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bright picture hanging systems

STAS kwaliteit en innovatie
STAS picture hanging systems is de meest
innovatieve fabrikant van kwalitatief
hoogwaardige ophangsystemen.
STAS gebruikt alleen de beste materialen en
produceert alles in eigen beheer. Op onze
producten zijn maar liefst tientallen 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 is onderscheiden met
de ‘Best Product Design Award for Decorative
Accessories’. Daarom vindt u STAS niet alleen
bij u thuis maar wereldwijd ook in de meest
prestigieuze musea, galerieën, bedrijven,
onderwijs- zorg- en overheidsinstellingen.
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productomschrijving STAS multirail crown 12V
STAS multirail crown is een uniek en gepatenteerd schilderij ophangsysteem
welke nagenoeg onzichtbaar weg te werken is met een ornamentlijst of een
STAS sierlijst. De rail is voorzien van een geïntegreerd 12V verlichtingssysteem.
Eenvoudig verplaatsbare armaturen klikt u op elke gewenste plaats in de rail om
wanddecoraties met LED of halogeen uit te lichten.
toepassing
STAS multirail crown is geschikt voor nieuwbouw- en bestaande panden en zeer
fraai in klassieke panden. Muurbevestiging is eenvoudig. De STAS multirail crown
is perfect te verwerken door de rail te integreren in een ornamentlijst naar wens.
Tevens is een gipsen of foam-sierlijst te verlijmen op de rail, maar ook verlijming
op enige afstand onder het plafond geeft een perfecte uitstraling.
bevestiging

kenmerken
materiaal
kleur 		
afmeting
belastbaar
optie		

aluminium rail, 12V systeem (laagspanning)
wit			
38 x 11 mm
tot 45 kg per meter
adapter 18W, 60W of 96W leverbaar

Kijk op www.stas.nl voor de montagevideo en meer informatie of bel +31 (0)40 292 48 48

max.
4 kg
STAS
smartspring
op STAS cobra
+ perlon koord

max.
15 kg
STAS zipper
op
STAS cobra
+ perlon koord

max.
20 kg
STAS zipper
op
STAS cobra
+ staalkabel

