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STAS biedt vrijheid

Wat doet
STAS?

STAS biedt vrijheid
STAS is ontwikkelaar, producent en leverancier van
hoogwaardige ophangsystemen voor uiteenlopende
wanddecoraties.
Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen zoveel
mogelijk vrijheid te bieden in de manier waarop zij hun
wanden inrichten en gebruiken. Duurzaam gebouwbeheer
en kostenbesparing staan daarbij centraal.
STAS werd in 1995 opgericht door de broers Rien en
André Stas. Het hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven.
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Wat is een
ophangsysteem?

Wat is een
ophangsysteem?
STAS ophangsystemen zijn railsystemen:

Wat hangt u op met STAS?

•
•
•
•

Onze ophangsystemen zijn niet alleen geschikt
voor het ophangen van schilderijen. Denk
bijvoorbeeld ook aan het ophangen van:

 en
e
een
een
een

smalle aluminium rail wordt aan wand of plafond bevestigd
koord wordt in de rail gehaakt
haak wordt over het koord naar de gewenste hoogte geschoven
object kan aan de haak worden opgehangen

Naast railsystemen bieden wij aanvullende ophangproducten zoals:
• presentatieborden
• magnetische ophangmethoden
• scheidingswandhaken
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prikborden
whiteborden
mededelingenborden
spiegels
klokken
tekeningen
seizoensdecoratie
reclamemateriaal
plattegronden en vluchtroutes
kapstokken
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Voordelen van
STAS

De voordelen
van STAS
Ophangen met STAS is flexibel inrichten van uw wanden:
eindeloos verplaatsen, verwisselen en variëren zonder
moeite, gereedschap of schade:
•
•
•
•
•
•
•
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nooit meer boren
geen kosten voor wandreparatie of -onderhoud
door iedereen te gebruiken
een eenmalige aankoop, levenslang profijt
toepasbaar op elk type wand of plafond
duurzaam gebouwbeheer
fikse kostenbesparing op de lange termijn
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Waar gebruikt
u STAS?

Voor elke ruimte
met wanden
De projectenmarkt die wij
bedienen is zeer breed. Dat is
ook niet vreemd: elke ruimte
met wanden kan profiteren van
ophangsystemen.
Zo leveren wij onder andere aan
het onderwijs, de zorg, musea,
kantoren, overheidsinstellingen
en de hospitality branche.
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STAS cliprail

STAS cliprail max

STAS cliprail pro

STAS plasterrail

STAS j-rail

STAS j-rail max

STAS u-rail

Producten van
STAS

Onze producten

STAS minirail

Ophangsystemen
STAS biedt een breed assortiment ophangsystemen.
De systemen verschillen qua uiterlijk, draagkracht en
montagemethode (wand- of plafondbevestiging) en kunnen
zelfs aan klantspecifieke wensen aangepast worden.
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STAS multirail max

STAS multirail flat

STAS multirail crown

STAS u-rail multi

Producten van
STAS

STAS multirail

Ophangsystemen met verlichting
Naast reguliere ophangsystemen biedt STAS een
uitgebreid assortiment ophangsystemen met geïntegreerde
verlichting. In deze rails zijn 12 V spanningsdraden
verwerkt. Zo kan op elke gewenste plek een armatuur
in de rail geklikt worden om wanddecoraties met led- of
halogeenverlichting uit te lichten.
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STAS scheidingswandhaken
STAS magnet set

Aanvullende producten
Niet elk object kan worden opgehangen met
één van onze railsystemen. Daarom omvat ons
assortiment ook aanvullende ophangproducten.
Misschien heeft u stalen wanden en zoekt u
magnetische oplossingen, of wilt u tekeningen
en papieren ophangen zonder ze eerst in te
lijsten. STAS heeft een oplossing!

STAS papergrip
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Producten van
STAS

Tot slot vindt u bij STAS ook producten om aan
een systeem op te hangen, zoals prikborden,
whiteborden en kapstokken. Zo kunt u in één
bestelling uw gehele wandinrichting op orde
brengen.

STAS tunica kapstok

STAS circus kapstok
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Hoe gaat STAS te werk?
STAS is trots op haar uitgebreide service. Onze medewerkers
begeleiden uw project van A tot Z. U kunt dan denken aan:
g ratis en vrijblijvend advies (op locatie)
oplossingen op maat
een eigen montagedienst
uitgebreid after sales contact

Hoe gaat
STAS te werk?

•
•
•
•
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Zij kozen al voor
STAS (nationaal)
In Nederland komt u onze producten op
uiteenlopende plekken tegen.
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Ambassade Bolivia Den Haag

O|2 labgebouw Amsterdam

Christelijke Hogeschool Ede

Ziggo Dome Amsterdam

Castellum Hoge Woerd De Meern

Deloitte Amsterdam

Dr. Landmanschool Helvoirt

Universiteit Leiden

Museum Vlaardingen
STAS
referenties NL

Kempenmuseum De Acht Zaligheden Eersel

Museum van de Wetenschap, Servië

Meer weten?
Bezoek onze website
www.stasgroup.com of bel
ons geheel vrijblijvend op
telefoonnummer
+31 (0)40 292 48 48.

Ministerie van Economische Zaken,
Spanje

We helpen u graag verder!

Fijnproeverij, Chili

Zij kozen al voor
STAS (internationaal)
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Kunstgalerij, Bulgarije
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STAS
referenties INT

Wijnmakerij, Rusland

STAS is ook actief buiten de landsgrenzen. Onze
ophangsystemen worden wereldwijd in meer dan 50
landen verkocht.

STAS picture hanging systems
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