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Beoogd gebruik: ophangsysteem voor losse papieren.  
Vorm: muurrail. 
Vorm: niet plafond aansluitend. 
Materiaal: aluminium. 
Oppervlakte-afwerking: wit gelakt. 
Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd. 
Lengte (mm): 500. 
Lengte (mm): 1.000. 
Lengte (mm): 2.000. 
Afmeting rail (mm): 21 x 48,5. 
Toebehoren: 
- raildragers: schroeven en pluggen. 
- hulpstukken: railverbinder. 
 
 
VERWIJZING 
 
Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van kaarten, posters, papieren, tijdschriften etc.. 
 
MATERIAAL  
Een op de muur te bevestigen railsysteem uit aluminium.  
– kleur: wit/geanodiseerd 
 
Afmetingen rail:  ....................................................... 21 x 48,5 mm 
Draagvermogen:  ..................................................... - 
 
De bevestiging van de rail geschiedt door de rail met schroeven en pluggen op de muur te monteren.  
 
 
UITVOERING  
 
De rail wordt met schroeven en pluggen aan de muur bevestigd. 
 
De lengte van de rail bedraagt: ............................... 50/100/200 cm. 
 
 
 
TOEPASSING 
 
Ophangsysteem 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: paperrail 21x48,5. 
Beoogd gebruik: ophangsysteem voor losse papieren.  
Vorm: muurrail. 
Vorm: niet plafond aansluitend. 
Materiaal: aluminium. 
Oppervlakte-afwerking: wit gelakt. 
Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd. 
Lengte (mm): 500. 
Lengte (mm): 1.000. 
Lengte (mm): 2.000. 
Afmeting rail (mm): 21 x 48,5. 
Toebehoren: 
- raildragers: schroeven en pluggen. 
- hulpstukken: STAS paperrail connector set. 
 
VERWIJZING 
 
Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van kaarten, posters, papieren, tijdschriften etc.  
 
MATERIAAL  
Een op de muur te bevestigen railsysteem uit aluminium.  
– kleur: wit/geanodiseerd 
 
Afmetingen rail:  ....................................................... 21 x 48,5 mm 
Draagvermogen:  ..................................................... - 
 
De bevestiging van de rail geschiedt door de rail met schroeven en pluggen op de muur te monteren.  
 
 
UITVOERING  
 
De rail wordt met schroeven en pluggen aan de muur bevestigd. 
 
De lengte van de rail bedraagt: ............................... 50/100/200 cm./ STAS paperrail 
 
 
 
TOEPASSING 
 
Ophangsysteem 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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