
STAS u-rail werd ontwikkeld voor systeemplafonds. 
De rail wordt eenvoudig en bijna onzichtbaar 
gemonteerd op de kantlat van een systeemplafond.

STAS u-rail is ook geschikt om whiteborden, 
reclameborden of landkaarten aan op te hangen. 
Kortom: een systeemplafond wordt met een 
kleine aanpassing een flexibel ophangsysteem, 
ideaal voor toepassingen in kantoren, scholen en 
zorginstellingen.

Kenmerken

STAS u-rail
systeemplafond wordt ophangsysteem

Afmetingen 14 x 6,5 mm
Lengte 200 of 300 cm
Kleur wit, zwart of alu (passend bij de kantlat)
Materiaal aluminium
Montage plafondmontage
Draagkracht 20 kg/m
Garantie 5 jaar

STAS u-rail wit 
RP10120 200 cm
RP10130 300 cm
(8 gaten per m1)

STAS u-rail alu 
RP30120 200 cm
RP30130 300 cm
(8 gaten per m1)

STAS u-rail schroef wit 
SP10100

STAS u-rail schroef alu 
SP30100

STAS u-rail schroef zwart
SP20100

STAS u-rail zwart 
RP20120 200 cm
RP20130 300 cm
(8 gaten per m1)

Onderdelen



max.
4 kg

max.
20 kg

max.
15 kg

max.
10 kg

STAS haken en koorden

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

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

perlon koord + 
smartspring

perlon koord + 
zipper of zipper pro

staalkabel + 
zipper of  zipper pro

staalkabel wit of zwart + 
zipper of  zipper pro

Mogelijke combinaties

Haken

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.


