
SCAN FOR MANUAL

Met de STAS signtrack hang je gemakkelijk reclame, 
posters en bewegwijzering (van 0,2mm tot 1mm 
dik) op. Door het schuifmechanisme aan boven- 
en onderkant is de STAS signtrack makkelijk in 
gebruik, blijft materiaal onbeschadigd en is een nette 
presentatie gegarandeerd. Een onmisbare toevoeging 
voor winkels, kantoren, horeca, beurzen, overheids- 
en zorginstellingen. 

De STAS signtrack is met de STAS qubic of met 
de STAS systeemplafondhaak in combinatie met 
bijpassende koorden aan het plafond op te hangen in 
de vrije ruimte. Ook is de STAS signtrack te gebruiken 
met onze vele railsystemen in combinatie met de 
koorden met cobra haak voor een wandmontage.

Kenmerken

STAS signtrack
een presentatie die blijft hangen

Afmetingen 12 x 21 mm
Lengte 42, 60, 100 of 200 cm
Kleur alu
Materiaal aluminium
Montage plafond- of wandmontage
Papierdikte 0,2 mm tot 1 mm
Garantie 5 jaar

Onderdelen

STAS signtrack rail 
PS29942 42 cm
PS29960 60 cm
PS29100 100 cm
PS29200 200 cm

STAS signtrack 
eindkap
RD20600 

STAS signtrack klem
HA30660

STAS signtrack haak 
HA50200

STAS signtrack set 42 en 60 cm
PS10042 42 cm
PS10060 60 cm

STAS signtrack bovenrail 1x 
STAS signtrack onderrail 1x
STAS signtrack eindkap 4x
STAS signtrack klem 6x
STAS signtrack haak 2x

Combinatie set

STAS signtrack set 100 cm
PS10100 100 cm

STAS signtrack bovenrail 1x 
STAS signtrack onderrail 1x
STAS signtrack eindkap 4x
STAS signtrack klem 10x
STAS signtrack haak 2x

STAS signtrack set 200 cm
PS10200 200 cm

STAS signtrack bovenrail 1x 
STAS signtrack onderrail 1x
STAS signtrack eindkap 4x
STAS signtrack klem 18x
STAS signtrack haak 4x

NIEUW



STAS signtrack 
ophangmogelijkheden

De STAS signtrack is te gebruiken met de STAS qubic (pro), de STAS systeemplafondhaak voor lus 
en verschillende STAS railsystemen, met uitzondering van de STAS j-rail max. Iedere toepassing is te 
combineren met 2 verschillende koorden en STAS signtrack haken.

STAS cobra 
met perlon 
koord

STAS cobra 
met 
staalkabel

STAS perlon 
koord met lus

STAS perlon 
koord met 
glijder

STAS staalkabel 
met glijder

STAS qubic
TCS1000

STAS systeemplafondhaak voor lus
HA10200 max 5 kg

STAS qubic pro
TCS1010

Aan een plafond van steen of beton 
STAS qubic of qubic pro met perlon koord of staalkabel met glijder.

STAS staalkabel 
met lus

Aan een systeemplafond 
STAS systeemplafondhaak voor lus met perlon koord of staalkabel met lus.

Aan een STAS rail 
STAS rail in combinatie met perlon koord of staalkabel passend bij de rail.



Kenmerken 
STAS poster strip

STAS poster strips en poster snaps
ophangen zonder inlijsten

STAS poster strip
De STAS poster strip is een klassieke poster 
strip, uitgevoerd in transparant kunststof en 
ontwikkeld om op een strakke en nette manier 
posters in te klemmen en op te hangen. Je 
schuift de poster vanaf de zijkant in de strip.

STAS poster snap
De STAS poster snap is een luxe variatie 
op de kunststof poster strip, vervaardigd 
van hoogwaardig aluminium. Daardoor is dit 
systeem speciaal geschikt om ook doek en 
zwaardere posters op een stijlvolle manier te 
presenteren.

De poster hoeft niet vanaf de zijkant te worden 
ingeschoven: de STAS poster snap klapt aan 
de boven- en onderkant open en dicht.

Afmetingen 6 x 13 mm 
Lengte 30, 42, 50, 60, 70, 

84 of 100 cm
Kleur transparant
Materiaal kunststof
Draagkracht geschikt voor papier 

en karton
Garantie 5 jaar

Kenmerken 
STAS poster snap
Afmetingen 16 x 27 mm
Lengte 50, 70 of 100 cm
Kleur aluminium
Materiaal aluminium
Draagkracht geschikt voor zwaardere 

posters en doek
Garantie 5 jaar

STAS poster snap set alu
PS30050 50 cm
PS30070 70 cm
PS30100 100 cm

STAS poster strip set 
transparant
PS50030 30 cm
PS50042 42 cm
PS50050 50 cm
PS50060 60 cm

PS50070 70 cm
PS50084 84 cm
PS50110 100 cm



TÜV Nederland QA

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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