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Beoogd gebruik: schilderij ophangsysteem maximale belasting 100 kg/m'. 
Vorm: muurrail. 
Materiaal: aluminium. 
Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd. 
Oppervlakte-afwerking: wit gelakt. 
Lengte (mm): 1.500. 
Lengte (mm): 2.000. 
Lengte (mm): 3.000. 
Afmeting rail (mm): 9 x 20. 
Toebehoren: 
- raildragers: schroeven en pluggen. 
- accessoires: ophanghaken. 
- accessoires: ophangstangen. 
 
 
VERWIJZING 
 
Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, 
prikborden, e.a. 
 
MATERIAAL  
 
Een op wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium. – kleur: wit/zilver 
 
Afmetingen rail:  ....................................................... 20 x 9 mm 
Draagvermogen:  ..................................................... 100 kg per strekkende meter   
 
De bevestiging van de rail geschiedt zichtbaar door middel van 4 verzonken schroeven per meter. 
Aan de bovenzijde van de rail bevindt zich een opening waarin stangen worden gehaakt.  
 
De ophangstangen zijn vervaardigd van staal waaraan een zelf remmende haak wordt geschoven. 
 
 
UITVOERING  
 
De rail, voorzien van gaten, wordt met 4 verzonken schroeven per meter geschroefd in de flens van de 
rail aan de bovenzijde. 
 
De lengte van de rail bedraagt: ............................... 150 cm, 200 cm of 300 cm. 
 
De lengte van de stangen bedraagt: .......................  100/150/200 cm. 
 
Het aantal stangen bedraagt ....... per meter  
 
 
TOEPASSING 
 
Ophangrail toepasbaar in zowel publieke als private ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, 
onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren. 
 



MEETWIJZE 
 
Meeteenheid: per meter  
 
Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.   
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Fabrikant: STAS picture hanging systems. 
Type: J-rail max 9x20. 
Beoogd gebruik: schilderij ophangsysteem maximale belasting 100 kg/m'. 
Vorm: muurrail. 
Materiaal: aluminium. 
Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd. 
Oppervlakte-afwerking: wit gelakt. 
Lengte (mm): 1.500. 
Lengte (mm): 2.000. 
Lengte (mm): 3.000. 
Afmeting rail (mm): 9 x 20. 
Toebehoren: 
- raildragers: schroeven en pluggen. 
- accessoires: STAS j-rail max stang 4x4 
- accessoires: STAS j-rail max security 4x4 
- accessoires: STAS j-rail max stang 4x10 
- accessoires: haken passend bij stangen 

 
VERWIJZING 
 
Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, 
prikborden, e.a. 
 
MATERIAAL  
 
Een op wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium. – kleur: wit / zilver 
 
Afmetingen rail:  ....................................................... 20 x 9 mm./ STAS j-rail max  
Draagvermogen:  ..................................................... 100 kg per strekkende meter   
 
De bevestiging van de rail geschiedt zichtbaar door middel van 4 verzonken schroeven per meter. / 
Schroef STAS j-rail max wit/zilver. 
 
Aan de bovenzijde van de rail bevindt zich een opening waarin stangen worden gehaakt. / STAS j-rail 
max stang 4x4 / STAS j-rail max security 4x4 / STAS j-rail max stang 4x10 
 
De ophangstangen zijn vervaardigd van staal waaraan een zelf remmende ophanghaak wordt 
geschoven. / Haak voor 4x4 stang / Haak voor 4x10 stang / Security haak 
 
UITVOERING   
 
De rail, voorzien van gaten, wordt met 4 schroeven per meter geschroefd in de flens van de rail aan 
de bovenzijde. 
 
De lengte van de rail bedraagt: ............................... 150 cm, 200 cm of 300 cm. 
STAS j-rail max 150 cm, 200 cm of 300 cm. 
 
De lengte van de stangen bedraagt: .......................  100/150/200 cm. 
STAS j-rail max stang 4x4 / STAS j-rail max security 4x4 / STAS j-rail max stang 4x10 
 
Het aantal stangen bedraagt ....... per meter.  
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TOEPASSING 
 
Ophangrail toepasbaar in zowel publieke als private ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, 
onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren. 
 
 
MEETWIJZE 
 
Meeteenheid: per meter.  
Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.  
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