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voorwoord
STAS picture hanging systems, opgericht door  
de broers Rien en André Stas, heeft de laatste  
15 jaar bewezen de meest innovatieve fabrikant  
van kwalitatief hoogwaardige ophangsystemen 
te zijn. Daarom vindt u STAS niet alleen bij u thuis 
maar wereldwijd ook in de meest prestigieuze 
musea, galerieën, bedrijven, onderwijs- en 
overheidsinstellingen.

service
Als u op zoek bent naar een kwalitatief hoogwaardig, 
functioneel en elegant schilderij ophangsysteem, bij 
STAS vindt u alles onder één dak:
•	 	Gebruiksvriendelijke	oplossingen	voor	elk	type	 

wand of plafond
•	 Inmeet	service	en	deskundig	advies,	ook	op	locatie
•	 Maatwerk	offerte	binnen	24	uur
•	 Alle	materialen	direct	uit	voorraad	leverbaar
•	 Professioneel	eigen	montage	team
•	 Uitstekende	after	sales	service

Kortom; STAS... een naam die blijft hangen!

In	deze	catalogus	treft	u	een	groot	aantal	door	STAS	
ontwikkelde oplossingen aan om uw schilderijen veilig, 
flexibel	en	elegant	op	te	hangen.	Kijk	ook	eens	op	 
www.stas.nl.

Met	vriendelijke	groet,
Rien & André Stas

kwaliteit en innovatie
STAS gebruikt alleen de beste materialen en 
produceert alles in eigen beheer. Op onze producten 
zijn	maar	liefst	20	unieke	patenten	verleend.	De	
STAS smartspring heeft op het uitvindercongres van 
Genève	zelfs	een	gouden	medaille	gewonnen	en	
de	STAS	cobra	is	bekroond	met	een	Good	Industrial	
Design Award. STAS minirail werd onderscheiden 
met	de	’Best	Product	Design	Award	for	Decorative	
Accessories	2009’.



STAS minirail®
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max.
25	kg/m1

alu / 9 x 16 mm 

click!
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artikelcode product / beschrijving 
  

STAS minirail®

smart picture hanging system

productomschrijving
Het gepatenteerde STAS minirail systeem is het 
smalste en meest innovatieve schilderij ophang-
systeem ter wereld. De rail, in de kleuren wit of in 
aluminium, is maar 16 mm smal en valt nauwelijks op 
in uw interieur. Het STAS minirail systeem werkt heel 
gemakkelijk.	Montage	is	een	fluitje	van	een	cent	met	
de speciaal ontwikkelde STAS minirail clipscrew. 

toepassing
Als u een elegant, nauwelijks opvallend ophang-
systeem wilt hebben, kiest u voor het STAS minirail 
systeem. De STAS minirail is een elegante rail die aan  
de wand bevestigd wordt.

kenmerken
•	 aluminium	rail
•	 afmeting	9	x	16	mm
•	 belastbaar	tot	25	kg	per	meter
•	 verkrijgbaar	in	de	kleuren	wit	en	aluminium

Art Jewels by

STAS minirail systeem

STAS minirail bijpassende montage accessoires

STAS minirail bijpassende haken en koorden

RM10120 STAS minirail wit 200 cm 
RM10130 STAS minirail wit 300 cm  
RM30120 STAS minirail alu 200 cm  
RM30130 STAS minirail alu 300 cm  

RD10200 STAS minirail rail connector  
RY10200 STAS minirail combicap wit
  (2x eindkap / 1x hoekkap)
RY30200  STAS minirail combicap alu 
  (2x eindkap / 1x hoekkap)
SR10000 STAS minirail clipscrew (metaal, 3 per m1) 
SR50200 STAS plug 6 mm voor zachte wand
SR50300 STAS plug 6 mm voor harde wand

HA30900 STAS smartspring (op perlon koord max. 4 kg.) 
HA30501 STAS zipper (op perlon koord max. 10 kg. / 
   op staalkabel max. 15 kg.) 
CP10115 STAS cobra + perlon koord 150 cm 
CP10120 STAS cobra + perlon koord 200 cm 
CP10130 STAS cobra + perlon koord 300 cm 
SC10115 STAS cobra + staalkabel 150 cm 
SC10120 STAS cobra + staalkabel 200 cm 
SC10130  STAS cobra + staalkabel 300 cm 



STAS multirail halogeen 

STAS multirail halogeen xenon 

STAS multirail powerled 

STAS multirail multiled

12V	
STAS multirail®
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max.
45	kg/m1

alu / 11 x 28 mm 
click!
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STAS multirail systeem

STAS multirail bijpassende montage accessoires

STAS multirail bijpassende haken en koorden

VH10200 STAS multirail wit 200 cm 
VH10300 STAS multirail wit 300 cm 
VH30200 STAS multirail alu 200 cm  
VH30300 STAS multirail alu 300 cm 

VE10200 STAS cliprail pro/multirail eindkap wit 
VE30200 STAS cliprail pro/multirail eindkap alu 
VD10400 STAS cliprail pro/multirail hoekkap wit 
VD30400 STAS cliprail pro/multirail hoekkap alu 
VF50200 STAS multirail conductor 12V recht 
VF50100 STAS multirail conductor 12V hoek 

VA10500 STAS multirail armatuur wit 50 cm 
VA10700  STAS multirail armatuur wit 70 cm
VA30500 STAS multirail armatuur chroom 50 cm 
VA30700  STAS multirail armatuur chroom 70 cm
VL10302 STAS multirail halogeen 20W 
VL10303 STAS multirail halogeen xenon 20W  
VL10400 STAS multirail powerled 1.5W 
VL10500 STAS multirail multiled 1.5W  

VT20500 STAS multirail adapter 18W
VT20400 STAS multirail adapter 60W
VT20300 STAS multirail adapter 96W 
 

RD40200 STAS rail connector 
RD40100 STAS rail clip (metaal, 3 per m1) 
SR30100 STAS schroef 
SR50200 STAS plug 6 mm voor zachte wand
SR50300 STAS plug 6 mm voor harde wand
  

HA30900 STAS smartspring (op perlon koord max. 4 kg.) 
HA30501 STAS zipper (op perlon koord max. 10 kg. / 
   op staalkabel max. 15 kg.) 
CP10115 STAS cobra + perlon koord 150 cm 
CP10120 STAS cobra + perlon koord 200 cm 
CP10130 STAS cobra + perlon koord 300 cm 
SC10115 STAS cobra + staalkabel 150 cm 
SC10120 STAS cobra + staalkabel 200 cm 
SC10130  STAS cobra + staalkabel 300 cm 

artikelcode product / beschrijving 

STAS multirail®

bright picture hanging system

productomschrijving
Het STAS multirail systeem is een revolutionair 
ophangsysteem	en	schilderij-verlichting	in	één.	In	
combinatie met LED lampen is de STAS multirail 
zeer	energiezuinig.	In	de	gepatenteerde	rail	zijn	
12V	spanningsdraden	opgenomen.	De	eenvoudig	
verplaatsbare armaturen klikt u op elke gewenste 
plaats eenvoudig in de rail.

toepassing
Als u een veilig en multifunctioneel ophangsysteem 
met geïntegreerde verlichting wilt hebben, kiest u 
voor het STAS multirail systeem. STAS multirail wordt 
bevestigd aan de wand. 

kenmerken
•	 12V	systeem	(laagspanning)
•	 aluminium	rail
•	 afmeting	11	x	28	mm
•	 belastbaar	tot	45	kg	per	meter
•	 verkrijgbaar	in	de	kleuren	wit	en	aluminium

Art Jewels by
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STAS cliprail®
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max.
20	kg/m1

alu / 8,2 x 25 mm 

click!
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artikelcode product / beschrijving 

STAS cliprail®

picture hanging system

productomschrijving
Het STAS cliprail systeem is een basis ophangsysteem 
van onberispelijke kwaliteit. De STAS cliprail is de 
meest gebruikte ophangrail en is tot op de dag van 
vandaag een no-nonsense bestseller. De rail, in wit of 
in aluminium, is eenvoudig te plaatsen en past in elk 
interieur.

toepassing
Als u een degelijk no-nonsense ophangsysteem 
wilt hebben, kiest u voor het STAS cliprail systeem. 
De STAS cliprail is een rail die met een speciale 
bevestigingsclip aan de wand bevestigd wordt.

kenmerken
•	 aluminium	rail
•	 afmeting	8,2	x	25	mm
•	 belastbaar	tot	20	kg	per	meter
•	 verkrijgbaar	in	de	kleuren	wit	en	aluminium

Art Jewels by

STAS cliprail systeem

STAS cliprail bijpassende montage accessoires

STAS cliprail bijpassende haken en koorden

RC10320 STAS cliprail wit 200 cm 
RC10330 STAS cliprail wit 300 cm 
RC30120 STAS cliprail alu 200 cm 
RC30130 STAS cliprail alu 300 cm 

RD10300 STAS cliprail eindkap wit 
RD30300 STAS cliprail eindkap alu 
RD10400 STAS cliprail hoekkap wit 
RD30400 STAS cliprail hoekkap alu 

RD40200 STAS rail connector 
RD40100 STAS rail clip (metaal, 3 per m1) 
SR30100 STAS schroef  
SR50200 STAS plug 6 mm voor zachte wand
SR50300 STAS plug 6 mm voor harde wand 

HA30900 STAS smartspring (op perlon koord max. 4 kg.) 
HA30501 STAS zipper (op perlon koord max. 10 kg. / 
  op staalkabel max. 15 kg.) 
CP10115 STAS cobra + perlon koord 150 cm 
CP10120 STAS cobra + perlon koord 200 cm 
CP10130 STAS cobra + perlon koord 300 cm 
SC10115 STAS cobra + staalkabel 150 cm 
SC10120 STAS cobra + staalkabel 200 cm 
SC10130  STAS cobra + staalkabel 300 cm 
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STAS cliprailmax
®

max.
25	kg/m1

alu / 8,2 x 32 mm 
click!
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STAS cliprail max systeem

STAS cliprail max bijpassende montage accessoires

STAS cliprail max bijpassende haken en koorden

RC10220 STAS cliprail max wit 200 cm 
RC10230 STAS cliprail max wit 300 cm 
RC30220 STAS cliprail max alu 200 cm 
RC30230 STAS cliprail max alu 300 cm 
 

RY10100 STAS cliprail max combicap wit
  (2x eindkap / 1x hoekkap) 
RY30100 STAS cliprail max combicap alu 
  (2x eindkap / 1x hoekkap)

RD40200 STAS rail connector 
RD40100 STAS rail clip (metaal, 3 per m1) 
SR30100 STAS schroef  
SR50200 STAS plug 6 mm voor zachte wand
SR50300 STAS plug 6 mm voor harde wand 

HA30900 STAS smartspring (op perlon koord max. 4 kg.) 
HA30501 STAS zipper (op perlon koord max. 10 kg. / 
  op staalkabel max. 15 kg.) 
CP10115 STAS cobra + perlon koord 150 cm 
CP10120 STAS cobra + perlon koord 200 cm 
CP10130 STAS cobra + perlon koord 300 cm 
SC10115 STAS cobra + staalkabel 150 cm 
SC10120 STAS cobra + staalkabel 200 cm 
SC10130  STAS cobra + staalkabel 300 cm

artikelcode product / beschrijving 

STAS cliprailmax
picture hanging system

®

Art Jewels by

productomschrijving
Het	STAS	cliprail	max	systeem	is	een	ophangsysteem	
voor	de	perfectionist.	De	STAS	cliprail	max	heeft	
een	extra	flens	die	zorgt	voor	een	maximaal	strakke	
aansluiting	op	uw	plafond.	Plafond,	wand	en	
ophangsysteem worden één.

toepassing
STAS	cliprail	max	zorgt	voor	een	strakke	aansluiting	op	
uw plafond. De rail, in de kleuren wit of in aluminium, 
is met de STAS rail clip eenvoudig te plaatsen en komt 
het best tot zijn recht bij vlakke plafonds. 

kenmerken
•	 aluminium	rail
•	 afmeting	8,2	x	32	mm
•	 belastbaar	tot	25	kg	per	meter
•	 verkrijgbaar	in	de	kleuren	wit	en	aluminium
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STAS cliprailpro
®

max.
45	kg/m1

alu / 11 x 28 mm 
click!
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artikelcode product / beschrijving 

STAS cliprailpro
picture hanging system

®

Art Jewels by

productomschrijving 
Het STAS cliprail pro systeem is een ophangsysteem 
met	een	rail	die	extra	stevig	is	uitgevoerd	en	daardoor	
maar	liefst	45	kg	per	strekkende	meter	kan	dragen.	
Desondanks is de rail bescheiden van formaat en zal 
daarom naast professionele toepassingen ook in de 
woonkamer niet misstaan.

toepassing
Door de dikwandige en dus ijzersterke rail wordt het 
STAS cliprail pro systeem gebruikt als er ook weleens 
wat zwaardere kunstwerken opgehangen worden en  
het er toch elegant uit moet zien.

kenmerken
•	 aluminium	rail
•	 afmeting	11	x	28	mm
•	 belastbaar	tot	45	kg	per	meter
•	 verkrijgbaar	in	de	kleuren	wit	en	aluminium

STAS cliprail pro system

STAS cliprail pro bijpassende montage accessoires

STAS cliprail pro bijpassende haken en koorden

VC10200 STAS cliprail pro wit 200 cm 
VC10300 STAS cliprail pro wit 300 cm 
VC30200 STAS cliprail pro alu 200 cm 
VC30300 STAS cliprail pro alu 300 cm 

VE10200 STAS cliprail pro/multirail eindkap wit 
VE30200 STAS cliprail pro/multirail eindkap alu 
VD10400 STAS cliprail pro/multirail hoekkap wit 
VD30400 STAS cliprail pro/multirail hoekkap alu 

RD40200 STAS rail connector 
RD40100 STAS rail clip (metaal, 3 per m1) 
SR30100 STAS schroef  
SR50200 STAS plug 6 mm voor zachte wand
SR50300 STAS plug 6 mm voor harde wand 

HA30900 STAS smartspring (op perlon koord max. 4 kg.) 
HA30501 STAS zipper (op perlon koord max. 10 kg. / 
  op staalkabel max. 15 kg.) 
CP10115 STAS cobra + perlon koord 150 cm 
CP10120 STAS cobra + perlon koord 200 cm 
CP10130 STAS cobra + perlon koord 300 cm 
SC10115 STAS cobra + staalkabel 150 cm 
SC10120 STAS cobra + staalkabel 200 cm 
SC10130  STAS cobra + staalkabel 300 cm 
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STAS j-rail®

14     STAS picture hanging systems

max.
25	kg/m1

alu / 7 x 20 mm 
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artikelcode product / beschrijving 

STAS j-rail®

picture hanging system

productomschrijving
De vorm van de letter J inspireerde tot dit eenvoudig 
en sterk ophangsysteem met verschillende ophang-
mogelijkheden.	Met	de	ophangstangen	is	de	STAS	
j-rail ideaal voor het wisselen van schilderijen op hoge 
wanden.	Maar	ook	een	onzichtbaar	perlon	koord	of	
stevige staalkabel zijn mogelijk.

toepassing 
Door de eenvoud van het systeem en de verschillende 
ophangmogelijkheden wordt de STAS j-rail vaak 
toegepast op plaatsen waar functionaliteit op de 
eerste plaats staat. 

kenmerken
•	 aluminium	rail
•	 afmeting	7	x	20	mm
•	 belastbaar	tot	25	kg	per	meter
•	 verkrijgbaar	in	de	kleuren	wit	en	aluminium

Art Jewels by

STAS j-rail systeem

STAS j-rail bijpassende montage accessoires

STAS j-rail bijpassende ophang accessoires

RJ10120 STAS j-rail wit 200 cm (4 gaten per m1) 
RJ10130 STAS j-rail wit 300 cm (4 gaten per m1) 
RJ30120 STAS j-rail alu 200 cm (4 gaten per m1) 
RJ30130 STAS j-rail alu 300 cm (4 gaten per m1) 

SJ10100 STAS j-rail schroef bolkop wit 
SJ30100 STAS j-rail schroef bolkop alu
SR50200 STAS plug 6 mm voor zachte wand
SR50300 STAS plug 6 mm voor harde wand 

HA30900 STAS smartspring (op perlon koord max. 4 kg.) 
HA30501 STAS zipper (op perlon koord max. 10 kg. / 
  op staalkabel max. 15 kg.) 
PH10115 STAS j-rail perlon koord met disk 150 cm 
PH10120 STAS j-rail perlon koord met disk 200 cm 
PH10130 STAS j-rail perlon koord met disk 300 cm 
HR10600 STAS j-rail cilinderhaak wit 
HR30600 STAS j-rail cilinderhaak alu 
SO10115 STAS j-rail stang 3 mm wit 150 cm 
SO10120 STAS j-rail stang 3 mm wit 200 cm 
SO30115 STAS j-rail stang 3 mm alu 150 cm 
SO30120 STAS j-rail stang 3 mm alu 200 cm 
HA30700 STAS j-rail veerhaak voor stang 3 mm 
HR10400 STAS j-rail s-hook white
HR30400 STAS j-rail s-hook chrome
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STAS j-railmax
®

optioneel 
STAS	j-rail	max	security	

diefstalvertragende 
beveiliging

max.
100	kg/m1

alu / 9 x 20 mm 
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artikelcode product / beschrijving 

STAS j-railmax
picture hanging system

®

Art Jewels by

productomschrijving
De	STAS	j-rail	max	is	er	voor	de	zware	schilderijen.	
Simpel en ijzersterk. Niet voor niets wordt dit 
systeem veelvuldig toegepast in galerieën en musea 
wereldwijd.

toepassing
Het	STAS	j-rail	max	systeem	wordt	met	name	gebruikt	
voor professionele toepassingen. Het doeltreffende 
dikwandige	aluminium	profiel	kan	tot	maar	liefst	 
100	kg	per	strekkende	meter	dragen.

kenmerken
•	 aluminium	rail
•	 afmeting	9	x	20	mm
•	 belastbaar	tot	100	kg	per	meter
•	 	verkrijgbaar	in	de	kleuren	wit	en	aluminium
•	 uitbreidbaar	met	diefstalvertragende	beveiliging

STAS j-rail max systeem

STAS j-rail max bijpassende montage accessoires

STAS j-rail max bijpassende ophang accessoires

STAS j-rail max security

RJ10220 STAS j-rail max wit 200 cm (4 gaten per m1) 
RJ10230 STAS j-rail max wit 300 cm (4 gaten per m1) 
RJ30220 STAS j-rail max alu 200 cm (4 gaten per m1) 
RJ30230 STAS j-rail max alu 300 cm (4 gaten per m1) 

SJ10200 STAS j-rail max schroef verzonken kop wit 
SJ30200 STAS j-rail max schroef verzonken kop alu
SR50200 STAS plug 6 mm voor zachte wand
SR50300 STAS plug 6 mm voor harde wand 

SM10115 STAS j-rail max stang 4x4 wit 150 cm 
SM10120 STAS j-rail max stang 4x4 wit 200 cm 
SM10125 STAS j-rail max stang 4x4 wit 250 cm 
SM30115 STAS j-rail max stang 4x4 alu 150 cm 
SM30120 STAS j-rail max stang 4x4 alu 200 cm 
SM30125 STAS j-rail max stang 4x4 alu 250 cm 
SM10215 STAS j-rail max stang 4x10 wit 150 cm  
SM10220 STAS j-rail max stang 4x10 wit 200 cm  
SM10225 STAS j-rail max stang 4x10 wit 250 cm  
HA40600 STAS j-rail max haak 40 kgs voor 4x4 stang 
HA40500 STAS j-rail max haak 100 kgs voor 4x10 stang 

BK10100 STAS j-rail max security kap wit 
SM10315 STAS j-rail max security stang 4x4 wit 150 cm 
SM10320 STAS j-rail max security stang 4x4 wit 200 cm 
SM10325 STAS j-rail max security stang 4x4 wit 250 cm 
HA30600 STAS j-rail max security hook 10 kg
HA40700 STAS j-rail max security hook 40 kg
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STAS u-rail®

max.
20	kg/m1

alu / 6,5 x 14 mm 
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artikelcode product / beschrijving 

STAS u-rail®

picture hanging system

productomschrijving
De STAS u-rail is speciaal ontwikkeld om in een 
handomdraai	van	uw	systeemplafond	een	flexibel	
ophangsysteem te maken. De rail is verkrijgbaar in de 
kleur van de kantlat en wordt bijna onzichtbaar op de 
houten kantlat van het plafond gemonteerd. 

toepassing
In	ruimtes	met	een	systeemplafond	is	STAS	u-rail	de	
oplossing om niet alleen kunst perfect op te hangen, 
maar	ook	prik-	en	whiteboards	hangen	snel	en	flexibel	
aan dit systeem. 

kenmerken
•	 aluminium	rail
•	 afmeting	6,5	x	14	mm
•	 belastbaar	tot	20	kg	per	meter
•	 	verkrijgbaar	in	de	kleuren	wit,	zwart	en	aluminium	

passend bij uw kantlat

Art Jewels by

STAS u-rail systeem

STAS  u-rail bijpassende montage accessoires

STAS u-rail bijpassende haken en koorden

RP10120 STAS u-rail wit 200 cm (8 gaten per m1) 
RP10130 STAS u-rail wit 300 cm (8 gaten per m1) 
RP20120 STAS u-rail zwart 200 cm (8 gaten per m1) 
RP20130 STAS u-rail zwart 300 cm (8 gaten per m1) 
RP30120 STAS u-rail alu 200 cm (8 gaten per m1) 
RP30130 STAS u-rail alu 300 cm (8 gaten per m1) 

SP10100 STAS u-rail schroef wit 
SP20100 STAS u-rail schroef zwart 
SP30100 STAS u-rail schroef alu

HA30900 STAS smartspring (op perlon koord max. 4 kg.) 
HA30501 STAS zipper (op perlon koord max. 10 kg. / 
  op staalkabel max. 15 kg.) 
CP10115 STAS cobra + perlon koord 150 cm 
CP10120 STAS cobra + perlon koord 200 cm 
CP10130 STAS cobra + perlon koord 300 cm 
SC10115 STAS cobra + staalkabel 150 cm 
SC10120 STAS cobra + staalkabel 200 cm 
SC10130  STAS cobra + staalkabel 300 cm 
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STAS u-rail®

max.
30	kg/m1

alu / 17 x 14 mm 

multi
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STAS u-rail®

bright picture hanging system

productomschrijving
De STAS u-rail multi is een ophang- en verlichtings-
systeem in één. Omdat de rail op de houten kantlat 
van een systeemplafond wordt gemonteerd, wordt 
het een geïntegreerd onderdeel van het interieur. De 
armaturen zijn eenvoudig op elke plaats in de rail te 
klikken.

toepassing
De STAS u-rail multi is ideaal voor het ophangen én 
verlichten van kunstwerken. Het systeem is subtiel  
en elegant tegelijk. 

kenmerken
•	 12V	systeem	(laagspanning)
•	 aluminium	rail
•	 afmeting	17	x	14	mm
•	 belastbaar	tot	30	kg	per	meter
•	 verkrijgbaar	in	wit,	zwart	en	aluminium

multi

Art Jewels by

STAS u-rail multi systeem

STAS u-rail multi bijpassende montage accessoires

STAS u-rail multi bijpassende haken en koorden

VP10200 STAS u-rail multi wit 200 cm (8 gaten per m1)
VP10300 STAS u-rail multi wit 300 cm (8 gaten per m1)
VP20200 STAS u-rail multi zwart 200 cm (8 gaten per m1)
VP20300 STAS u-rail multi zwart 300 cm (8 gaten per m1)
VP30200 STAS u-rail multi alu 200 cm (8 gaten per m1)
VP30300 STAS u-rail multi alu 300 cm (8 gaten per m1)

VF50200 STAS multirail conductor 12V recht  
VF50100 STAS multirail conductor 12V hoek

VA10500 STAS multirail armatuur wit 50 cm
VA10700 STAS multirail armatuur wit 70 cm
VA30500 STAS multirail armatuur chroom 50 cm
VA30700 STAS multirail armatuur chroom 70 cm
VL10302 STAS multirail halogeen 20W
VL10303 STAS multirail halogeen xenon 20W 
VL10400 STAS multirail powerled 1.5W 
VL10500 STAS multirail multiled 1.5W 

VT20500 STAS multirail adapter 18W
VT20400 STAS multirail adapter 60W
VT20300 STAS multirail adapter 96W

 

SP10100 STAS u-rail schroef wit
SP20100 STAS u-rail schroef zwart
SP30100 STAS u-rail schroef alu

HA30900 STAS smartspring (op perlon koord max. 4 kg.) 
HA30501 STAS zipper (op perlon koord max. 10 kg. / 
   op staalkabel max. 15 kg.)
CP10115 STAS cobra + perlon koord 150 cm
CP10120 STAS cobra + perlon koord 200 cm
CP10130 STAS cobra + perlon koord 300 cm
SC10115 STAS cobra + staalkabel 150 cm
SC10120 STAS cobra + staalkabel 200 cm
SC10130 STAS cobra + staalkabel 300 cm

artikelcode product / beschrijving 



Disclaimer Deze catalogus is met grote zorgvuldigheid gemaakt. Deson-
danks	is	het	niet	uitgesloten	dat	er	druk-	en/of	zetfouten	aanwezig	zijn.	Van-
zelfsprekend kan STAS voor deze fouten geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
In	haar	streven	naar	continue	verbetering	van	haar	producten	behoudt	STAS	
zich het recht voor in bepaalde omstandigheden wijzigingen in assortiment, 
uitvoeringen, kleuren, prijzen etc. tussentijds door te voeren.
Correcte montage van de STAS ophangsystemen is van essentieel belang. 
De installateur dient ter plaatse de sterkte van de wanden of plafonds waar-
aan de ophangsystemen worden gemonteerd te beoordelen evenals de te 
verwachten belastingen en ter plaatse geldende wet- en regelgeving en is 
verantwoordelijk	 voor	 een	 correcte	 naleving	 hiervan.	 Indien	nodig	 dient	 de	
installateur aangepaste bevestigingsmaterialen toe te passen. De eindver-
antwoordelijkheid voor correcte montage, beoordeling van de wanden of pla-
fonds en de te gebruiken bevestigingsmiddelen ligt altijd bij de installateur.
In	de	catalogus	worden	maximale	gewichten	geadviseerd.	STAS	kan	echter	
niet aansprakelijk worden gesteld voor onheelkundig gebruik of een mogelijk 
hogere belasting van de producten dan geadviseerd. STAS kan tevens niet 
verantwoordelijk gehouden worden voor directe, indirecte of gevolgschade 
als gevolg van montage aan onvoldoende sterke constructies, combinaties 
met andere dan STAS ophang-systemen of onbedoelde combinaties van STAS 
ophangsystemen.

22     STAS picture hanging systems

max.
4	kg

max.
15 kg

max.
10	kg

STAS smartspring
op STAS cobra
+ perlon koord

STAS zipper 
op STAS cobra
+ perlon koord 

STAS zipper 
op STAS cobra 
+ staalkabel
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kijk voor meer info op www.stas.nl
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