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destijds als stukadoor in de bouw en mijn broer was conci-
erge op de Hogeschool Eindhoven. Daar kreeg hij de vraag 
of hij een ‘railtje’ kon regelen om een schilderij aan op te 

Stas scoort met ‘simpel, maar slim’

Wereldleider in 
ophangsystemen

Orgatec, Heimtex, Architect@Work; overal waar je Stas tegenkomt, is het een vro-

lijke boel op de stand. En ook op kantoor en in het magazijn in Eindhoven heerst 

een opvallend relaxte sfeer. Als ik directeur/eigenaar André Stas interview, blijft de 

deur op een kier. “Iedereen kan altijd overal naar binnen lopen. We hebben een fijne 

club mensen, zijn laagdrempelig en houden het simpel. Net als onze schilderijop-

hangsystemen: die zijn simpel, maar slim.” Een gezellig gesprek over koordjes, kunst 

en koffiepads. En inderdaad: Stas is een naam die blijft hangen.

Monique van Empel

Het succesverhaal van Stas begint in 1994, wanneer André 
Stas en zijn broer Rien vanuit de huiskamer in Hapert begin-
nen met de verkoop van simpele afwerkprofielen. “Ik werkte 

De cliprail dankt zijn naam aan de speciale bevestigingsclip. Tunica is een verplaatsbare kapstok met twee jashaken.
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hangen. Rien ging op zoek en er bleek destijds slechts één 
leverancier van ophangsystemen in Nederland te zijn. Rien 
rook meteen new business, ikzelf was aanvankelijk minder 
enthousiast. Toch ben ik begonnen om wat nieuwbouwpro-
jecten na te bellen en op scholen en universiteiten te ac-
quireren en na een paar weken hadden we zomaar onze 
eerste klanten. We kochten een kant-en-klaarproduct in en 
verkochten het weer. Dat was de start.”

In the picture
“Op 1 april 1995 hebben we onze BV opgericht en ver-
huisden we naar een pand in Eindhoven. Stas Kunst Op-
hangsystemen BV was een feit en de eerste werknemer 
werd in dienst genomen. In de volgende fase kochten we 
een meter of wat aan Gouden Gidsen en werden alle ho-
gescholen en universiteiten in Nederland benaderd. Er was 
behoefte aan het product, maar het was nog volslagen on-
bekend. Eigenlijk hebben wij als het ware het evangelie ver-
kondigd op het gebied van ophangsystemen. In the picture 
gespeeld dus”, lacht André. “En nu zijn we dé specialist en 
wereldmarktleider.”

Patenten en prijzen
Inmiddels bevat het assortiment van Stas zo’n 450 verschil-
lende items. Railsystemen, met en zonder verlichting, in alle 
soorten en maten, maar ook stangen, haken en koorden, 
magnetische ophangoplossingen en nog veel meer. Alles 
om schilderijen of andere (foto)kunst simpel en snel én flexi-
bel op te kunnen hangen. Of het nu gaat om het ophangen 
van een schilderij op een betonnen muur, gipsplaten of bak-

stenen muur: de ophangsystemen van Stas kunnen op elk 
type wand of plafond gemonteerd worden zónder te boren. 
André Stas: “Om ons te onderscheiden van wat er al was, 
hebben we heel veel producten zelf ontwikkeld en werken 
we met eigen matrijzen. De productie vindt voor negentig 
procent in Europa plaats. Voor een twintigtal items hebben 
we patenten binnengehaald. En ook sleepte Stas al veel 
(inter)nationale prijzen en awards in de wacht. Zo kreeg de 
ophanghaak Stas smartspring een gouden medaille tijdens 
de internationale uitvindersbeurs in Geneve. De Cobra heeft 
het predikaat ‘Goed Industrieel Ontwerp’. Het gepatenteer-
de minirail ophangsysteem won de prestigieuze Best New 
Product Award for Decorative Accessories van de designEX 
beurs in Melbourne. En onze multirail werd in 2012 opgeno-
men in de MKB Innovatie Top 100; de grootste en belang-
rijkste innovatieprijs voor bedrijven in het MKB.  Niet alleen 
in Nederland zijn we succesvol, ook wereldwijd maken we 
naam. Inmiddels exporteren we naar meer dan vijftig landen 
in de wereld. En door te blijven vernieuwen en ontwikke-
len streven we ernaar om ook de komende jaren innovatief 
wereldmarktleider te blijven. Voor musea en galerieën, zor-
ginstellingen, universiteiten en andere overheidsinstellingen, 
maar natuurlijk ook voor thuisgebruik, de horeca en andere 
projecten.”

Wall entertainment
André Stas praat vlot verder. “Onze vindingen zien er simpel 
uit en dat zijn ze ook. Ze zijn simpel te produceren, waarbij 
we zo min mogelijk materiaal gebruiken, en simpel in het ge-

Slechts 16 mm hoog, is de minirail de smalste rail in het assorti-

ment. Desondanks kan de rail tot wel 25 kg/m dragen.

André Stas.
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bruik. Vroeger kon je een koordje alleen aan de zijkant in een 
rails schuiven. Met ons ‘slangenkopje’ Cobra kan dit nu op 
elke gewenste plek in de rail ingehaakt worden. Ik ben ook 
trots op onze eigen vindingen de zipper en de smartspring; 
zelfremmende haken die zichzelf vasttrekken aan het koord. 
Kleine krachtpatsers, waarvan een zipper tot wel twintig kilo 
kan dragen.”
Naast het ophangen van decoratieve objecten, ziet André 
een trend in het ophangen van praktische items. “Denk aan 
whiteborden, kapstokken, een klok, spiegel of zelfs planten-
bak. Wanden kunnen op zoveel manieren worden ingericht 
en gebruikt. Railsystemen met verlichting zitten in de lift, 
maar deze trend gaat steeds meer de richting in van flexi-
bele en wireless low voltage-systemen. Daarom spreken wij 
tegenwoordig over wall entertainment.”

‘Delen is het nieuwe hebben’
De taakverdeling tussen de broers verliep eigenlijk heel ge-
leidelijk aan, aldus André. “Rien deed de productontwikke-
ling en ik een stuk organisatie, sales en marketing. Inmiddels 
is Rien meer aan de zijlijn gaan staan van de ophangsys-
temen en bezig met StasCafe. Koffie inderdaad, alternatie-
ven voor de pads en cups van de Senseo- en Nespresso- 
machines. Eco wel te verstaan: in tegensteling tot de origi-
nelen, zijn onze pads en cups 100 procent composteerbaar. 
En met een verkoop van inmiddels ruim een miljoen stuks 
is ook dit stuk van Stas een succesverhaal. Stas is gewoon 
een innovatie club die open staat voor diverse ideeën. En 
het belangrijk vind om met een leuk team te werken. Inmid-
dels werken hier zo’n 35 mensen. Rien en ik vinden het per-
soonlijk allebei belangrijk dat we delen. Delen is het nieuwe 
hebben. Succes heb je niet alleen.”

Buitenland 
Stas neemt regelmatig deel aan vakbeurzen en evenemen-
ten in binnen- en buitenland. Zo was Stas in Nederland 
aanwezig op de Woonbeurs, Vakbeurs Facilitair, Architect@
Work, de NOT Beurs en ZorgTotaal. In het buitenland staat 
Stas onder andere op Orgatec en Heimtex én de Hardware 
Show in Las Vegas. André Stas laat weten dat de Verenig-
de Staten en Australië belangrijke markten voor hen zijn en 
dat deze landen ook vanuit daar bevoorraad worden. De 
overige landen worden vrijwel allemaal vanuit het hoofdkan-
toor in Eindhoven bediend. Hier ligt alles op voorraad en kan 
er snel uitgeleverd worden. Beurzen draait Stas vooral voor 
hun dealers en potentiele nieuwe dealers. Daarnaast bena-
dert Stas zijn klanten via internet, denk aan onlineverkoop, 
newsletters en direct mail en natuurlijk persoonlijk contact 
via de vertegenwoordigers in de binnen- en buitendienst. 
“We doen ongeveer 35 procent in Nederland en 65 procent 
internationaal”, aldus André. “Dit komt vooral doordat we in 
een helder moment www.picturehangingsystems.com heb-
ben laten registreren.” 

‘Geen concessies aan kwaliteit’
Stas is producent en leverancier. “We doen het hele pakket: 
we bedenken nieuwe producten, we ontwikkelen ze, doen 
de fotografie, maken zelf onze brochures en sites, we doen 
de inkoop, de verkoop én de montage; zowel bij bedrijven 
en instellingen, als thuis bij particulieren. We pikken onze 
toeleveringsbedrijven met zorg uit: partijen die net als wij,  
geen concessies doen aan de kwaliteit en waarbij de kwali-
teit niet te koste mag gaan van het milieu.” 
“Hetzelfde geldt voor onze dealers. Ook van hen verwach-
ten we een bepaalde verantwoordelijkheid. Geld verdienen 

De nieuwe, kleurrijke binder van Stas, mét samples. Voor dealers en architecten. in de papergrip kunnen papieren of tijdschriften geklemd worden.
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is oké, maar niet ten koste van kwaliteit, service of het mi-
lieu. Als je alleen gaat voor goedkoop, ga dan naar onze 
concurrenten. Op dit moment hebben we in Nederland zo’n 
driehonderd dealers; woning- en projectinrichters, maar ook 
lijstenmakers. Ze krijgen uiteraard de catalogi, naamsver-
melding op onze site en ze kunnen via onze site bijvoorbeeld 
advertenties downloaden. Sinds kort hebben we zelfs een 
consignatiepakket: een kast met rails en tal van opties. Dea-
lers die niet meteen durven, kunnen Stas voor een halfjaar 
proberen en anders komen we het weer ophalen.” 

Concurrenten
Of Stas concurrentie heeft? André Stas is daar duidelijk over. 
“Onze concurrenten hebben ons uiteraard wel in het vizier, 
maar ze kunnen ons nooit meer inhalen. We bieden werkelijk 
álles op het gebied van ophangsystemen: rails in alle afme-
tingen, hoek- en eindkappen, haken, koorden, staalkabels 
en stangen, spotjes en adapters, tot en met de schroeven 
en pluggen. En bij een nieuw product, printen we de eerste 
samples zelf in 3D. Ons nieuwste item is bijvoorbeeld een 
driehoekige koker van gerecycled karton, waar de klant een 
compleet pakket mee in huis haalt. Ronde kokers zijn lastig 
bij het oud papier, maar deze koker kun je uitvouwen en 
gewoon plat bij je oud papier doen. Een stukje klantvriende-
lijkheid, vinden wij.” 
“We onderscheiden ons ook van onze concurrenten op pro-
ductieniveau. Zo worden al onze aluminium rails in België 

gemaakt, bij een bedrijf dat ook kozijnen produceert. Dat 
staat garant voor een zeer hoge kwaliteit poedercoating. In 
spuitwerk met natlak kan vuil trekken, waardoor de laklaag 
vroeg of laat kan gaan verweren. Bij poedercoaten behoudt 
de laklaag wel twintig jaar dezelfde kwaliteit. Nóg een groot 
verschil: wij leveren onze ophangsystemen niet aan bouw-
markten. Wel aan ziekenhuizen, gemeenten, huisartsen, bi-
bliotheken en overheden. Zo hangen we onder andere in 
het Ziggodome, het Jeroen Bosch ziekenhuis en de Fontys 
Hogescholen.”
 
Service
Stas vervolgt: “Daarnaast hebben we dus een zeer flexibel 
team en hebben we service écht hoog in het vaandel staan. 
De klant staat bij ons centraal. Krijgen we een  klacht binnen, 
dan gaan we hier intern zélf het probleem onderzoeken en 
proberen te tackelen. We nemen hier dus zelf de verant-
woordelijkheid voor. Pas als we een klacht hebben opge-
lost, gaan we bij de dealer of installateur achterhalen wat er 
mis is gegaan. Wat we ook doen? We geven antwoord op 
alle mails; van kleine en grote opdrachtgevers. Iets dat in 
deze tijd lang niet meer vanzelfsprekend is helaas. En daarbij 
duurt bij ons ook een offerteaanvraag geen drie weken.”
Communiceren en enthousiasmeren zit André Stas duidelijk 
in het bloed. Maar voordat we de rondleiding gaan doen, 
eerst nog maar een koffietje. Een eigen StasCafe uiteraard.
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De multirail is ophangsysteem en verlichting ineen. De cliprail max kan strak tegen het plafond gemonteerd worden.


