden heb je
nodig:
• minimaal 3 spandraden
• minimaal 6 STAS qubics (pro)
• Gewenste aantal borden naar eigen
invulling (foam, dibond, krijt, hout, plastic)

Gebruik in plaats van de STAS frame
klem de STAS afstandsklem. Door
de verlengde achterkant zorgt deze
klem ervoor dat het wandobject
overal stabiel en met een zelfde
afstand van de muur af hangt.

Voor het aan elkaar koppelen van 2 borden
heb je nodig:
• 1x set van 4 STAS frame klemmen (4,5 of
8,5 mm)
• 2 STAS frame connectors (4,5 of 8,5 mm)

Voor 1 bord heb je nodig:
• 1x set van 4 STAS
afstandsklemmen (7 mm)

Voor 1 bord heb je nodig:
• 1x set van 4 STAS frame klemmen
(4,5 of 8,5 mm)

Voor een verticale display.

Koppel de borden aan elkaar met de STAS
frame connector (4,5 mm of 8,5 mm) i.p.v. de
STAS frame klem.

Voor zachte wanden zoals gips
of kalkzandsteen.

TCS1010 STAS qubic pro

4

Kies het aantal producten

TCS30001
STAS frame klem
(4,5 mm)
(set van 4)

TCS30002
STAS frame connector
(4,5 mm)
(set van 4)

TCS30003
STAS frame klem
(8,5 mm)
(set van 4)

De STAS frame klemmen (4,5 en 8,5 mm) zijn in dikte verstelbaar.

TCS30004
STAS frame connector
(8,5 mm)
(set van 4)

Let op: het bord moet voorzien zijn van
gaten met een diameter van minimaal
1,5 mm.

Kies het aantal spandraden
en de lengte

Kies de lengte voor meerdere
spandraden.

A: STAS h-tense
TSBH150 STAS h-tense 150 cm
TSBH300 STAS h-tense 300 cm
TSBH450 STAS h-tense 450 cm

B: STAS v-tense
TSBV150 STAS v-tense 150 cm
TSBV300 STAS v-tense 300 cm
TSBV450 STAS v-tense 450 cm

TCS30009
STAS afstandsklem
(7 mm)
(set van 4)
*S
 TAS spandraden zijn in te korten met een
kabelkniptang.

7: Plafondborden
Voor het ophangen van bewegwijzering of andere plafondborden.

Hoe wil je het ophangen en wat heb je nodig?

1

2

Kies je bevestiging

A: STAS qubic
Voor harde plafonds zoals
beton.

C: STAS systeemplafondhaak
Haak voor systeemplafonds.

3

Kies het aantal producten

A: Ophangen met
STAS qubic (pro)

B: Ophangen met
STAS systeemplafondhaak

Voor 1 plafondbord heb je nodig:
• 2 STAS qubics (pro)
• 2 STAS signage klemmen
• 2 STAS staalkabels met glijder

Voor 1 plafondbord heb je nodig:
• 2 STAS systeemplafondhaken voor lus
• 2 STAS signage klemmen
• 2 STAS staalkabels met lus

De STAS signage klem is verstelbaar
waardoor hier borden met een dikte van
minimaal 2 mm en maximaal 7 mm in
kunnen worden geklemd.

De STAS signage klem is verstelbaar
waardoor hier borden met een dikte van
minimaal 2 mm en maximaal 7 mm in
kunnen worden geklemd.

Kies het aantal staalkabels
en de lengte

Kies de lengte voor meerdere staalkabels met
glijder of met lus.

A: S
 TAS staalkabel met glijder
voor qubic (pro)
SH10110
SH10115
SH10120
SH10125
SH10130
SH10145

100
150
200
250
300
450

cm
cm
cm
cm
cm
cm

TCS1000 STAS qubic

B: STAS qubic pro
Voor zachte plafonds zoals
gips.

TCS1010 STAS qubic pro

B: S
 TAS staalkabel met lus voor
STAS systeemplafondhaak

HA10200
STAS systeemplafondhaak voor lus

SL10110
SL10115
SL10120
SL10125
SL10130

TCS30007
STAS signage klem
(set van 4)

100
150
200
250
300

cm
cm
cm
cm
cm

* STAS staalkabels zijn in te korten met een
kabelkniptang.
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