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Beoogd gebruik: verlichtingsrail met geïntegreerd schilderij ophangsysteem maximale belasting 45 
kg/m'. 
Vorm: muurrail. 
Vorm: verlichtingsrail. 
Materiaal: aluminium. 
Oppervlakte-afwerking: wit gelakt. 
Lengte (mm): 2.000. 
Lengte (mm): 3.000. 
Afmeting rail (mm): 12,7 x 37,5. 
Toebehoren: 
- raildragers: schroeven en pluggen. 
- hulpstukken: railverbinder. 
- hulpstukken: hoekverbinder. 
- hulpstukken: conductors. 
- hulpstukken: zaaghoutje. 
- accessoires: ophangkoord. 
- accessoires: ophangkabel. 
- accessoires: ophanghaken. 
- accessoires: adapters. 
- accessoires: verlichtingsarmaturen. 
- accessoires: led spots. 
- accessoires: smart-led spot. 
 
 
VERWIJZING 
 
Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen en verlichten van schilderijen, wanddecoratie, 
whiteboards, prikborden, e.a. 
 
MATERIAAL  
Een op wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium. Af te werken met een sierlijst. – kleur: wit 
 
Afmetingen rail:  ....................................................... 37,5 x 12,7 mm 
Draagvermogen:  ..................................................... 45 kg per strekkende meter   
 
De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door de rail met de schroeven op de wand te 
monteren. Vervolgens kan er een sierlijst naar keuze over het railprofiel bevestigd worden zodat het 
railprofiel achter de sierlijst verdwijnt.  
 
Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin koorden worden gehaakt. 
 
De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon. 
 
Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op 
hoogte blijven. 
 
Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin een verlichtingsarmatuur kan worden 
geplaatst. 
 
Dit armatuur kan worden gebruikt met led of smart-led spots. 
 
Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin een stekker wordt geklikt die wordt 
gevoed door een adapter van 36W of 84W. 



 
UITVOERING  
 
De rail wordt met 4 schroeven per meter aan de muur bevestigd. 
 
De rails worden aan hun uiteinden onderling verbonden door middel van een railverbinder en 
hoekverbinder. Op deze wijze wordt voorkomen dat de profielen onderling verspringen. 
 
Conductors worden tussen de railprofielen en in de hoeken geplaatst.  
 
Een sierlijst naar keuze kan over het railprofiel bevestigd worden zodat het railprofiel achter de sierlijst 
verdwijnt. 
 
De lengte van de rail bedraagt: ............................... 200 cm of 300 cm. 
 
De lengte van de koorden bedraagt: .......................  100/150/200/250/300 cm. 
 
Het aantal koorden 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: multirail crown 12,7x37,5. 
Beoogd gebruik: verlichtingsrail met geïntegreerd schilderij ophangsysteem maximale belasting 45 
kg/m'. 
Vorm: muurrail. 
Vorm: verlichtingsrail. 
Materiaal: aluminium. 
Oppervlakte-afwerking: wit gelakt. 
Lengte (mm): 2.000. 
Lengte (mm): 3.000. 
Afmeting rail (mm): 12,7 x 37,5. 
Toebehoren: 
- raildragers: STAS multirail crown schroeven en pluggen. 
- hulpstukken: STAS multirail crown railverbinder 
- hulpstukken: STAS multirail crown hoekverbinder 
- hulpstukken: STAS multirail conductor 12 V recht. 
- hulpstukken: STAS multirail conductor 12 V hoek. 
- hulpstukken: zaaghoutje. 
- hulpstukken: ophangkoord. 
- hulpstukken: ophangkabel. 
- accessoires: STAS smartspring haak. 
- accessoires: STAS zipper haak. 
- accessoires: STAS zipper pro haak. 
- accessoires: STAS multirail adapter 36W 
- accessoires: STAS multirail adapter 84W 
- accessoires: STAS multirail armatuur sirius 
- accessoires: STAS multirail armatuur signo 
- accessoires: STAS multirail armatuur classic (smart-led) 
- accessoires: STAS led spots 
- accessoires: STAS Wi-Fi smart-led 
 

 
VERWIJZING 
 
Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen en verlichten van schilderijen, wanddecoratie, 
whiteboards, prikborden, e.a. 
 
MATERIAAL  
 
Een op wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium. Af te werken met een sierlijst. – kleur: wit 
 
Afmetingen rail:  ....................................................... 37,5 x 12,7 mm./ STAS multirail crown 
Draagvermogen:  ..................................................... 45 kg per strekkende meter   
 
De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door de rail met de schroeven op de wand te 
monteren. Vervolgens kan er een sierlijst naar keuze over het railprofiel bevestigd worden zodat het 
railprofiel achter de sierlijst verdwijnt.  
 
Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin koorden worden gehaakt.  
 
De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon. / STAS perlon koord cobra / STAS 
staalkabel cobra.  
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Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op 
hoogte blijven. STAS smartspring (toepasbaar op perlon koord, belastbaar tot 4 kg) of STAS zipper 
(belastbaar tot 15 kg op perlon koord en tot 20 kg op staalkabel)   
 
Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin een verlichtingsarmatuur kan worden 
geplaatst. / STAS multirail armatuur sirius / STAS multirail armatuur signo / STAS multirail 
armatuur classic (smart-led). 
 
Dit armatuur kan worden gebruikt met led of smart-led spots. / STAS led spots / STAS Wi-Fi smart-
led. 
 
Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin een stekker wordt geklikt die wordt 
gevoed door een adapter van 36W of 84W. / STAS multirail adapter 36W / STAS multirail adapter 
84W. 
 
 
 
UITVOERING   
 
De rail wordt met 4 schroeven per meter aan de muur bevestigd. 
 
De rails worden aan hun uiteinden onderling verbonden door middel van een railverbinder en 
hoekverbinder. Op deze wijze wordt voorkomen dat de profielen onderling verspringen. 
/ STAS multirail crown railverbinder / STAS multirail crown hoekverbinder. 
 
Conductors worden tussen de railprofielen en in de hoeken geplaatst. / STAS multirail conductor 12 
V recht / STAS multirail conductor 12 V hoek. 
 
De lengte van de rail bedraagt: ............................... 200 cm of 300 cm. 
STAS multirail crown 200 cm of 300 cm. 
 
De lengte van de koorden bedraagt: .......................  100/150/200/250/300 cm. 
STAS perlon koord cobra of staalkabel cobra. 
 
Het aantal koorden 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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