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Waarom STAS in het 
onderwijs?
Creatief wandgebruik
STAS producten stimuleren creatief wandgebruik. Ze 

zijn zo ontworpen dat het verplaatsen en vervangen 

van wanddecoratie geen enkele moeite kost. 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 vele 

onderwijsinstellingen 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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Aanbevelingen voor het voortgezet- 
en beroepsonderwijs
In het voortgezet- en beroepsonderwijs wordt met name gekozen voor de rails voor 

schilderijlijsten en voor robuuste accessoires.

U kunt daarbij denken aan de volgende producten:

• STAS u-rail (p. 6)

• STAS minirail (p. 7)

• STAS whiteborden (p. 8)

• STAS prikborden (p.9)

• STAS kliq frames (p. 11)

Aanbevelingen voor het primair 
onderwijs
STAS kan uit ervaring spreken. Daarom geven wij u graag enkele 

tips omtrent de meest gekozen producten. 

Basisscholen kiezen met name voor producten die het mogelijk 

maken om papieren decoratie (tekeningen, knutselwerkjes, 

lesmateriaal, feestdecoratie) eenvoudig te kunnen ophangen en 

wisselen.

U kunt daarbij denken aan de volgende producten:

• STAS prikborden (p. 9)

• STAS staalstrip (p. 9)

• STAS steel cord (p. 10)

• STAS systeemplafondhaken (p. 10)

• STAS paperrail (p. 11)

• STAS papergrip (p. 11)
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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

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
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STAS whiteborden
De whiteborden van STAS zijn duurzaam 

en geschikt voor zeer intensief gebruik. 

De borden zijn magneethoudend, 

beschrijfbaar, droog uitwisbaar én 

leverbaar in elk gewenst formaat.  

Daarnaast kunnen whiteborden bedrukt 

worden met een opdruk naar keuze. 

25 jaar garantie op het bordoppervlak.

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).

Borden
STAS borden zijn beschikbaar in vele varianten. U kunt 

ze ophangen aan een STAS schilderijrail en stabiliseren 

met een speciale stabilisatieset.

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.
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Overige 
ophangoplossingen

STAS steel cord
De STAS steel cord is een slanke staalkabel gespannen tussen 

twee wandhaken. De staalkabel kan horizontaal, verticaal of 

diagonaal gemonteerd worden. Vervolgens hangt u tekeningen of 

foto’s aan de draad met magneten of knijpers.

STAS systeemplafondhaken
Geen gedoe meer met omgebogen paperclips of touwtjes. Met 

de witte STAS systeemplafondhaken hangt u in een handomdraai 

lesmateriaal, knutselwerkjes 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 paperrail
STAS paperrail is een aluminium rail voor het ophangen van papier. 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.

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

Kenmerken
Afmetingen 21 x 48,5 mm

Lengte  50, 100 of 200 cm

Kleur  wit of alu

Materiaal aluminium

Montage wandmontage

 

STAS papergrip
STAS papergrip is één rail met twee toepassingen: klem dik of dun 

papier eenvoudig in de rail of plaats ze bovenop in de speciale 

rand.

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
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STAS in hogescholen 
en universiteiten
project referenties

Murmellius Gymnasium    Alkmaar 

ACTA      Amsterdam 

SG Panta Rhei     Amstelveen 

Universiteit Amsterdam    Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam  Amsterdam

Produs Praktijkonderwijs    Arnhem 

Hofstede Praktijkschool    Den Haag 

Graafschap College    Doetinchem 

Christelijke Hogeschool Ede  Ede

ROC Eindhoven     Eindhoven

TU Eindhoven     Eindhoven 

Universiteit Twente   Enschede

Munnikenheide College    Etten-Leur

ROC West Brabant    Etten-Leur

Rijksuniversiteit Groningen  Groningen  

De Groene Campus    Helmond 

Noordelijke Hogeschool    Leeuwarden 

Universiteit Leiden   Leiden

Gemini College     Lekkerkerk 

Northgo College    Noordwijk 

Universiteit van Tilburg   Tilburg

Hogeschool Utrecht   Utrecht

Universiteit Utrecht   Utrecht

Wageningen Universiteit    Wageningen

Het College    Weert

Christelijke Hogeschool Windesheim Zwolle 

Fontys hogescholen   (diverse locaties)

Helicon Opleidingen    (diverse locaties)



STAS in het onderwijs
project referenties

Basisschool de Mare    Almelo 

PCB De Lichtboei   Almere 

Brede School Kortvoort    Amsterdam 

CBS Het Kompas    Assen

Basisschool de Akkerwinde   Baarle Nassau 

Basisschool de Biezenkamp   Beek 

Basisschool Octopus    Boekel 

Immanuelschool   Boskoop

Kindcentrum Kleinert   De Mortel

Brede Bosche School Haren-Donk-Reit  Den Bosch 

Saltoschool De Vuurvlinder   Eindhoven 

Jenaplanschool Antonius Abt  Engelen 

Brede School Het Voortouw   Etten-Leur 

Basisschool ‘t Vijfblad    Geldrop 

Basisschool de Bolster    Gilze 

Basisschool de Goede Herder   Helmond 

OBS Brandevoort    Helmond 

OBS De Plantage    Houten 

OBS Meander     Leersum

De Caleidoscoop    Leeuwarden 

Basisschool ‘t Rendal    Lierop 

OBS Prins Willem Alexanderschool   Nieuwerkerk ad IJssel 

Basisschool de Rietpluim  Nuenen 

Brede School Dennenborgh   Oosterbeek 

Basisschool de Masten    Rosmalen 

Basisschool Zwette    Sneek 

Prins Willem Alexanderschool   Staphorst 

MFA Het Spoor    Tilburg 

Basisschool de Windroos   Valkenswaard 

Basisschool Nassauhof   Weert

CBS De Hoeksteen    Wijk en Aalburg 

John F. Kennedy Jenaplanschool  Zwijndrecht 


