
Fijn en huiselijk wonen

Zonder wandschade de ruimte opnieuw inrichten

Duidelijke communicatie en routeaanduiding

Een opgeruimde werk- en leefomgeving

STAS 
in de zorg
STAS.Transform your room.
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Wat maakt een ruimte aangenaam? Het zal je verbazen hoeveel invloed hetgeen wat 
hangt aan wand of plafond, heeft op het comfort van een ruimte. Wanddecoratie, 
reclame, routeaanduiding… het doet iets met mensen en het heeft invloed op het 
gedrag van mensen. Bij STAS leveren we flexibele ophangsystemen en accessoires 
waar zorginstellingen beter van worden. En wij geloven dat deze oplossingen het doel 
van de ruimte moeten dienen. 

Zo leveren we bij STAS een totaaloplossing, zodat…

… de bewoners geïnspireerd raken en mooie herinneringen terugkomen
… de routes in de gangen voor iedereen duidelijk zijn
… de gasten in het restaurant voor iets lekkers bij de koffie kiezen
… het zorgpersoneel optimaal kan werken
… en een kamer in een zorginstelling een beetje voelt zoals ‘thuis’

Met STAS hoef je nooit meer onnodige gaten in je muren te boren en kun je 
verwisselen of verplaatsen wanneer jij dat wil. Van licht naar donker, en van 
functioneel naar decoratief. 

Dus… hoe ga jij je ruimte inrichten?

STAS. Transform your room.

Wie zijn wij, 
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  we?
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Bewoners of patiënten komen vaak vanuit hun eigen huis naar een zorginstelling. Het liefste zouden ze 
alle vertrouwde spullen van thuis meenemen. Met de ophangsystemen van STAS komt de gezelligheid 
van thuis een stukje dichterbij. Met onze ophangsystemen wordt sfeervolle kunst eenvoudig opgehangen 
en is wisselen heel eenvoudig. De dierbare herinneringen van bewoners, foto’s, kaartjes en tekeningen 
krijgen een mooi plekje aan de muur zodat ze nooit vergeten worden. En dit allemaal zonder moeite en 
wandschade.

Het effect van kunst

Het beeld van een zorginstelling bestaat nog vaak uit een 
vrij kale en steriele omgeving. Het is bewezen dat mensen 
zich over het algemeen gelukkiger voelen in een visueel 
aantrekkelijke ruimte met een goede akoestiek. Het kijken 
naar kunst reduceert stress, spreekt de creativiteit aan en 
kan zelfs vergeten herinneringen naar boven laten komen. 

Het is dus belangrijk om ook in de gangen, bij de receptie 
en in de recreatieruimtes kleurrijke kunst op te hangen. 
Voor het ophangen van kunstwerken of akoestische 
panelen hebben wij verschillende ophangsystemen die 
gebruikt kunnen worden. Denk aan de STAS u-rail voor 
systeemplafonds, of complete ophangsets voor panelen. 

  Huiselijk gevoel  
     verzorgen
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Herinneringen flexibel ophangen 
en verwisselen

Voor op de zorgkamers hebben wij verschillende stijlen 
railsystemen in ons assortiment. Van modern aluminium, 
tot sfeervol hout. Onze railsystemen zijn te gebruiken met 
STAS koorden en STAS haken voor het flexibel ophangen 
van de dierbaarste herinneringen en wanddecoratie. 

De STAS magnet set is een leuke woonaccessoire voor 
het ophangen van foto’s, kaartjes en tekeningen.

“Altijd vriendelijk en deskundig worden wij door STAS 
geholpen met onze diverse ‘ophangproblemen’. De snelle 
service en verwerking van onze bestelling draagt bij aan 
rust in de hectiek van de vele verbouwingen en renovaties 
waar wij al geruime tijd mee te maken hebben.“

Jacqueline Brinkman | St. Elisabeth Ziekenhuis
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In grote gebouwen met een wirwar van gangen is een duidelijke routeaanduiding 
onmisbaar voor de veiligheid en logistiek. Met onze producten voor het ophangen van 
plafondborden en routeaanduiding is de bewegwijzering tot in de puntjes geregeld.

Makkelijk routeaanduiding ophangen
We hebben handige complete sets voor het ophangen van plafondborden aan een systeemplafond of 
betonnen plafond. Deze sets zijn inclusief plafondbevestiging, staalkabels en bordklemmen.

Voor verschillende doeleinden te gebruiken
De STAS v-tense is een verticaal spandraad dat veelzijdig inzetbaar is voor het ophangen van 
mededelingen, posters, roosters, menukaarten of bijvoorbeeld het presenteren van een smoelenwand 
met personeelsfoto’s. 

Duidelijke
   communicatie
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De STAS v-tense wordt extra handig door het gebruik van de vele accessoires. Zo hebben we 
verschillende STAS magnet sets voor het magnetisch ophangen van mededelingen of kaarten. 

De STAS tense-frames (mét of zonder led-verlichting) zorgen voor een nette presentatie van de 
menukaart in het cafetaria of voor het ophangen van de foto’s van het aanwezige zorgpersoneel. 

Ook het creëren van schappen behoort tot de mogelijkheden met onze STAS shelves voor het 
neerzetten van decoratie of educatieve folders.
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Rondslingerende papieren en documenten zorgen voor een onrustige werk- en leefomgeving. 
Een opgeruimde ruimte zorgt voor een opgeruimd hoofd. Dit is voor zowel zorgbehoevenden als 
zorgpersoneel een belangrijk gegeven. Creëer rust en overzicht met onze oplossingen waarmee je 
losse papieren er gemakkelijk bij pakt maar ook weer netjes opbergt.

Rust en
    overzicht
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Verrassend multifunctioneel  
Met onze vele accessoires voor de STAS papergrip 
maak je deze extra veelzijdig en leuk. 

Handig haakje
De STAS papergrip haak is handig voor het ophangen 
van kleine spulletjes zoals sleutels of een STAS magnet 
set met lus.

White- en prikbord ophangsysteem
De STAS papergrip hanger is te monteren op de 
achterkant van een klein whiteboard, prikbord of 
bijvoorbeeld een klok. Met de gemonteerde hanger op 
de achterkant van deze objecten zijn deze vervolgens 
flexibel aan de STAS papergrip te hangen.

Extra wandplank
De STAS grip-up is een aluminium 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.

Alles bij de hand
 
In de STAS papergrip schuif of klem je met alle gemak papieren in en op de rail. Hierdoor 
is dit product ideaal voor het in het zicht houden en tegelijkertijd opbergen van bijvoorbeeld 
patiëntendossiers of roosters voor het zorgpersoneel. Ook is de STAS papergrip een veelzijdige 
aanvulling voor de kamers van zorgbehoevenden om zo kaartjes, menu’s, planningen, tekeningen en 
tijdschriften op te hangen.

“Tijdens de renovatie was 
er al vroeg contact gelegd 
met STAS. Het plaatsen 
van het systeem moest 
in etappes gebeuren. In 
goede samenwerking 
met de buitendienst, 
binnendienst en de monteurs 
is het gerealiseerd. Het 
eindresultaat mag er zijn.”

Janko en Wilma Blonk | 
Zorgondernemers |
Herbergier Scherpenzeel
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Een zorgorganisatie loopt als een geoliede machine dankzij haar 
zorgpersoneel. Goed plannen en organiseren is hierbij essentieel. We 
ondersteunen zorgpersoneel met een breed assortiment aan (bedrukbare) 
white-, prik- en planborden zodat zij optimaal kunnen werken.

Optimaal werken 
We hebben een groot assortiment aan white-, prik- en planborden die 
compleet custom-made gemaakt kunnen worden. Denk aan een rooster bedrukking, gekleurde randen 
of creatieve uitsneden zoals een logo of een skyline. 

Onze whiteboards zijn voorzien van een wit geëmailleerd stalen schrijfoppervlak wat perfect schoon te 
houden is. Hiermee zijn ze geschikt voor langdurig en intensief gebruik.

STAS prikbord – Bulletin heeft een prikoppervlak van kurklinoleum en hierdoor een optimale 
levensduur door het zelfherstellende vermogen van dit materiaal. Onze prikborden zijn verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en formaten. 

Effectief brainstormen 

Vergaderingen worden effectiever en interactiever met STAS scrumwanden. Goede ideeën hoeven 
hierdoor niet op te houden bij het einde van een regulier whiteboard. De scrumwanden zijn over de 
gehele breedte van een ruimte te plaatsen en kunnen custom-made worden geleverd.

Plannen en
  organiseren
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De gangen en openbare ruimtes van zorginstellingen worden 
vaak versierd met de mooiste exposities en werken van 
bewoners en (lokale) kunstenaars. Mooie kunst hoort goed 
te hangen en goed verlicht te worden zodat de werken door 
iedereen kunnen worden bewonderd. Kunst is namelijk voor 
iedereen!

Kleuren komen mooier naar voren 

De STAS multirail geeft de mogelijkheid kunst flexibel op 
te hangen en uit te lichten met verschillende modellen 
verlichtingsarmaturen. Deze armaturen zijn eenvoudig op 
iedere gewenste plek in de rail te klikken.

 Kunst voor 
iedereen

Slimme verlichting 

Naast de standaard led-lampen hebben we ook slimme 
led-verlichting. De STAS Wi-Fi smart-led is te gebruiken 
met een STAS armatuur en een bijbehorende gratis 
app. Met deze slimme verlichting zijn kunstwerken app-
gestuurd te verlichten, dimmen en volledig naar wens in 
te stellen qua kleur,  intensiteit en timer-schema. 



1212

Veilig werken en leven is, mede dankzij de coronapandemie, een steeds belangrijker thema. Met 
name in de zorg is het belangrijk dat zorgbehoevenden en zorgmedewerkers beschermd worden. Met 
plexiglasschermen kan er een veilige afscheiding gecreëerd worden om zo de verspreiding van virussen 
tegen te gaan.
 

Veiligheid in de wachtkamer
Het STAS wachtruimte scherm is een compleet wachtruimte 
scherm inclusief klemmen voor de montage op het frame tussen 
de zitplaatsen.

Voor iedere situatie
STAS plexiglas schermen zijn professionele plexiglas schermen 
met een hoge transparantie voor zo min mogelijk vertroebeld 
zicht. De schermen zijn in vele verschillende formaten 
beschikbaar en eenvoudig te monteren met bij te bestellen 
ophangsets voor (systeem)plafonds of voetstukken.

Veiligheid
      voorop
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Huiselijk gevoel verzorgen

Productoverzicht

STAS haken en koorden

Smartspring:  tot 4 kg 
Zipper: tot 20 kg
Perlon koord: verschillende lengtes
Staalkabel: verschillende lengtes

STAS railsystemen

STAS u-rail

Lengte:  150, 200, 300 cm
Kleur:  wit, alu, zwart 
Rail opties: STAS minirail 
  STAS cliprail max   
  STAS cliprail (pro)

Lengte: 150, 200 of 300 cm
Kleur: wit, alu, zwart

STAS clockticaSTAS tunica kapstok

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

Afmetingen:  15 cm breed  
Lengte: 95 cm
Kleuren:  wit, zwart
Draagkracht: max. 10 kg
Te gebruiken met STAS railsystemen

STAS magnet sets
Lengte:  150 cm
Producten: STAS magnet set 
  STAS coloured magnet set 
  STAS magnet set 2-in-1
Te gebruiken met STAS railsystemen

Duidelijke communicatie
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.

STAS magnetische 
systeemplafond haak

Draagkracht: max. 3 kg.
Kleuren:  wit

STAS systeemplafond haak

Draagkracht: max. 5 kg.
Kleuren:   wit
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Rust en overzicht

STAS kliqframe

Afmetingen:  A4, A3, A2, A1, A0,
  50 x 70 cm, 
  70 x 100 cm
Profielbreedte:  32 mm 
Kleur:  alu

STAS tense-frame

Tussen het frame kunnen papieren 
geplaatst worden.

Afmetingen: A4 en A3

STAS tense led-frame

Verlicht bord waar papieren tussen 
geplaatst kunnen worden.

Afmetingen: A4

STAS shelf

Plankje om schappen te creëren.

Afmetingen: 20 x 30 cm

STAS papergrip STAS papergrip haak

STAS whiteboards

Afmetingen:  13,3 x 45 mm
Lengte:  50, 100, 150, 200 cm
Kleuren:  wit, wit structuur, 
  alu structuur, 
  zwart structuur

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

Afmetingen:  60 x 90 cm 
  100 x 100 cm
  90 x 120 cm 
  100 x 120 cm
  90 x 180 cm   
  100 x 150 cm
Kleuren:  wit

STAS papergrip hanger

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

STAS grip-up

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

STAS whiteboards zonder rand

Afmetingen:  88 x 118 cm
  98 x 198 cm
  118 x 198 cm
Kleuren:  wit

STAS prikborden

Afmetingen:  60 x 90 cm 
  90 x 180 cm  
  90 x 120 cm 
  120 x 180 cm
Kleuren:  blauw, rood, grijs,  
  donkergrijs, accent,  
  pastel, intense

STAS stabilisatieset

Om je whiteboard of prikbord stabiliteit 
te geven en om wandschade te 
voorkomen.

Plannen en organiseren
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STAS bedrukte borden
Op maat gemaakt.

STAS scrum panels

Op maat gemaakt.  
Kleuren:  wit 

STAS whiteboard accessoires

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

Neem contact op met onze verkoopafdeling voor meer informatie.

Kunst voor iedereen
STAS multirail systemen

Lengte:  150, 200, 300 cm
Kleur:  wit, alu, zwart 
Rail opties: STAS multirail 
  STAS multirail max   
  STAS multirail crown
  STAS multirail flat

STAS slimme verlichting

Kleur:  wit  
Specificaties: WiFi bedienbaar 
  Dimbaar 
  RGB kleuren
Wordt geleverd met armatuur. Ook 
verkrijgbaar met afstandsbediening.

STAS armaturen

Lengte:  40, 50, 65, 70 cm
Kleur:  wit, alu 
Opties: STAS armatuur classic
  STAS armatuur sirius 
  STAS armatuur signo

STAS spots

Opties: STAS ledspot 3,5 W / 27°
  STAS ledspot 3,5 W / 95°

Veiligheid voorop
STAS wachtruimte scherm STAS plexiglas schermen

Afmetingen: 116 cm x 76 cm
Dikte:  5 cm
Kleuren:  zwart

Afmetingen:  in verschillende  
  formaten leverbaar
Opties: te plaatsen in 
  voetstukken of op te 
  hangen met ophangsets

Voor meer informatie over onze producten neem contact op met ons verkoopteam via 
T +31 (0)40 292 48 48 | E info@stas.nl



STAS picture hanging systems 
Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland  

T +31 (0)40 292 48 48 | info@stas.nl
www.stas.nl
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