STAS in het
basisonderwijs

Rust in de klas
Snel ophangen en wisselen
Kostenbesparend
Een duurzame oplossing
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Productoverzicht

Wij zijn STAS picture hanging systems. Sinds 1995 durven
wij ons ‘expert’ te noemen op het gebied van flexibel
ophangen. Misschien heeft u ze wel eens zien hangen, de
STAS (schilderij) ophangsystemen. We hebben namelijk
al heel veel onderwijsinstellingen van ophangsystemen
mogen voorzien. Onze expertise gaat alleen veel verder
dan enkel ophangsystemen... en zo ook ons assortiment!
Van het prikkelarm maken van de klas, tot het verbannen
van resten plakband en ‘buddies’. U kunt van ons een
totaaloplossing verwachten waar onderwijs beter van
wordt!
We geven u graag advies over de verschillende
mogelijkheden voor uw school. Ons advies is geheel
vrijblijvend en vindt, indien mogelijk, plaats op locatie.
Onze eigen vakmensen monteren uw producten en weten
raad met elk wand- en plafondtype.
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STAS papergrip accessoires
STAS grip-up
De STAS grip-up is een los wandplankje 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. Hierdoor heb je
alle ruimte voor leuke decoratie én belangrijke papieren of
tekeningen.
Naast de montage op de STAS papergrip is dit product ook direct
op de muur te monteren met behulp van speciale clips.
STAS papergrip haak
De STAS papergrip haak is gemakkelijk op de STAS papergrip te
klikken om zo spulletjes zoals sleutels, kleine versieringen of de
WC-ketting op te hangen.

Creëer rust
in de klas

STAS name tag
De STAS name tag is een kunststof clip die op de STAS papergrip
kan worden geklikt. Met de STAS name tag kunnen de namen
van de kinderen worden getoond in de klas. Zo zijn voortaan
alle tekeningen en kunstwerken voorzien van de naam van de
rechtmatige kunstenaar. Groot gelijk hebben ze ook!

Klaslokalen worden steeds voller waarmee het aantal
hooggevoelige leerlingen per klas ook drastisch toeneemt. Een
rustige wandindeling is dan geen overbodige luxe. Tekeningen,
lesmateriaal, kunstwerken en versieringen aan de muren
staan heel gezellig maar worden al snel een beetje rommelig
opgehangen.

STAS papergriphanger voor whiteboards
De STAS papergrip hanger is speciaal ontwikkeld voor het
ophangen van een whiteboard (max. 90x120cm) aan de
STAS papergrip. De STAS papergrip hanger is voorzien van
een veiligheidsblokkering zodat het whiteboard niet uit de rail
kan worden gedrukt door enthousiaste kinderen. Naast een
whiteboard kunnen er ook andere voorwerpen met de hanger
worden opgehangen, zoals bijvoorbeeld een klok.

Met de producten van STAS creëert u rustige en overzichtelijke
wanden zonder plakband, ‘buddies’ of houten latjes. Bovendien
zijn de producten zo ontworpen dat leerlingen zelf werkjes kunnen
verwisselen!

STAS papergrip
Met stip op 1 het meest verkochte ophangsysteem voor
basisscholen! De STAS papergrip is één rail met twee
toepassingen. Dankzij een strip in de rail kunnen letterkaarten,
tekeningen en posters eenvoudig ingeklemd en weer verwijderd
worden. Daarnaast kunnen in de speciale rand bovenop de
rail ook nog stevigere materialen geplaatst worden zoals
wenskaarten, karton of de overige letterkaarten.
Het leuke aan de STAS papergrip is dat deze op ooghoogte
van de kinderen te monteren is zodat kinderen zelf werkjes op
kunnen hangen.
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“STAS kent mijn gebouw nog bijna
beter dan ikzelf. Bedankt voor het
meedenken!”
John Vullings | Directeur
Basisschool De Startbaan |
Velden
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STAS whiteboards en prikborden
Onmisbaar voor in de klas en flexibel op te
hangen aan STAS ophangsystemen. De borden
zijn bovendien ook op te hangen aan de STAS
papergrip door middel van de STAS papergrip
hanger zodat alles recht en op één lijn hangt.
Gegarandeerd een rustige wandindeling.
STAS scrum panels
Met de STAS scrum panels kunnen meerdere
whiteboard panelen tot één groot schrijfoppervlak
gekoppeld worden om zo een scrumwand te

creëren. De hele wand kan op deze manier benut
worden tijdens de lessen of tijdens vergaderingen.
STAS chameleon whiteboards
De STAS chameleon whiteboards zijn in de basis
frameloze whiteboards met rechte hoeken en
afgelakte randen. Het leuke aan deze whiteboards
is dat ze in iedere gewenste vorm uit te snijden
zijn, zoals bijvoorbeeld in de vorm van een skyline
of het logo van de school.

Duurzaam
gebouwbeheer
STAS railsystemen
We hebben vele verschillende railsystemen in ons
assortiment. Van hele smalle railsystemen zoals de STAS
minirail, tot railsystemen voor het zwaardere werk zoals de
STAS cliprail pro.
Onze railsystemen zijn te gebruiken met STAS koorden
(perlon/staalkabel) en STAS haken voor het flexibel
ophangen van white –en prikborden, schilderijen,
lesmateriaal, de STAS kapstok of een STAS klok.
De STAS koorden hoeven niet in de railsystemen
geschoven te worden maar zijn, door middel van het
speciale ‘cobra’ haakje, op de gewenste plek in de
railsystemen te haken.
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STAS u-rail
(voor systeemplafonds)
De STAS u-rail is een rail die vrijwel onzichtbaar
op de kantlat van een systeemplafond wordt
gemonteerd. In combinatie met de STAS
koorden en haken kunnen er schilderijen,
foto’s en ingelijste tekeningen of posters
flexibel aan de STAS u-rail worden opgehangen.

Accessoires voor railsystemen
STAS zipper
De STAS zipper is over een STAS perlon koord of STAS staalkabel te schuiven tot
de gewenste hoogte. De STAS zipper is in combinatie met een STAS perlon koord
belastbaar tot 15 kg en in combinatie met een STAS staalkabel tot 20 kg.
STAS smartspring
De STAS smartspring is over een STAS perlon koord te schuiven tot de gewenste
hoogte en belastbaar tot 4 kg.
STAS glider haak
De STAS glider haak kan in alle standaard STAS railsystemen worden geschoven
naar de gewenste plek. De STAS glider haak is te gebruiken in combinatie met de
STAS koorden met lus en de STAS zipper of STAS smartspring en is belastbaar tot
15 kg. Een andere toepassing van de STAS glider haak is om hier de
letterkaarten aan op te hangen.

Tekeningen,
versiering, knutsels…
Waar laat jij ze?
Niks zo gezellig als je klaslokaal
aankleden met allerlei versieringen en
gemaakte tekeningen of knutselwerken.
Een klaslokaal zonder aankleding voelt
immers ook zo kil. Maar, hoe hang je al die
versieringen op? Wij zeggen; weg met al
die stukjes plakband en ‘buddies’! Deze

laten alleen maar een rommeltje achter
en beschadigen wanden of plafonds.
Uiteraard kun je de STAS papergrip van
pagina 4 hiervoor gebruiken maar gelukkig
hebben we nog genoeg andere duurzame
oplossingen om al die tekeningen,
versieringen en knutselwerken rustig én
makkelijk op te hangen!

STAS h-tense: een
horizontale spandraad
STAS set up
Ideaal voor in de schoolbibliotheek en in
de klas. Boeken kunnen met de STAS set
up op een aantrekkelijke manier worden
gepresenteerd. De STAS set up nodigt
gewoon uit om een boekje te lezen!

8

De STAS h-tense is een volledig strak
aan te spannen spandraad die op de
muur te monteren is. De STAS h-tense
komt helemaal goed tot zijn recht in
het klaslokaal, maar mag ook zeker
niet ontbreken in de schoolgangen.
Versieringen en knutselwerkjes kunnen
netjes opgehangen worden met bijpassende
metalen knijpers.
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STAS systeemplafond haken
STAS systeemplafond haak
De STAS systeemplafond haak schuif je heel gemakkelijk over het
tussenprofiel van het systeemplafond. Hang vervolgens doormiddel
van koorden met een lus verschillende dingen aan het plafond zoals de
routeaanduiding in de schoolgangen, versieringen of leuke hangplanten
voor een beetje groen in de klas.
STAS magnetische systeemplafondhaak
Een andere oplossing voor het systeemplafond is
de STAS magnetische plafondhaak. Deze hang je
magnetisch op aan het metalen profiel van een
systeemplafond.

“Ik krijg meerdere bedrijven
over de vloer maar ik kan
zeggen dat STAS zowel qua
communicatie als aflevering
van het werk prima scoort.
Ga zo door en bedankt!”
J. B. Kluit | Ds. Joannes
Beukelmanschool |
Alblasserdam

Overzicht in
de school

Naast producten om alle lesmaterialen, versieringen en knutsels op te hangen, hebben
we ook nog een aantal producten om roosters, mededelingen en bewegwijzering een
overzichtelijke plek te geven binnen de school.

STAS kliqframe
STAS kliqframe is een
handige lijst die open
kan worden geklikt.
Mededelingen, roosters en
de welkomstbordjes bij de
ingang van de klas kunnen
hierdoor heel gemakkelijk
gewisseld worden. STAS
kliqframe is bovendien ook
flexibel op te hangen met de
vele STAS oplossingen.
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Productoverzicht

STAS bedrukte borden
De STAS bedrukte borden zijn ideaal voor dienstroosters,
schoolroosters, werkroosters of surveillanceroosters.
Allemaal flexibel opgehangen aan een STAS railsysteem
natuurlijk.
Naast roosters zijn eigenlijk alle denkbare bedrukkingen
mogelijk. De STAS borden worden namelijk naar wens
bedrukt en zelfs naar wens uitgesneden. Logo van de
school, creatieve illustraties of inspirerende
quotes.. alles is mogelijk!

STAS v-tense
De STAS v-tense is onderdeel van het STAS
spandradenassortiment. Met deze spandraden zijn vele
presentaties mogelijk; horizontaal, verticaal en zelfs
diagonaal.
De spandraden zijn veelzijdig inzetbaar voor de presentatie
van mededelingen of bijvoorbeeld een smoelenwand
met foto’s van leerlingen of leraren. Gebruik het
systeem met de bijpassende accessoires voor een nette
wandpresentatie.

STAS signage klem
In de STAS signage klem kan de routeaanduiding of een
ander informatief bord worden geklemd. De STAS signage
klem kan gecombineerd worden met de oplossingen voor
het (systeem)plafond om zo borden aan het plafond op te
hangen.

Creëer rust in de klas
STAS papergrip

STAS papergriphaak

Afmetingen:
Lengte:
Kleuren:
		
		

Afmetingen: 10 x 15 x 37 mm
Kleuren:
wit, alu, zwart

13,3 x 45 mm
50, 100, 150, 200 cm
wit, wit structuur,
alu structuur,
zwart structuur

STAS name tag

STAS grip-up

Afmetingen: 3,7 x 6 x 8,7 mm
Kleuren:
zwart

Afmetingen: 45,3 x 60 mm
Lengte:
50, 100, 150, 200 cm
Kleuren:
wit, alu structuur

STAS whiteboards

STAS papergriphanger

Afmetingen:
		
		
		
		
		
Kleuren:

Afmetingen: 3,5 x 9,5 mm
Kleuren:
wit

60 x 90 cm
100 x 100 cm
90 x 120 cm
100 x 120 cm
90 x 180 cm
100 x 150 cm
wit

STAS chameleon whiteboards

STAS prikborden

Afmetingen: 60 x 90 cm
		
100 x 150 cm
		
90 x 120 cm
		
100 x 200 cm
Kleuren:
wit
Op maat gemaakt

Afmetingen:
		
		
		
Kleuren:
		
		

STAS stabilisatieset

STAS whiteboard accessoires

Om je whiteboard stabiliteit te
geven tijdens het schrijven en om
wandschade te voorkomen.

STAS is tevens leverancier van
whiteboard accessoires zoals de
whiteboard starter-kit, whiteboard
markers, reinigingsmateriaal en een
verscheidenheid aan magneten en
magnetische notitieblokjes.

STAS scrum panels
Afmetingen: 88 x 118 cm
		
98 x 198 cm
Kleuren:
wit
Op maat gemaakt
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60 x 90 cm
90 x 180 cm		
90 x 120 cm
120 x 180 cm
blauw, rood, grijs,
donkergrijs, accent,
pastel, intense

Neem contact op met onze verkoopafdeling
voor meer informatie.
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Duurzaam gebouwbeheer
STAS railsystemen

STAS u-rail

STAS picture hits

STAS poster strips & snaps

Lengte:
Kleur:
Rail opties:
		
		
		

Afmetingen: 14 x 6,5 mm
Lengte:
150, 200, 300 cm
Kleuren:
wit, alu, zwart

Om papieren en kaarten te
koppelen.
Te gebruiken met STAS railsystemen

Om posters netjes en recht op te
hangen.
Te gebruiken met STAS railsystemen

150, 200, 300 cm
wit, alu
STAS minirail
STAS cliprail max 		
STAS cliprail
STAS cliprail pro

STAS zipper

STAS smartspring

Perlon koord: max. 15 kg.
Staalkabel: max 20 kg.

Perlon koord: max. 4 kg.

STAS glider haak

STAS set up

Draagkracht: max. 15 kg.

Afmetingen: 145 x 8 cm, rand: 17
cm
Kleuren:
wit, alu
Draagkracht: max. 15 kg

STAS clocktica

STAS tunica kapstok

Afmetingen: 25 cm breed
Lengte:
43 cm, 95 cm
Kleuren:
wit structuur, RVS, 		
		
zwart structuur
Te gebruiken met STAS railsystemen

Afmetingen: 15 cm breed, 5,2 cm
		
diep, strip: 5 cm breed
Kleuren:
wit, zwart
Draagkracht: max. 10 kg
Te gebruiken met STAS railsystemen

Tekeningen, versieringen, knutsels...
Waar laat jij ze?
STAS h-tense

STAS systeemplafond haak

Afmetingen: 26 x 3 mm
Lengte:
150, 200, 450 cm
Accessoires: metalen klemmetjes

Draagkracht: Max. 5 kg.
Kleuren: 		 wit

STAS magnetische
systeemplafond haak

STAS magnet sets

Draagkracht: max. 3 kg.
Kleuren:
wit
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Lengte:
150 cm
Producten: STAS magnet set
		
STAS coloured magnet set
		
STAS magnet set 2-in-1
Te gebruiken met STAS railsystemen

Overzicht in de school
STAS kliqframe

STAS bedrukte borden

Afmetingen:
		
		
Profielbreedte:
Kleur:

Op maat gemaakt

A4, A3, A2, A1, A0,
50 x 70 cm,
70 x 100 cm
32 mm
alu

STAS v-tense

STAS signage klem

Afmetingen: 26 x 3 mm
Lengte:
150, 200, 450 cm
Accessoires: borden (A4) +
klemmen

Voor borden van 2 mm tot 7 mm
dik.

STAS reception
STAS is tevens leverancier van diverse garderobesystemen en
entreeaccessoires, zoals brochurehouders, kapstokken, afvalbakken en
parapluhouders.
Neem contact op met onze verkoopafdeling voor meer informatie.

Voor meer informatie over onze producten neem contact op met ons verkoopteam via
T +31 (0)40 292 48 48 | E info@stas.nl
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Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid
STAS producten dienen 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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