
Een STAS magnet set bestaat uit een staalkabel met cobra en 
een vijf- of tiental magneetjes. De staalkabel haak je in je STAS 
rail. Met de magneetjes bevestig je vervolgens foto’s, kaarten en 
memo’s aan de kabel. Ideaal voor kerst- en verjaardagskaarten, 
kattebelletjes of tijdelijke displays.

De STAS magnet sets wit en coloured kunnen niet gecombineerd 
worden met STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon 
en STAS plasterrail. De 2-in-1 variant kan worden gecombineerd 
met alle STAS rails behalve STAS j-rail max en STAS evoluon.

STAS magnet sets
kaarten aan kabels

STAS 
magnet set
De standaard STAS 
magnet set bestaat uit een 
staalkabel met cobra en tien 
witte driepoot magneetjes.

Producten

STAS magnet set 
BM20360 
staalkabel 150 cm 
met cobra, 10 witte 
neodymium magneetjes

STAS white magnets
MB10050
10 losse, witte 
neodymium magneetjes

STAS coloured magnet set 
BM20370 
staalkabel 150 cm met 
cobra, 10 gekleurde 
neodymium magneetjes

STAS coloured magnets
MB10040
10 losse, gekleurde 
neodymium magneetjes

STAS magnet set 2-in-1
BM20380 
staalkabel 150 cm met 
cobra en lus, 5 gekleurde 
neodymium magneetjes

STAS coloured 
magnet set
De STAS coloured 
magnet set bestaat 
uit een staalkabel 
met cobra en tien 
pionvormige magneetjes 
in vijf verschillende 
kleuren.

STAS magnet set 
2-in-1
De STAS magnet set 2-in-1 kan op 
twee manieren worden toegepast. 
Haak de kabel met de cobra in je 
STAS rail of hang hem met de lus 
aan een kantlathaak of haak naar 
keuze. Deze set wordt geleverd 
met vijf pionvormige magneetjes 
in vijf verschillende kleuren. 



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 picture hanging systems 
Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland

T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com 


