
De whiteborden van STAS zijn ook leverbaar 
in een stijlvolle zilverkleurige variant.

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

STAS whiteborden

STAS borden

STAS silverborden

Een whitebord kan bedrukt worden met full 
colour kleurvaste beelden of teksten in hoge 
resolutie. Het beeld ontwerp / bedenk je 
zelf. Ideaal voor bijvoorbeeld weekschema’s, 
roosters, logo’s, scoreborden of landkaarten.

STAS Schrijfborden
STAS biedt een uitgebreid assortiment 

schrijfborden. Welk type je ook kiest, alle 

borden zijn magneethoudend, beschrijfbaar, 

droog uitwisbaar en in vele maten verkrijgbaar.

STAS whitebord
WHEMSO90 60 x 90 cm
WHWIEMSO 90 x 120 cm
WHW10012 100 x 120 cm

WHW90180 90 x 180 cm
WHW10010 100 x 100 cm 
WHW10015 100 x 150 cm 

leverbaar in alle gewenste maten



STAS glasborden zijn stijlvolle glazen schrijfborden vervaardigd 
van gehard veiligheidsglas met geslepen randen. Daardoor zijn ze 
veilig voor gebruik op school of kantoor. 

De borden zijn zeer dicht op de muur te bevestigen met behulp 
van het verborgen ophangsysteem.

STAS glasborden zijn verkrijgbaar in wit, zwart, paars, groen, rood 
of blauw.

STAS bedrukte borden

STAS borden

STAS glasborden

STAS prikborden
De STAS prikborden zijn verkrijgbaar 
met een prikoppervlak van bulletin 
en camira, in uiteenlopende kleuren 
en formaten. Alle borden worden 
omsloten door een geanodiseerd 
Softline profiel met grijze kunststof 
hoekstukken (optioneel ook zonder 
omlijsting leverbaar).

Combineer een bord met een STAS stabilisatieset. De 4 
stabilisatiedoppen worden op de achterzijde van het bord 
bevestigd om klapperen en wandschade te voorkomen.

Niet toepasbaar op glasborden.

STAS stabilisatieset

STAS glasbord
14.600.210 60 x 90 cm
14.600.209 90 x 120 cm
14.600.206 100 x 150 cm

STAS magneten extra sterk
14.019.781 5 stuks

STAS prikborden bulletin
60 x 90 cm
90 x 120 cm
90 x 180 cm
120 x 180 cm

STAS pushpins assorti
14.032.100

STAS prikborden camri
60 x 90 cm
90 x 120 cm
90 x 180 cm
120 x 180 cm

STAS stabilisatieset compleet
STASET

leverbaar in alle gewenste maten en vele 

kleuren (accent, pastel, intense)

leverbaar in de kleur blauw, rood, grijs en 

donkergrijs en in alle gewenste maten


