
STAS picture hits zijn transparante kunststof klemmetjes 
waarmee je eenvoudig foto’s, kaarten en andere lichtgewicht 
decoratie aan elkaar en aan je STAS rail kunt koppelen. 

Het eerste klemmetje draai je direct in je STAS rail. 
Vervolgens schuif je een foto, kaart of andere decoratie in 
het klemmetje. Aan de onder- of zijkant van de decoratie 
schuif je weer een nieuw klemmetje en koppel je een nieuwe 
decoratie. Zo creëer je stap voor stap een collage.

STAS picture hits zijn ideaal voor tijdelijke of wisselende 
decoratie zoals foto’s, kerstkaarten, verjaardagskaarten, 
vakantiekaarten, slingers en andere feest- of 
seizoensdecoratie.

Tip: plaats de transparante afstandsstrips tussen de rail 
en je decoratie om je collage wat lager, bijvoorbeeld op 
ooghoogte, te laten beginnen.

Kenmerken
Kleur transparant
Materiaal kunststof
Montage aan een STAS rail*

Draagkracht geschikt voor papier en dun karton
Garantie 5 jaar

STAS picture hits
onzichtbaar koppelen

*Met uitzondering van STAS houten rails, STAS j-rail (max),
STAS evoluon en STAS plasterrail.

STAS picture hits
BM20350

Inhoud per set
20 STAS picture hits (klemmetjes)
2 STAS pet strips 50 cm (transparante afstandsstrips)
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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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