STAS cliprail

de perfecte basis
STAS cliprail is een hoogwaardig ophangsysteem
zonder toeters en bellen. Eenvoudig te plaatsen en
in elk interieur op zijn plek.
De cliprail dankt zijn naam aan de speciale
bevestigingsclip - de STAS railclip - waarmee hij
eenvoudig aan de wand wordt bevestigd.

Kenmerken
Afmetingen
Lengte
Kleur
Materiaal
Montage
Draagkracht
Garantie

8,2 x 25 mm
200 of 300 cm, in wit ook 600 cm
wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
aluminium
wandmontage, niet plafondaansluitend
20 kg/m
5 jaar

Onderdelen

STAS cliprail wit
RC10320 200 cm
RC10330 300 cm
RC10360 600 cm

STAS cliprail alu
RC30120 200 cm
RC30130 300 cm

STAS cliprail
eindkap wit
RD10300

STAS cliprail
eindkap alu
RD30300

STAS cliprail
hoekkap wit
RD10400

STAS cliprail
hoekkap alu
RD30400

STAS railclip
RD40100

STAS rail connector
RD40200

STAS schroef
SR30100

STAS plug
SR50700

(metaal, 3 per m1 )

(metaal)

STAS haken en koorden

Na het kiezen van een rail, kies je een koord om in de
rail te haken en een haak om over het koord naar de
gewenste hoogte te schuiven.
De koorden en haken op deze pagina kunnen worden
gecombineerd met alle STAS railtypes m.u.v. STAS j-rail,
STAS j-rail max en STAS plasterrail.

Koorden

STAS cobra
met perlon koord
CP10110 100 cm
CP10115 150 cm
CP10120 200 cm
CP10125 250 cm
CP10130 300 cm
CP10140 400 cm

STAS cobra
met staalkabel
SC10110 100 cm
SC10115 150 cm
SC10120 200 cm
SC10125 250 cm
SC10130 300 cm
SC10140 400 cm

STAS cobra met
staalkabel wit
SC10220 200 cm
STAS cobra met
staalkabel zwart
SC20220 200 cm

Haken
STAS smartspring
HA30900

STAS zipper pro
HA30530

STAS zipper
HA30501

Mogelijke combinaties

max.
4 kg

perlon koord +
smartspring

max.
15 kg

perlon koord +
zipper of zipper pro

max.
20 kg

staalkabel +
zipper of zipper pro

max.
10 kg

staalkabel wit of zwart +
zipper of zipper pro

