
Afmetingen 8,7 x 3,7 x 6 mm 
Kleur zwart
Materiaal kunststof
Montage te bevestigen op de papergrip

Kenmerken

De STAS name tag is een clip die op de STAS 
papergrip kan worden geklikt. In deze klip kan 
papier worden geplaatst. Met de STAS name tag 
kunnen bijvoorbeeld de namen van de kinderen 
worden gedisplayed in de klas, of bij u thuis. 

*Templates voor het uitprinten van de naamkaartjes zijn
beschikbaar op www.stas.nl

STAS name tag
een plekje voor iedere naam

STAS name tag
PG20007
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2400-A-729   Picture Hanging Systems 

Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid
Dit product dient te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de 
installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via www.stasgroup.com. Het is de 
verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste 
installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en 
waarschuwingen van de verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel 
veroorzaken.

STAS producten TÜV gecertificeerd
Dag in dag uit streven we bij STAS naar producten van de hoogste kwaliteit. Om de kwaliteit 
van onze producten te garanderen, hebben we TÜV Nederland opdracht gegeven voor het 
testen van onze producten. TÜV Nederland is een onafhankelijke en erkende instantie die 
volgens een vastgestelde standaard de kwaliteit en veiligheid van producten beoordeelt. 
Onder leiding van TÜV is een groot deel van ons assortiment aan producten getest op 
kwaliteit en correctheid van de aangegeven specificaties. Alle producten waarbij het TÜV 
logo getoond wordt, zijn daadwerkelijk door TÜV Nederland getest en goedgekeurd op de 
draagkracht die in de kenmerken van dat product vermeld wordt. 
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