
Kenmerken

STAS v-tense & h-tense
oneindig te combineren

Afmetingen 
Lengte 
Kleur 
Materiaal 
Montage 

Garantie 

26 x 3 mm
150 , 300, 450 cm
alu structuur
aluminium
wand- en plafondmontage (in combinatie 
met de STAS rail, evoluon of qubic)
5 jaar

STAS v-tense 
TSBV150 150 cm
TSBV300 300 cm
TSBV450 450 cm

Inhoud

Het spandradensysteem is flexibel te gebruiken en aan muur 
of plafond te monteren. Horizontaal, verticaal én diagonaal! 
De mogelijkheden in combinatie met de STAS qubic, de 
STAS evoluon en de andere STAS railsystemen zijn hierdoor 
eindeloos. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toepassingen voor 
de creatie van etalages en in de presentatie van woningen 
in de makelaardij.

STAS v-tense (verticaal)

De STAS v-tense is samen met de STAS h-tense onderdeel 
van het spandraden assortiment. De STAS v-tense is 
verticaal te gebruiken en is uitgerust met aan weerskanten 
een glijder. De draad is eenvoudig strak aan te spannen. 
Bij de STAS v-tense is bovendien een extra veer toegevoegd 
zodat de draad nog genoeg vering heeft om met een haak in 
een rail te haken. De STAS v-tense is te combineren met 
diverse STAS railsystemen, de STAS qubic en de STAS 
evoluon om zo eenvoudig een wandpresentatie te creëren en 
te veranderen. 

* Ook verkrijgbaar in een uitvoering met aan één kant een glijder en aan 
de andere kant een STAS cobra voor ophangmogelijkheden met een STAS 
rail.

NIEUW



STAS h-tense (horizontaal)

De STAS h-tense is samen met de STAS v-tense onderdeel van het spandraden assortiment. De 
STAS h-tense is horizontaal te gebruiken en is uitgerust met aan weerskanten een glijder. De draad is 
eenvoudig strak aan te spannen. De STAS h-tense is te combineren met de STAS qubic om zo 
eenvoudig een wandpresentatie te creëren en te veranderen. 

Kenmerken

STAS h-tense 
TSBH150 150 cm
TSBH300 300 cm
TSBH450 450 cm

Inhoud

Afmetingen 
Lengte 
Kleur 
Materiaal 
Montage 

Garantie 

26 x 3 mm
150 , 300, 450 cm
alu structuur
aluminium
wand- en plafondmontage 
(in combinatie met de STAS qubic) 
5 jaar
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