STAS
on every wall

Voor iedere ruimte met wanden

10

Onze producten

12

Hoe gaat STAS te werk?

18

Waar is STAS te koop?

19

Wat doet
STAS?
Wat is een
ophangsysteem?

9

Voordelen van
STAS

De voordelen van STAS

Waar gebruik
je STAS?

6

Producten van
STAS

Wat is een ophangsysteem?

Hoe gaat
STAS te werk?

5

Waar is STAS
te koop?

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 de vrijheid te
bieden in de manier waarop zij hun wanden inrichten en
gebruiken, zonder muren te beschadigen. Een ophangsysteem
van STAS is dan ook het antwoord op een leven lang vol
tijdelijke trends... wisselen kan namelijk altijd nog!
STAS werd in 1995 opgericht door de broers Rien en André
Stas. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven.
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STAS ophangsystemen, ofwel railsystemen, gebruik je zo:
• een smalle rail, van aluminium of hout, bevestig je aan je wand of plafond*
• je haakt op een plek naar keuze een koord in de rail
• schuif een haak over het koord naar de gewenste hoogte
•hang je decoratie op aan de haak
* Vele railsystemen zijn te verkrijgen met geïntegreerde verlichting en bijpassende armaturen.

Naast railsystemen bieden wij een hoop aanvullende producten zoals:
•
•
•
•
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ophangmethoden voor losse papieren, kaarten en foto’s
magnetische ophangmethoden
scheidingswandhaken
enkele ophangpunten zonder rail, spandraden systemen, en vele accessoires
zoals posterstrips, bordhangers, textielhangers, jashaken, klokken en
schilderijhaken

Wat is een
ophangsysteem?

Wat is een
ophangsysteem?

Wat hang je op
met STAS?
Onze ophangsystemen zijn niet
alleen geschikt voor het ophangen
van schilderijen. Denk bijvoorbeeld
ook aan het ophangen van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spiegels
klokken
tekeningen
seizoensdecoratie
prikborden
kapstokken
planten
decoratieve borden
wandkleden
wand collages
IXXI’s
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Voordelen van
STAS

De voordelen
van STAS
Ophangen met het STAS is flexibel inrichten van je wanden: eindeloos
verplaatsen, verwisselen en variëren zonder moeite, gereedschap of
schade:
•
•
•
•
•
•
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nooit meer boren
geen wandreparatie of -onderhoud nodig
door iedereen te gebruiken
een eenmalige aankoop en levenslang profijt
toepasbaar op elk type wand of plafond
makkelijk en snel je wandinrichting aanpassen naar de trends van nu
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Voor iedere ruimte
met wanden
Waar gebruik
je STAS?

Het is simpel: iedere ruimte kan
profiteren van STAS ophangsystemen.
Een wandcollage in de huiskamer, een
klok in de keuken, een prikbord in de
kinderslaapkamer en een spiegel op het
toilet... STAS komt overal van pas.
En wil je het allemaal weer anders?
Verschuif en verplaats naar hartelust
zonder dat je nieuwe gaten hoeft te
boren.
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STAS cliprail

STAS riva

STAS drywallXpress

STAS cliprail max

STAS cliprail pro

STAS windsor

STAS gipsplaat plafond
rail

STAS plasterrail

STAS j-rail

STAS qubic (pro)

STAS systeemplafond
rail

STAS j-rail max

STAS u-rail

STAS evoluon

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

STAS multirail max

STAS multirail flat

STAS multirail crown

STAS u-rail multi

Producten van
STAS

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 iedere 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 heb je stalen
oppervlakken en zoek je magnetische oplossingen, of wil
je tekeningen en papieren ophangen zonder ze eerst in te
lijsten. STAS heeft hier meerdere oplossingen voor!

Producten van
STAS

Tot slot vind je bij STAS ook producten om aan je systeem
op te hangen zoals prikborden, kliklijsten en kapstokken.
Zo kun je met één bestelling je gehele wandinrichting op
orde brengen.

STAS papergrip
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STAS clocktica

STAS tunica
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Hoe gaat STAS te werk?
STAS producten zijn eenvoudig zelf aan te schaffen, te
vervoeren en te monteren.

Waar is STAS te koop?

Hoe gaat
STAS te werk?

STAS heeft een uitgebreid netwerk
van verkooppunten opgezet, zowel
in Nederland als daarbuiten. Je vindt
dus altijd een STAS verkoper
bij jou in de buurt. Surf naar
www.stas.nl/winkelzoeker voor een
overzicht.
Daarnaast is STAS ook online te
koop. Via onze webshop
www.stas.nl plaats je eenvoudig een
bestelling.
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Waar is STAS
te koop?

Wil je liever hulp? Dat kan uiteraard ook. Onze ervaren
monteurs kunnen de rails deskundig monteren en weten
raad met elk wand- of plafondtype.
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