STAS j-rail

professionele veelzijdigheid
STAS j-rail werd gebaseerd op de vorm van de
letter J. Dankzij deze vorm kan de rail op
uitzonderlijk veel manieren gecombineerd worden
met haken, koorden en zelfs stangen.
Het gebruik van een stang in plaats van een koord
of staalkabel, maakt verplaatsen en wisselen van
kunst op hoge wanden erg eenvoudig. Een ladder
is niet nodig, omdat de stang van onderaf uit de
railgoot getild kan worden.
STAS j-rail heeft een enigszins industriële uitstraling
en wordt veel toegepast in galerieën en zakelijke
panden.

Kenmerken
Afmetingen
Lengte
Kleur
Materiaal
Montage
Draagkracht
Garantie

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

Onderdelen
STAS j-rail wit
RJ10120 200 cm
RJ10130 300 cm

STAS j-rail alu
RJ30120 200 cm
RJ30130 300 cm

(4 gaten per m1)

(4 gaten per m1)

STAS j-rail schroef
bolkop wit
SJ10100

STAS j-rail schroef
bolkop alu
SJ30100

STAS plug
SR50700

STAS j-rail haken, koorden en stangen

STAS j-rail heeft een eigen set van haken, koorden en
stangen om het systeem mee te completeren.

Koorden en stangen

STAS perlon koord
met lus
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm

STAS staalkabel
met lus
SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm

STAS j-rail s-haak
wit
HR10400
STAS j-rail s-haak
chroom
HR30400

STAS cilinderhaak wit
HR10600
STAS cilinderhaak alu
HR30600
STAS perlon koord met disk
PH10110 100 cm
PH10115 150 cm
PH10120 200 cm
PH10125 250 cm
PH10130 300 cm

STAS j-rail stang
3 mm wit
SO10110 100 cm
SO10115 150 cm
SO10120 200 cm
SO10130 300 cm

STAS j-rail stang
3 mm alu
SO30110 100 cm
SO30115 150 cm
SO30120 200 cm
SO30130 300 cm

Haken
STAS smartspring
HA30900

STAS zipper pro
HA30530

STAS zipper
HA30501

STAS j-rail
veerhaak
HA30700

Mogelijke combinaties

max.
4 kg

j-rail s-haak + perlon koord
met lus + smartspring,
zipper of zipper pro

max.
20 kg

j-rail s-haak + staalkabel
met lus + zipper of
zipper pro

max.
4 kg

cilinderhaak + perlon
koord met disk +
smartspring

max.
15 kg

cilinderhaak + perlon
koord met disk +
zipper of zipper pro

max.
15 kg

j-rail stang + veerhaak

