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Waarom STAS?

Creatief wandgebruik
STAS producten zijn zo ontworpen dat het verplaatsen 
en vervangen van wanddecoratie geen enkele moeite 
kost. Dat maakt ze zeer geschikt voor omgevingen 
waar decoratie regelmatig verandert, zoals kantoren, 
galerieën, ziekenhuizen, of scholen. De producten 
zijn eenvoudig zonder gereedschap te gebruiken en 
wanden blijven gespaard, ongeacht hoe vaak uw 
wandinrichting verandert.

Duurzaam gebouwbeheer en 
kostenbesparing
STAS producten zijn een eenmalige investering voor de 
lange termijn. De neutraal vormgegeven systemen zijn 
tijdloos en creëren rust en overzicht. Doordat wanden 
onbeschadigd blijven is wandonderhoud of -herstel 
niet langer een kostenpost.

STAS weet waar ze het over heeft
STAS is al sinds 1995 expert op het gebied van 
flexibel ophangen en heeft al tientallen bedrijven 
en instellingen van ophangsystemen voorzien. 
Ons advies is 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 minirail
STAS minirail is slechts 16 mm hoog, maar kan desondanks 
tot wel 25 kg per strekkende meter dragen.

Kenmerken
Afmetingen 9 x 16 mm
Lengte  200 of 300 cm, in wit ook 600 cm
Kleur  wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal aluminium
Montage wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht 25 kg/m

STAS cliprail
STAS cliprail is een hoogwaardig ophangsysteem zonder 
toeters en bellen. Eenvoudig te plaatsen en in elk interieur op 
zijn plek.

Kenmerken
Afmetingen 8,2 x 25 mm
Lengte  200 of 300 cm, in wit ook 600 cm
Kleur  wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal aluminium
Montage wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht 20 kg/m

STAS cliprail max
Een extra flens op de STAS cliprail max zorgt ervoor dat deze 
rail strak aansluit tegen het plafond.

Kenmerken
Afmetingen 8,2 x 32 mm
Lengte  200 of 300 cm
Kleur  wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal aluminium
Montage wandmontage, plafondaansluitend
Draagkracht 25 kg/m

Schilderijrails 
Schilderijrails kunnen op elk type wand of plafond worden gemonteerd. 
Daarna hangt u door middel van koorden en haken wanddecoratie aan de 
rail.

De koorden kunnen op iedere gewenste plaats in de rail worden gehaakt. 
Ze hoeven dus niet vanaf de zijkant te worden ingeschoven. Ook de haken 
zijn eenvoudig verstelbaar. Eindeloos aanpassen of herinrichten wordt zo 
een fluitje van een cent.

STAS u-rail
STAS u-rail werd ontwikkeld voor systeemplafonds. De rail 
wordt bijna onzichtbaar gemonteerd op de kantlat.

Kenmerken
Afmetingen 14 x 6,5 mm
Lengte  200 of 300 cm
Kleur  wit, zwart of alu 
  (passend bij de kantlat)
Materiaal aluminium
Montage plafondmontage
Draagkracht max. 20 kg/m

Onze producten
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STAS whiteborden
STAS whiteborden zijn duurzame borden 
van hoge kwaliteit, voorzien van een wit 
geëmailleerd stalen schrijfoppervlak. De 
borden zijn geplaatst in een Softline profiel 
van geanodiseerd aluminium met grijze 
kunststof hoeken en zijn geschikt voor zeer 
intensief gebruik.

STAS bedrukte borden
Een whitebord kan bedrukt worden met full colour 
kleurvaste beelden of teksten in hoge resolutie. Het 
beeld ontwerpt / bedenkt u zelf. Ideaal voor bijvoorbeeld 
weekschema’s, roosters, logo’s, scoreborden of 
landkaarten.

 
STAS prikborden
Dankzij de professionele kwaliteit hebben STAS 
prikborden een optimale levensduur. De borden zijn 
verkrijgbaar met een prikoppervlak van kurk, vilt of 
kurklinoleum, in uiteenlopende kleuren en formaten. 

Alle typen worden omlijst door een geanodiseerd Softline 
profiel met grijze kunststof hoekstukken (optioneel ook 
zonder omlijsting leverbaar).

STAS schrijfborden
STAS biedt een uitgebreid assortiment schrijfborden. Welk type u 
ook kiest, alle borden zijn magneethoudend, beschrijfbaar, droog 
uitwisbaar en in vele maten verkrijgbaar.
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Magnetische oplossingen
STAS staalstrip
Simpel maar veelzijdig: de STAS staalstrip is een magnetische strip voor het 
ophangen van tekeningen en papieren met magneetjes.

Kenmerken
Breedte 5 cm
Lengte  50 of 100 cm
Montage met een zelfklever of kit
Magneten te gebruiken met diverse soorten magneten

STAS metaalband
STAS biedt naast de staalstrip ook een zelfklevende metaalband op rol 
(30 m per rol). Deze variant kan op elke gewenste lengte geknipt worden en 
is 12,5 mm breed.

Overige 
ophangoplossingen

STAS paperrail
STAS paperrail is een aluminium rail voor het ophangen 
van losse papieren. Knikkers in de rail creëren een handig 
klemmechanisme. Papieren, tekeningen of posters kunnen 
met één beweging ingeklemd of weer verwijderd worden. Ook 
kunnen papieren bovenop de rail worden geplaatst.

Kenmerken
Afmetingen 21 x 48,5 mm
Lengte  50, 100 of 200 cm
Kleur  wit of alu
Materiaal aluminium
Montage wandmontage

Metaalband

Staalstrip
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STAS systeemplafondhaken
Geen gedoe meer met omgebogen paperclips of touwtjes. Met de witte STAS systeemplafondhaken 
hangt u in een handomdraai aankondigingen of feestdecoratie aan een systeemplafond. De haak 
wordt over het tussenprofiel van het systeemplafond geschoven.

STAS systeemplafondhaken zijn verkrijgbaar met een oog, met een haak of in 2 magnetische 
varianten (voor metalen systeemplafonds).



STAS papergrip
STAS papergrip is één rail met twee toepassingen: klem dikke of 
dunne papieren eenvoudig in de rail of plaats ze bovenop in de 
speciale rand.

STAS kapstokken

De kapstokken van STAS kunnen eenvoudig aan een STAS rail 
worden opgehangen*. 

STAS tunica heeft een neutraal ontwerp met twee 
jashaken. STAS circus biedt naast ruimte voor jassen ook 
opbergmogelijkheden voor sleutels en post.

Kenmerken
Lengte  95 cm
Kleur  wit (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal  STAS tunica: gepoedercoate stalen strip met 2  

kunststof haken
  STAS circus: gepoedercoat staal
Draagkracht tot 10 kg per haak 

* Met uitzondering van STAS j-rail, STAS j-rail max en STAS 
plasterrail.

Optioneel: klik speciaal ontworpen STAS papergrip haakjes op de rail, om 
kleine spulletjes zoals sleutels, of bijvoorbeeld een STAS magnet set 
2-in-1, aan de STAS papergrip te hangen. De STAS papergrip haak is 
belastbaar tot 3 kg.

Kenmerken
Afmetingen 13,3 x 45 mm
Lengte  100, 150 of 200 cm
Kleur   wit, wit structuur, zwart structuur of alu structuur (meer 

kleuren op aanvraag)
Materiaal aluminium met poedercoating
Montage  standaard met railclips, optioneel met magneettape of 

dubbelzijdige tape

STAS kliq frames
Kliq frames zijn wissellijsten van hoogwaardig aluminium, voorzien van 
een ontspiegeld schutvel. Via het handige kliksysteem wisselt u snel uw 
afbeeldingen zonder het frame van de muur te halen.
Gebruik STAS kliq frames bijvoorbeeld voor het presenteren van 
plattegronden, vluchtroutes, mededelingen of kleine posters.

Kenmerken
Afmetingen  diverse afmetingen
Profielbreedte  32 mm
Kleur   alu
Materiaal   geanodiseerd aluminium
Montage    wandmontage, bijvoorbeeld m.b.v. een 
   STAS rail
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STAS bij bedrijven/instellingen
project referenties

Bibliotheek Almere     Almere 

KPMG      Amstelveen 

ABN-AMRO    Amsterdam

Amsterdam RAI     Amsterdam 

Egon Zehnder International      Amsterdam

Fluor      Amsterdam

HEMA Hoofdkantoor    Amsterdam 

Liberaal Joodse Gemeente   Amsterdam

Shell      Amsterdam

RIVM      Bilthoven 

Waterschap Brabantse Delta   Breda 

K.N.M.I.     De Bilt

T.N.O.     Delft

Brabant Water     Den Bosch 

De Muzerije    Den Bosch

Ambassade Bolivia   Den Haag

Differ      Eindhoven

Effenaar     Eindhoven

Philips Eindhoven   Eindhoven

Rabobank    Eindhoven

Sioux      Eindhoven

VDL      Eindhoven

Gasunie     Groningen

Mokveld     Gouda

Bibliotheek Helmond    Helmond

Poppodium Twente    Hengelo

NOS      Hilversum 

NCRV      Hilversum

Coca Cola Enterprises Nederland   Rotterdam

Deloitte “Maastoren”      Rotterdam 

Kamer van Koophandel   Utrecht

Prorail     Utrecht

NIOO     Wageningen

AHOLD     Zaandam 

Dräger Nederland   Zoetermeer

Heineken    Zoeterwoude

Achmea     Zwolle

Univé     Zwolle

Chubb Fire & Security    (diverse locaties)

Deloitte     (diverse locaties)



Oostvaarderskliniek   Almere

Belastingdienst    Apeldoorn

Politieacademie Apeldoorn   Apeldoorn

Gemeente Appingendam   Appingendam

Gemeente Arnhem    Arnhem

Gemeente Best     Best

Gemeente Bladel    Bladel

Gemeente Berkelland    Borculo 

Gemeente Boxmeer    Boxmeer

Gemeente Den Bosch    Den Bosch

Provincie Noord Brabant   Den Bosch

Ministerie van Buitenlandse Zaken Den Haag 

Ministerie van Economische Zaken Den Haag

Ministerie van Financiën   Den Haag

Ministerie van Justitie   Den Haag 

Raad van State     Den Haag

Tweede Kamer der Staten Generaal Den Haag

Gemeente Eersel    Eersel

Gemeente Eindhoven    Eindhoven

Politieacademie Eindhoven   Eindhoven

Belastingdienst Groningen   Groningen

Provincie Noord Holland   Haarlem

Rechtbank Haarlem    Haarlem

Gemeente Koggenland    Koggenland

Gemeente Nuenen    Nuenen

Gemeente Rotterdam   Rotterdam

Gemeente Scherpenzeel   Scherpenzeel

Gemeente Spijkenisse    Spijkernisse

Rijkswaterstaat “Westraven”    Utrecht

Stadskantoor Utrecht   Utrecht

Politie Noord Limburg    Venlo 

Gemeente Waalwijk    Waalwijk

Brandweer Weert    Weert

Rijkswaterstaat          Heel Nederland

Kadaster                            (diverse locaties)

Reclasering Nederland         (diverse locaties)

STAS bij de overheid
project referenties


