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The Professional Choice for all your AV mounting
needs.
Sinds de oprichting in 1972, blijft B-Tech investeren in onderzoek en
ontwikkeling om ervoor te zorgen dat ons gamma van audio en video
montage oplossingen aan al uw eisen als een detailhandelaar, professionele installateur of thuisgebruiker voldoet. Alle producten zijn
ontworpen en gebouwd op onze internationale hoofdkantoor in centraal Engeland. Met ons internationale netwerk van kantoren en lokale voorraadhoudende distributeurs verbetert B-Tech Audio Video
Mounts als de leider wereldwijd in audio video montage oplossingen.
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Wandbeugels VESA 75/100
Flat Screen 23 inch/59cm
Product omschrijving

Flat Screen vlakke wandbeugel BT7510
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch
(59cm), maximaal 20 kg, super dunne wandbevestiging op een wandafstand van slechts 15mm • schermbevestiging met VESA adapter 50/50,
75/75, 100/100mm • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief
bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 114x114mm (bxh).

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart

40.7510 /b

€

11,40

zwart
zilver

40.7511 /b
40.7511 /s

€
€

14,50
10,50

zwart
zilver

40.7518 /b
40.7518 /s

€
€

21,60
15,00

zwart
zilver

40.7512 /b
40.7512 /s

€
€

29,00
20,00

zwart

40.7513 /b

€

50,00

zilver

40.7525 /s

€

25,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Compatibel met:
SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)
Flat Screen kantelbare wandbeugel BT7511
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch
(59cm), maximaal 20 kg, op een wandafstand van 55mm • +17º-10º
kantelbaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging
met VESA adapter 75/75, 100/100 mm • eenvoudige ophang installatie
met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen:
52x104mm (bxh).

Compatibel met:
SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)
Flat Screen kantelbare en neigbare wandbeugel BT7518
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch
(59cm), maximaal 20 kg, op een wandafstand van 95mm • +17º- 10º
verticale neiging, +/- 90º horizontaal (afhankelijk van grootte beeldscherm) • beeldschermbevestiging met VESA adapter 75/75,
100/100mm • 2 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 51x126mm (bxh).

Compatibel met:
SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)
Flat Screen wandbeugel met enkele arm BT7512
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch
(59cm), maximaal 15 kg, op een wandafstand van 75-280 mm •
+17º- 10º kantelbaar, kop +/- 120º horizontaal draaibaar (afhankelijk
van grootte beeldscherm) wand +/- 90º • schermbevestiging met VESA
adapter 75/75, 100/100 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • materiaal:
gepoederd staal • kunststof afdekkap voor onzichtbare wandmontage •
GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 51x126mm (bxh).
Compatibel met:
SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)
Flat Screen wandbeugel met dubbele arm BT7513
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch, (59
cm) maximaal 15 kg, op een wandafstand van 95-465 mm •
+17º- 10º kantelbaar, kop +/- 120º horizontaal draaibaar (afhankelijk
van grootte beeldscherm) wand +/- 90º • schermbevestiging met VESA
adapter 75/75, 100/100mm • 4 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • materiaal:
gepoederd staal • kunststof afdekkap voor onzichtbare wandmontage •
GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 55x211mm (bxh).
Compatibel met:
SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)
Flat Screen monitorhouder (onderbouw) BT7525
Voor bevestiging van een flatpanel monitor tot 17 inch (43cm), maximaal 10 kg • onder een kast of legbord (ideaal onder een keukenkast of
balie, boot of caravan) • +15º- 15º kantelbaar • uitschuifbaar, draaibaar
en inklapbaar • monitorbevestiging met VESA adapter 50/50, 75/75,
100/100mm • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief
bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 115x100mm • ideaal voor
keuken, boten, caravans, mobiele homes, trucks, vakantiehuizen.
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Wandarmen VESA 100/200 EN 200/200
Flat Screen 32-42 inch/107cm
Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

Flat screen wandarm - hoogte verstelbaar BT7382
Scharnierende wandarm met ingebouwde gasveer, 3 draaipunten wand +/-90º , arm 270º, flat screen 360º • armbereik 40cm • hoogte
verstelling over 400mm • is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot
9kg • met functionele MIS-D 75/100mm voor neigen 40º opwaarts en
40º neerwaarts • belasting tot 9 kg • wandmontage afmetingen
60x160mm (bxh) • materiaal: staal met kunststof afdekking, interne
kabelgeleiding • kleur: antraciet/zwart.
Wandhouder voor monitorarmen BT7399
Wandbeugel met waterpas geschikt voor wandmontage van B-Tech
monitorarmen (zie pag. 13)
Flat Screen wandarm extra lang - 165 cm BT7593
Extra lange scharnierende wandarm met ingebouwde gasveer, 3 draaipunten -wand +/-90º , arm 270º, flatscreen 270º • armbereik 165cm •
hoogte verstelling over 400mm • is geschikt voor een flatpanel beeldscherm van minimaal 5 en maximaal 8 kg • met functionele MIS-D
75/100mm voor neigen 20º opwaarts en 60º neerwaarts • 2 modellen:
BT7592 voor 3-5kg schermen of BT7593 voor 5-8kg beeldschermen •
compleet met hendel voor gemakkelijke beeldschermverstelling • bijzonder geschikt voor alle patiënten met bedeisen of medische praktijken • wandmontage afmetingen 60x160mm (bxh) • materiaal: speciale
laag en antiseptisch proces volgens medische eisen • kleur: wit.

Flat Screen vlakke wandbeugel BT7521
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 32 inch
(81cm), maximaal 25 kg, super dunne wandbevestiging op een wandafstand van slechts 15mm • schermbevestiging met VESA adapter
75/75, 100/100 en 200/100mm • eenvoudige ophang installatie met
veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk •
inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 178x108mm
(bxh).

kleur

bestel nr.

Prijs

antraciet/zwart

40.7382 /b

€ 109,00

antraciet/zwart

40.7399 /b

€

wit | 3-5 kg belasting
wit | 5-8 kg belasting

40.7592 /w
40.7593 /w

€ 432,00
€ 432,00

zilver

40.7521 /s

€

12,00

zwart

40.7523 /b

€

24,00

zwart

40.7514 /b

€

57,60

24,00

Compatibel met:
SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)
Flat Screen kantelbare wandhouder BT7523
Voor wandbevestiging van een flatscreen 42 inch (107cm), maximaal
40 kg, op een wandafstand van 52mm • +15º-15º kantelbaar
(afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA
adapter 75/75, 100/100, 200/100 en 200/200mm • eenvoudige ophang
installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV
keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen:
206x214mm (bxh).

Compatibel met:
SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)
Flat Screen wandbeugel met enkele arm BT7514
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch
(107cm), maximaal 25 kg, op een wandafstand van 95-336 mm •
+40º-40º kantelbaar, kop +/- 120º horizontaal draaibaar (afhankelijk van
grootte beeldscherm) wand +/- 90º • schermbevestiging met VESA
adapter 75/75, 100/100, 200/100 en 200/200 mm • 3 draaipunten •
eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • materiaal: gepoederd staal • kunststof afdekkap voor
onzichtbare wandmontage • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 67x197mm (bxh).
Compatibel met:
SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)

Compatibel met:
SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)
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zwart

40.7515 /b

€

84,00
AV Mounts & Accessories 2018

Flat Screen wandbeugel met dubbele arm BT7515
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch
(107cm), maximaal 25 kg, op een wandafstand van 95-526 mm •
+40º-40º kantelbaar, kop +/- 120º horizontaal draaibaar (afhankelijk van
grootte beeldscherm) wand +/- 90º • schermbevestiging met VESA
adapter 75/75, 100/100, 200/100 en 200/200 mm • 3 draaipunten •
eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • materiaal: gepoederd staal • kunststof afdekkap voor
onzichtbare wandmontage • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 67x197mm (bxh).

Wandbeugels universeel
Flat Screen 42-65 inch/165cm
Product omschrijving

Flat Screen vlakke wandbeugel BT7532
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch
(107cm), maximaal 40 kg, super dunne wandbevestiging op een wandafstand van slechts 15mm • schermbevestiging met VESA adapter
75/75, 100/100, 200/100 en 200/200mm • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen:
164x156mm (bxh).

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart

40.7532 /b

€

32,50

zilvergrijs

40.7533 /s

€

40,00

zwart

40.8430 /b

€

42,00

zwart

40.8200 /b

€

28,00

zwart

40.8210 /b

€

32,50

zwart

40.8220 /b

€

49,50

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Compatibel met:
SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)
Flat Screen kantelbare wandbeugel BT7533
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch
(107cm), maximaal 40 kg, op een wandafstand van 97mm • +15º kantelbaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met
VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100 en 200/200mm • eenvoudige
ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal •
GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 170x114mm (bxh).

Compatibel met:
SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)
Flat Screen kantelbare wandbeugel BT8430
Flatscreen wandbevestiging met een uniek 'Torsion-Tilt'-mechanisme
waarmee u gemakkelijk de kantelverstelling van het scherm tot +/- 15 °
kunt instellen • geschikt voor beeldscherm 32-45 inch, maximaal 35 kg,
• wandafstand van 81-118 mm • snel en eenvoudige “hook on” installatie met nivelleringsschroeven om het schermniveau aan te passen •
vergrendelingsschroeven tegen onbevoegde verwijdering van het
scherm • universele bevestiging verticaal 327mm/ horizontaal, 200mm/
verticaal, compatible met VESA 100/100 tot 200/200 • muurplaat
350x156mm (bxh) • geschikt voor plafondbuis montage met buis montageringen(2 x buisring vereist).

LED Flat TV universele vlakke wandbeugel BT8200
Super dunne muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 45
inch (114 cm), maximaal 35 kg, wandafstand van 14 mm • snel en
eenvoudige “hook on” installatie met beveiliging • met On Wall Levelling
System voor precisie wandmontage • universele schermbevestiging
verticaal 200mm/ horizontaal 240mm • compatibel met VESA 200/200,
100/200, 100/100mm • inclusief vergrendeling voor veilige installatie en
bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 500x103mm (bxh).

LED Flat TV universele vlakke wandbeugel BT8210
Super dunne muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 55
inch (139 cm), maximaal 50 kg, wandafstand van 14 mm • snel en
eenvoudig in 3-stappen te monteren met “hook on” installatie en
OWLS™ (On Wall Levelling System) voor precisie wandmontage •
universele schermbevestiging verticaal 400mm/ horizontaal 440mm •
compatibel met alle VESA patronen van 75/75 tot 400/400mm• inclusief
vergrendeling voor veilige anti diefstal installatie en bevestigingsmateriaal zoals M4, M5, M6, M8 schroeven en afstandsbussen.

LED Flat TV universele vlakke wandbeugel BT8220
Super dunne muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 65
inch (165 cm), maximaal 70 kg, wandafstand van 14 mm • snel en
eenvoudig in 3-stappen te monteren met “hook on” installatie en
OWLS™ (On Wall Levelling System) voor precisie wandmontage •
universele schermbevestiging verticaal 500mm/ horizontaal 840mm •
compatibel met alle VESA patronen van 75/75 tot 800/400mm• inclusief
vergrendeling voor veilige anti diefstal installatie en bevestigingsmateriaal zoals M4, M5, M6, M8 schroeven en afstandsbussen.
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Flat Screen wandbeugels universeel
Flat Screen 42 –65 inch/165cm
Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

Flat Screen universele vlakke wandbeugel BT8421
Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 55 inch (104 cm),
maximaal 35 kg, wandafstand van 30 mm • snel en eenvoudige “hook
on” installatie • muurplaat 500x103mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 400mm/ horizontaal 465mm • compatibel met VESA
400/400, 400/200, 300/200, 200/200, 100/200, 100/100mm • inclusief
vergrendeling voor veilige installatie en bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 500x103mm (bxh).

Flat Screen universele kantelbare wandbeugel BT8431
Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 55 inch (104 cm),
maximaal 35 kg, +/- 18˚horizontaal kantelinstelling • wandafstand van
80 mm • snel en eenvoudige “hook on” installatie • muurplaat
500x156mm (bxh) • universele bevestiging verticaal 400mm/ horizontaal 465mm • compatibel met VESA 400/400, 400/200, 300/200,
200/200, 100/200, 100/100mm • inclusief vergrendeling voor veilige
installatie en bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 500x156mm
(bxh).

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart

40.8421 /b

€

36,00

zwart

40.8431 /b

€

62,50

zwart

40.8422 /b

€

48,00

zwart

40.8432 /b

€

76,80

zwart

40.8320 /b

€ 114,00

zwart

40.9901 /b

€

Compatibel met:
SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)
Flat Screen universele vlakke wandbeugel BT8422
Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 80 inch (203 cm),
maximaal 70 kg, wandafstand van 30 mm • snel en eenvoudig in 3stappen te monteren met “hook on” installatie en OWLS™ (On Wall
Levelling System) voor precisie wandmontage • muurplaat 860x103mm
(bxh) • universele schermbevestiging verticaal 500mm/ horizontaal
825mm • compatibel met alle VESA patronen van 75/75 tot
800/500mm • inclusief vergrendeling voor veilige installatie en bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 860x103mm (bxh).

Flat Screen universele kantelbare wandbeugel BT8432
Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 80 inch (203 cm),
maximaal 70 kg, +/- 15˚horizontaal kantelinstelling • wandafstand van
80 mm • snel en eenvoudig in 3-stappen te monteren met “hook on”
installatie en OWLS™ (On Wall Levelling System) voor precisie wandmontage • muurplaat 865x156mm (bxh) • universele bevestiging verticaal 500mm/ horizontaal 825mm • compatibel met alle VESA patronen
van 75/75 tot 800/500mm • inclusief vergrendeling voor veilige installatie en bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 865x156mm (bxh).
Compatibel met:
SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)
Flat Screen (55 inch) wandbeugel, portrait BT8320
Wandbeugel ontworpen voor Digital Signage Displays in portrait formaat en/of landscape formaat • voor stenen, betonnen– en gipswanden
(tot 32” breedte) • vlak op de wand (41mm) • maximale belasting:
70kg • geschikt voor schermbevestiging met schroefgaten horizontaal
maximaal 410 mm en vertikaal niet meer dan 755mm uit elkaar, compatibel met VESA 600/400, 400/400, 300/300, 300/200, 400/200,
200x200mm aansluitingen • materiaal: gepoederd staal • hook on installatie • inclusief bevestigingsmateriaal.
Compatibel met:
SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)
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96,00
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Flat Screen xxl vlakke wandbeugel BT9901
Muurbevestiging voor “heavy Duty” flat screen vanaf 65 inch (165 cm),
maximale belasting 100kg, wandafstand van 30 mm • “hook on” i0nstallatie met vergrendeling • muurplaat 1005x400mm (bxh) • universele
schermbevestiging voor VESA en non-VESA patronen tot verticaal
600mm/ horizontaal 900mm • inclusief alle bevestigingsmaterialen voor
een veilige installatie • montage afmetingen: 1005x400mm (bxh).

Universele flat screen wandbeugels
Flat Screen 37-86 inch/218cm
Product omschrijving

Flat Screen xxl vlakke wandbeugel BT9903
Muurbevestiging voor een Touch Screen of flat screen vanaf 65 inch
(165 cm), maximale belasting 135kg, wandafstand van 30 mm • “hook
on” installatie met waterpas instelschroeven • muurplaat 1050x210mm
(bxh) • universele schermbevestiging voor VESA en non-VESA patronen tot verticaal 730mm/ horizontaal 1100mm • inclusief alle bevestigingsmaterialen voor een veilige installatie • montage afmetingen:
1050x210mm (bxh).

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart

40.9903 /b

€ 138,00

alu.zilver/zwart

40.9905 /b

€ 150,00

alu.zilver/zwart

40.9906 /b

€ 235,00

zwart
zilver

40.8321 /b
40.8321 /s

€ 132,00
€ 132,00

zwart

40.9909 /b

€ 420,00

zwart

40.8010 /b

€ 240,00

zwart

40.7165 /b

€

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Compatibel met:
SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)
Ultra Stretch Signage 86 inch landscape wandbeugel BT9905
Muurbevestiging voor een “LG 86BH5C” Ultra Strech Signage Screen
in landscape formaat, maximale belasting 50kg, wandafstand van 45
mm • muurplaat 705x228mm (bxh) • schermbevestiging voor VESA en
non-VESA patronen tot verticaal 200mm/ horizontaal 600mm • installatie met veiligheidsschroeven voor bescherming van niet geautoriseerde
verplaatsen • inclusief instelschroeven voor hoogte afstelling • inclusief
alle bevestigingsmaterialen voor een veilige installatie • montage afmetingen: 750x210mm (bxh).
Compatibel met:
SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)
Ultra Stretch Signage 86 inch portrait wandbeugel BT9906
Muurbevestiging voor een “LG 86BH5C” Ultra Strech Signage Screen
in portrait formaat, maximale belasting 50kg, wandafstand van 65 mm •
muurplaat 305x886mm (bxh) • schermbevestiging voor VESA en nonVESA patronen tot horizontaal 200mm/ verticaal 800mm • installatie
met veiligheidsschroeven voor bescherming van niet geautoriseerde
verplaatsen • inclusief instelschroeven voor hoogte afstelling • inclusief
alle bevestigingsmaterialen voor een veilige installatie • montage afmetingen: 305x886mm (bxh).

Flat Screen (40-65 inch) in “portrait”wandbeugel, BT8321
Vlakke flatscreen beugel op rail • zeer snel en eenvoudig te installeren
van vlakke beeldschermen • geschikt voor montage in landscape en
portrait formaat en met micro instellingen voor een naadloze uitlijning
van het scherm • ontworpen voor beeldschermen tot 40-64 inch (70 kg)
met een VESA ® montage patronen van 200/200 tot 600/400 • wandafstand • inclusief alle bevestigingsmaterialen voor een veilige installatie •
montage afmetingen: 504x120mm (bxh).

Ultra Stretch Signage 86 inch portrait “pull in-out“ beugel BT9906
Muurbevestiging voor een “LG 86BH5C” Ultra Strech Signage Screen
in portrait formaat, maximale belasting 50kg, wandafstand van 140 mm
(bij popped out 319mm • muurplaat 300x120mm (bxh) • schermbevestiging voor VESA en non-VESA patronen tot horizontaal 200mm/ verticaal 600mm • installatie met veiligheidsschroeven voor bescherming
van niet geautoriseerde verplaatsen • inclusief instelschroeven voor
hoogte afstelling • inclusief alle bevestigingsmaterialen voor een veilige
installatie • montage afmetingen: 305x600mm (bxh).

Flatscreen wandsteun met media plateau BT8010
Voor wandbevestiging van een flatscreen tot 50 inch, (127cm) maximaal 40 kg, op een wandafstand van 50mm • traploos in hoogte te
monteren over 100cm • universele schermbevestiging horizontaal tot
750mm en verticaal 410mm • compatibel met schermbevestiging met
VESA 300/200 tot 600/400mm • geïntegreerd kabelgeleiding • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd
staal • kunststof afdekkap voor onzichtbare wandmontage.
Optioneel verkrijgbare AV media plateau van 10mm donker veiligheidsglas (470/310mm=bxd) met bevestiging om op elke gewenste
hoogte te monteren.
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Korte en lange wandarmen
Flat Screen 39-75 inch/190cm
Product omschrijving

Flat TV universele wandsteun met dubbele arm BTV514
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 52 inch
(132 cm) maximaal 25 kg, op een wandafstand van 35-535 mm •
+10º- 10º kantelbaar • draaibaar aan de wand +/- 90º (afhankelijk van
grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 tot
600/400 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.

Flat Screen (39-65 inch) LED wandarm, ultra dun 37 mm, BT8221
Voor wandbevestiging van een flatscreen tot 39-65 inch (165cm diagonaal), maximaal 36 kg, op een wandafstand van minimaal 37, maximaal
560 mm • +/- 15º kantelbaar, midden 270º, wand +/- 90º • universele
schermbevestiging compatibel met alle VESA patronen van 300/300
tot 600/400mm • cable management • eenvoudige ophang installatie
met veiligheidsschroeven • materiaal: gepoederd staal met kunststof
afdekkap voor onzichtbare wandmontage • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 395x315mm (bxh).

Flat Screen (39-75 inch) wandarm, ultra dun 40 mm, BT8221
Voor wandbevestiging van een flatscreen tot 39-75 inch, maximaal 45
kg, op een wandafstand van minimaal 40mm, maximaal 469 mm •
dubbele brug-arm voor extra stevigheid • +/- 15º kantelbaar, midden
130º, wand +/- 90º • universele schermbevestiging compatibel met alle
VESA patronen tot 600/400mm • cable management • eenvoudige
ophang installatie met veiligheidsschroeven • materiaal: gepoederd
staal met kunststof afdekkap voor onzichtbare wandmontage • inclusief
bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 650x200mm (bxh). Zeer
geschikt voor hoekopstelling van een flat TV.

Flat Screen (60 inch) “pull in-out” wandbeugel BT8310
Verzonken flatscreen muurbeugel • druk om te openen voor snelle
toegang achterzijde • zeer snel en eenvoudig te installeren zonder het
gecompliceerde uitmeten door het gebruik van speciale scherm sjabloonkits voor 46, 47, 55 en 60 inch beeldschermen • geschikt voor
montage in landscape en portrait formaat zonder gereedschap en met
8 knoppen uitgeruste micro instellingen voor een naadloze uitlijning op
de muur en van het scherm • ontworpen voor beeldschermen tot 60
inch (50 kg) met een VESA ® montage patronen van 200/200 tot
400/400. VESA ® adapter kit verkrijgbaar (optioneel) voor montage
patronen van 600/400 tot 800/400 • specifieke scherm sjabloonkit verkrijgbaar en apart te bestellen voor een snelle en eenvoudige scherm
uitlijning.
Flat Screen (60 inch) modulaire wandbeugel, BT8311
Vlakke flatscreen beugels voor onbeperkte muurweergave van beeldscherm configuraties • zeer snel en eenvoudig te installeren zonder het
gecompliceerde uitmeten door het gebruik van speciale scherm sjabloonkits voor 46, 47, 55 en 60 inch beeldschermen • geschikt voor
montage in landscape en portrait formaat zonder gereedschap en met
8 knoppen uitgeruste micro instellingen voor een naadloze uitlijning op
de muur en van het scherm • ontworpen voor beeldschermen tot 60
inch (50 kg) met een VESA ® montage patronen van 200/200 tot
400/400. VESA ® adapter kit verkrijgbaar (optioneel) voor montage
patronen van 600/400 tot 800/400 • geintegreerd kabelmanagement •
specifieke scherm sjabloonkit verkrijgbaar en apart te bestellen voor
een snelle en eenvoudige scherm uitlijning.
Flat Screen (70 inch) “pull in-out” ultra dunne wandbeugel BT8312
Verzonken flatscreen muurbeugel • druk om te openen voor snelle
toegang achterzijde • zeer snel en eenvoudig te installeren zonder het
gecompliceerde uitmeten door het gebruik van speciale scherm sjabloonkits voor 46, 47, 55 en 60 inch beeldschermen • geschikt voor
montage in landscape en portrait formaat zonder gereedschap en met
8 knoppen uitgeruste micro instellingen voor een naadloze uitlijning op
de muur en van het scherm • ontworpen voor beeldschermen tot 60
inch (50 kg) met een VESA ® montage patronen van 200/200 tot
400/400. VESA ® adapter kit verkrijgbaar (optioneel) voor montage
patronen van 600/400 tot 800/400 • specifieke scherm sjabloonkit verkrijgbaar en apart te bestellen voor een snelle en eenvoudige scherm
uitlijning.
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kleur

bestel nr.

Prijs

zwart

BTV514 /b

€

zwart
wit

40.8221 /b
40.8221 /w

€ 178,00
€ 178,00

zwart
wit

40.8225 /b
40.8225 /w

€ 240,00
€ 240,00

zwart

40.8310 /b

€ 480,00

zwart

40.8311 /b

€ 276,00

zwart

40.8312 /b

€ 352,00

90,00
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Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Plafondbeugels VESA 75/100
Flat Screen 28 inch/71cm
Product omschrijving

Flat Screen plafondbeugel vaste hoogte BT7581
Slanke plafondhouder voor een flatpanel monitor tot 23 inch (59cm
diagonaal), maximaal 10 kg • vaste hoogte 205mm vanaf het plafond
tot centrum VESA • 360º draaibaar • schermbevestiging met VESA
adapter 50/50, 75/75,100/100mm • VESA rotatie +/- 90º horizontaal •
materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage •
montage afmetingen; 50x92mm (bxd).

Flat Screen plafondbeugel hoogte verstelbaar BT7582
Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 23 inch (59cm diagonaal), maximaal 10 kg • hoogteverstelling traploos van 50-75 cm
vanaf het plafond tot centrum VESA • 360º draaibaar • +/- 90º kantelbaar (ook geschikt voor schuine plafonds) • schermbevestiging met
VESA adapter 50/50, 75/75,100/100mm • VESA rotatie +/- 90º horizontaal • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage •
montage afmetingen; 205x205mm (bxd).

Plafondbeugel voor flat screen tot 28 inch BT7553
Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 28 inch (71cm diagonaal), belasting tot 23 kg • hoogte tot 482mm, 732mm of 1232mm
vanaf het plafond tot centrum VESA • buis 50mm diameter • geïntegreerde kabel geleiding door de buis • kabeldoorvoer op verschillende
hoogtes • buis is in te korten op elke gewenste lengte • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 en 100/100mm • VESA rotatie +/- 360º
horizontaal, verticaal +90º /-15º • materiaal: gepoederd staal • leverbaar in zwart met zwarte buis of zwart met chrome buis • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen; 150mm Ø.

Plafondbeugel voor flat screen tot 28 inch BT7553xl
Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 28 inch (71cm diagonaal), belasting tot 23 kg • hoogte tot 1732mm of 2232mm vanaf het
plafond tot centrum VESA • buis 50mm diameter • geïntegreerde kabel
geleiding door de buis • kabeldoorvoer op verschillende hoogtes • buis
is in te korten op elke gewenste lengte • schermbevestiging met VESA
adapter 75/75 en 100/100mm • VESA rotatie +/- 360º horizontaal, verticaal +90º /-15º • materiaal: gepoederd staal • leverbaar in zwart met
zwarte buis of zwart met chrome buis • inclusief bevestigingsmateriaal •
montage afmetingen; 150mm Ø.

Plafondbeugel met neiging voor 2 flatscreens tot 24 inch BT7580
Voor plafondmontage van twee flat screens tot 28inch (71cm diagonaal) rug aan rug, belasting tot 23kg per scherm • hoogte tot 110cm of
160cm vanaf het plafond tot centrum VESA • buis 50mm diameter •
geïntegreerde kabel geleiding door de buis • buis is in te korten op elke
gewenste hoogte • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 en
100/100mm • VESA kantelbaar –10º, +17º horizontaal • met montagering te plaatsen op elke hoogte over de buis • gemakkelijke “hook on”
montage met veiligheidsschroeven • materiaal: gepoederd staal • leverbaar in zwarte of chroom • inclusief bevestigingsmateriaal • montage
afmetingen; 150mm Ø. Samengesteld product met BT7822, BT7850,
BT7051, 2xBT7511
Plafondbeugel voor flat screen met camerahouder BT7585
Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 28 inch (71cm diagonaal), belasting tot 23 kg • hoogte tot 110cm, 160cm of 210cm vanaf
het plafond tot centrum VESA • buis 50mm diameter • geïntegreerde
kabel geleiding door de buis • • buis is in te korten op elke gewenste
hoogte • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 en 100/100mm •
VESA kantelbaar –10º, +17º horizontaal • met montagering te plaatsen
op elke hoogte over de buis • gemakkelijke “hook on” montage met
veiligheidsschroeven • CCTV camerahouder, afstand bevestiging minimaal 63,5mm, maximaal 103,5mm • materiaal: gepoederd staal • leverbaar in zwarte of chroom • inclusief bevestigingsmateriaal • montage
afmetingen; 150mm Ø. Samengesteld product met BT7822, BT7850,
BT7051, BT7511, BT6010z
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kleur

bestel nr.

Prijs

zwart
zilvergrijs

40.7581 /b
40.7581 /s

€
€

40,00
40,00

zwart 50-75cm

40.7582 /b

€

75,00

zwart 482mm
chroom 482mm

7553-25 /b
7553-25 /c

€ 155,00
€ 159,00

zwart 732mm
chroom 732mm

7553-50 /b
7553-50 /c

€ 156,00
€ 168,00

zwart 1232mm
chroom 1232mm

7553-100/b
7553-100/c

€ 168,00
€ 196,00

zwart 1732mm
chroom 1732mm

7553-150/b
7553-150/c

€ 180,00
€ 198,00

zwart 2232mm
chroom 2232mm

7553-200/b
7553-200/c

€ 192,00
€ 222,00

zwart 110cm
chroom 110cm

7580-100/b
7580-100/c

€ 104,00
€ 145,00

zwart 160cm
chroom160cm

7580-150/b
7580-150/c

€ 116,00
€ 151,00

zwart 210cm
chroom 210cm

7580-200/b
7580-200/c

€ 128,00
€ 171,00

zwart 100cm
chroom 100cm

7585-100/b
7585-100/c

€ 119,00
€ 160,00

zwart 150cm
chroom150cm

7585-150/b
7585-150/c

€ 131,00
€ 166,00

zwart 200cm
chroom 200cm

7585-200/b
7585-200/c

€ 143,00
€ 186,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW
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Universele flat screen plafondbeugels
Flat Screen tot 32 inch/81cm
Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

Plafondbeugel met rechte VESA voor 32 inch scherm BT5832
Plafondbeugel voor een monitor tot 32 inch (81cm diagonaal), maximaal 25 kg • modellen met vaste hoogte van 75cm en 150cm vanaf het
plafond tot centrum VESA • schermbevestiging met VESA adapter
75/75, 100/100, 200/100mm • kabel doorvoer in de buis op verschillende plaatsen • diameter buis 35mm Ø • buis gemakkelijk in te korten op
gewenste hoogte • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen; 150mm Ø. Lengte 795mm.

Optie: Kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage
Plafondbeugel kantelbare VESA voor 32 inch scherm BT5833
Plafondbeugel voor een monitor tot 32 inch (81cm diagonaal), maximaal 25 kg • modellen met vaste hoogte van 75cm en 150cm vanaf het
plafond tot centrum VESA • schermbevestiging met VESA adapter
75/75, 100/100, 200/100, 200/200mm, kantelbaar +/- 40º • kabel doorvoer in de buis op verschillende plaatsen • diameter buis 35mm Ø •
buis gemakkelijk in te korten op gewenste hoogte • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen;
150mm Ø. Lengte 1545mm.

Optie: Kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage
Plafondbeugel voor 2x32 inch schermen (rug-aan-rug) BT5834
Plafondbeugel voor 2x monitor tot 32 inch (81cm diagonaal) rug aan
rug montage, maximaal 25 kg belasting • modellen met vaste hoogte
van 75cm en 150cm vanaf het plafond tot centrum VESA • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100mm, kantelbaar +17º, -10º •
kabel doorvoer in de buis op verschillende plaatsen • diameter buis
35mm Ø • buis gemakkelijk in te korten op gewenste hoogte • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen; 150mm Ø •

Optie: kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage
Flat Screen plafondbeugel met toetsenbordhouder BT7853
Voor plafondmontage van een flatscreen tot 32 inch • traploos in hoogte te monteren over 150cm of 200cm • buis Ø 50mm • beeldscherm
bevestiging met VESA adapter (100/100, 200/200mm) +17º-10º kantelbaar • belasting tot 90 kg • materiaal: gepoederd staal, kunststof afdekkap • inclusief toetsenbord/muis houder, heeft een 10°gekantelde oppervlaktegebied voor een toetsenbord en recht muis plateau • de toetsenbord/muishouder wordt met 2 buis montageringen aan elke 50mm
Ø buis gemonteerd • materiaal: gepoederd staal • kleur: zwart • max.
draagvermogen van 5kg • afmetingen toetsenbordplateau: 465x175mm
(bxd) • afmetingen muisplateau: (bxd): 230x255mm.

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart 75cm
wit 75cm

40.5832 /b
40.5832 /w

€
€

60,00
60,00

zwart 150cm
wit 150cm

40.5832 /b
40.5832 /w

€
€

86,00
86,00

zwart of wit

40.5820 cp

€

5,00

zwart 75cm
wit 75cm

40.5833 /b
40.5833 /w

€
€

62,00
62,00

zwart 150cm
wit 150cm

40.5833 /b
40.5833 /w

€
€

88,00
88,00

zwart of wit

40.5820 cp

€

5,00

zwart 75cm
wit 75cm

40.5834 /b
40.5834 /w

€
€

90,00
90,00

zwart 150cm
wit 150cm

40.5834 /b
40.5834 /w

€ 102,00
€ 102,00

zwart of wit

40.5820 cp

€

zwart 150cm
chroom 150cm

40.7853 /b
40.7853 /c

€ 274,00
€ 283,00

zwart 200cm
chroom 200cm

40.7854 /b
40.7854 /c

€ 260,00
€ 303,00

zwart 50cm

8334-50 /b

€ 483,40

zwart 100cm

8334-100/b

€ 497,40

zwart 150cm

8334-150/b

€ 521,40

zwart 50cm

8336-50 /b

€ 864,80

zwart 100cm

8336-100/b

€ 878,80

zwart 150cm

8336-150/b

€ 902,80

5,00

Optioneel verkrijgbaar: Plafond afsluitring voor verlaagde plafonds
Flat Screen (quadro horizontaal) plafondbeugel BT8334
Voor plafondmontage van 3 flatpanel monitoren tot 32 inch (81cm diagonaal), maximaal 10 kg per scherm • modellen met vaste hoogte
vanaf het plafond tot centrum VESA • schermbevestiging met VESA
adapter 75/75, 100/100, 200/200mm • VESA kantelbaar +/-20º • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • levering
bestaat uit samengestelde producten. BT8390-200, BT8390CFK,
2xBT7850, 2xBT7822, 3xBT8930/200T (ongemonteerd)

Flat Screen 3+3 rug-aan-rug, plafondbeugel BT8336
Voor plafondmontage van 3+3 flatpanel, rug-aan-rug, monitoren tot 32
inch (81cm diagonaal), maximaal 10 kg per scherm • modellen met
vaste hoogte vanaf het plafond tot centrum VESA • schermbevestiging
met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/200mm • VESA kantelbaar +/20º • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage •
levering bestaat uit samengestelde producten. 2xBT8390-200,
BT8390CFK, 2xBT7850, 2xBT7822, 6xBT8930/200T (ongemonteerd)
Meer uitvoeringen op aanvraag

10

www.gatesweb.nl

AV Mounts & Accessories 2018

Meer uitvoeringen op aanvraag

Universele flat screen plafondbeugels
Flat Screen 40-65 inch/165cm
Product omschrijving

Flat Screen (50 inch) plafondbeugel hoogte instelbaar BT8426
Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 50 inch (127cm
diagonaal), maximaal 40 kg • telescopische buis met hoogte instelling
van 80-100 cm • geschikt voor schermen met VESA en non VESA
aansluiting, VESA comptabiliteit van 75/75 tot 400/400mm, VESA kantelinstelling: 0°, +7,5° en +15º • scherm in “landscape”of “portrait” formaat te plaatsen, “hook on” installatie • geïntegreerd kabelmanagement • voor gemonteerd eenvoudig in 3-stappen te installeren • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal zoals M4, M5, M6 en M8 schroeven • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 150mm Ø.

Flat Screen (65 inch) plafondbeugel hoogte instelbaar BT8427
Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 65 inch (165cm
diagonaal), maximaal 70 kg • telescopische buis met hoogte instelling
van 80-100 cm • geschikt voor schermen met VESA en non VESA
aansluiting (verticaal 500, horizontaal tot 970mm, VESA comptabiliteit
van 75/75 tot 800/500mm, VESA kantelinstelling: 0° tot +20º • scherm
in “landscape”of “portrait” formaat te plaatsen, “hook on” installatie •
geïntegreerd kabelmanagement • voor gemonteerd eenvoudig in 3stappen te installeren • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal zoals M4, M5, M6 en M8 schroeven • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage
afmetingen; 150mm Ø.
Flat Screen (39-55 inch) plafondbeugel vaste hoogte, BT8472
Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 39-55 inch diagonaal), maximaal 50 kg • vaste hoogte • universele bevestiging verticaal
400, horizontaal tot 468mm, VESA comptabiliteit tot 400/400mm, VESA
kantelinstelling: +/-15º • scherm in “landscape”of “portrait” formaat te
plaatsen, “hook on” installatie met veiligheidschroeven tegen onbevoegd wegnemen • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd staal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage •
montage afmetingen; 150mm Ø. • levering bestaat uit samengestelde
producten. (ongemonteerd) BT7822, BT7850, 2xBT7052, BT8432
Optioneel verkrijgbaar: Plafond afsluitring voor verlaagde plafonds
Flat Screen (39-65 inch) plafondbeugel BT8424
Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 65 inch (165cm
diagonaal), maximaal 50 kg • vaste lengtes van 100, 150, 200 en
300cm hoogte, buizen in te korten • geschikt voor schermen met VESA
comptabiliteit tot 400/400mm met adapters 600/400mm, VESA kantelinstelling: +/-15º • “hook on” installatie • geïntegreerd kabelmanagement •
materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof
afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen;
150mm Ø • ongemonteerd
Optioneel verkrijgbaar: Plafond afsluitring voor verlaagde plafonds
Flat Screen (39-65 inch) back-to-back plafondbeugel BT8428
Voor plafondmontage van 2 flatpanel monitoren tot 65 inch (165cm
diagonaal)rug aan rug, maximaal 50 kg per scherm • vaste lengtes van
100, 150, 200 en 300cm hoogte, buizen in te korten • geschikt voor
schermen met VESA comptabiliteit tot 400/400mm met adapters
600/400mm, VESA kantelinstelling: +/-15º • “hook on” installatie • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd staal • inclusief
bevestigingsmateriaal • plafondhouder instelbaar tot +/-90º doordoor
geschikt voor schuine plafonds • montage afmetingen 200x74mm
Optioneel verkrijgbaar: Plafond afsluitring voor verlaagde plafonds
Flat Screen (65-120 inch) plafondbeugel BT8924
Ontworpen voor plafondmontage van beeldschermen van 65 –120 inch
die verkrijgbaar is met drie verschillende lengten: 1m, 1,5m en 2m •
het dubbel buis ontwerp en het zware staal garanderen hoge kwaliteit
en stijfheid voor een maximale belasting van maximaal 130kg • andere
geweldige functies zijn onder meer de fijn afstellingschroeven voor
hoogteverstelling en waterpas montage • • vaste lengtes van 98, 148
en 198cm hoogte, buizen in te korten • universele schermbevestiging
verticaal 730, horizontaal tot 1100mm, VESA comptabiliteit van
200/200 tot 800/500mm • “hook on” installatie • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage
afmetingen; 150mm Ø • ongemonteerd.
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kleur

bestel nr.

Prijs

zwart

40.8426 /b

€ 180,00

zwart

40.8427 /b

€ 244,00

zwart 100cm
chroom 100cm

8472-100/b
8472-100/c

€ 146,00
€ 187,00

zwart 150cm
chroom 150cm

8472-150/b
8472-150/c

€ 158,00
€ 193,00

zwart 200cm
chroom 200cm

8472-200/b
8472-200/c

€ 170,00
€ 213,00

zwart 300cm
chroom 300cm

8472-300/b
8472-300/c

€ 219,00
€ 247,00

zwart 100cm
chroom 100cm

8424-100/b
8424-100/c

€ 162,00
€ 192,00

zwart 150cm
chroom 150cm

8424-150/b
8424-150/c

€ 174,00
€ 200,00

zwart 200cm
chroom 200cm

8424-200/b
8424-200/c

€ 186,00
€ 216,00

zwart 300cm
chroom 300cm

8424-300/b
8424-300/c

€ 216,00
€ 252,00

zwart 100cm
chroom 100cm

8428-100/b
8428-100/c

€ 240,00
€ 258,00

zwart 150cm
chroom 150cm

8428-150/b
8428-150/c

€ 258,00
€ 282,00

zwart 200cm
chroom 200cm

8428-200/b
8428-200/c

€ 275,00
€ 300,00

zwart 200cm
chroom 200cm

8428-300/b
8428-300/c

€ 324,00
€ 360,00

zwart 100cm
chroom 100cm

8924-100/b
8924-100/c

€ 336,00
€ 396,00

zwart 150cm
chroom 150cm

8924-150/b
8924-150/c

€ 360,00
€ 408,00

zwart 200cm
chroom 200cm

8924-200/b
8924-200/c

€ 384,00
€ 450,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW
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Digital Signage Screen
Multi screen montage
Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

Flat Screen (40-65 inch) plafondbeugel BT8429
Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 65 inch (165cm
diagonaal), maximaal 50 kg in portrait formaat • in buis lengtes van
100, 150, 200 en 300cm hoogte, buizen in te korten • geschikt voor
schermen met VESA comptabiliteit tot 600/400mm • “hook on” installatie met horizontale fijnafstelling voor beeldscherm • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage •
montage afmetingen; 150mm Ø • ongemonteerd. Samengesteld product: BT7822, BT7850, BT8390, 2xBT7841, BT8321

Plafond-vloerbeugel voor flatscreens > 72 inch BT8406
Plafondbeugel voor een monitor > 72 inch in portrait formaat, maximaal
200 kg • buis lengtes van 200 en 300cm vanaf het plafond tot vloer •
buizen zijn in te korten • horizontale rail van aluminium • universele
scherm interface tot VESA 1400x800mm • fijnafstelling voor optimaal
uitlijnen • met veiligheidsschroeven ter bescherming van ongeautoriseerde wegnemen • ongemonteerd geleverd.

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart 100cm
chroom 100cm

8429-100/b
8429-100/c

€ 247,20
€ 287,20

zwart 150cm
chroom 150cm

8429-150/b
8429-150/c

€ 259,20
€ 293,20

zwart 200cm
chroom 200cm

8429-200/b
8429-200/c

€ 271,20
€ 313,20

zwart 300cm
chroom 300cm

8429-300/b
8429-300/c

€ 304,20
€ 347,20

zwart 200cm
chroom 200cm

8406-200/b
8406-200/c

€ 844,80
€ 878,80

zwart 300cm
chroom 300cm

8406-300/b
8406-300/c

€ 877,80
€ 912,80

zwart 200cm
chroom 200cm

8338-200/b
8338-200/c

€ 837,00
€ 939,00

zwart 300cm
chroom 300cm

8338-300/b
8338-300/c

€ 936,00
€ 1041,00

zwart/zwart
zwart/zilver

8372-02 b
8372-02 s

€ 1600,00
€ 1600,00

zwart 150cm

8339-15 /b

€ 219,00

zwart 200cm

8339-20 /b

€ 229,00

zwart 50cm

8336-50 /b

€ 864,80

zwart 100cm

8336-100/b

€ 878,80

zwart 150cm

8336-150/b

€ 902,80

Zeer geschikt voor etalages. Meer uitvoeringen op aanvraag.
Flat Screen (3x3- 32 inch) etalagebeugel BT8338
Voor plafondmontage van 3x3 flatpanel monitoren tot 32 inch (81cm
diagonaal), maximaal 10 kg per scherm • vaste buis lengtes tot 300cm •
schermbevestiging met VESA adapter 100/100 tot 200/200mm • VESA
recht • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • levering bestaat uit samengestelde producten: 6xBT7831,
12xBT7841, 6xBT7532, 3xBT7850 (ongemonteerd)

Meer uitvoeringen op aanvraag
Video Wall vloerstandaard BT8372 - 1x2 (46-60 inch)
Stevige standaard voor Video Wall 2x2 configuratie met flatscreens van
46 tot 60”, belasting tot 50 kg per scherm • in portrait of landscape te
monteren • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 180cm • vloerplaat voor vloerbevestiging • horizontale
rail van aluminium, breedte 70cm • compleet met universele scherm
interface van 200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte
en hoogte te monteren • compleet geleverd met “screen spacer” voor
een perfecte montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten: 700x350x1898mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.
Meer uitvoeringen op aanvraag
Flat Screen (3x3- 32 inch) plafondbeugel BT8339
Voor plafondmontage van 3x3 flatpanel monitoren tot 32 inch (81cm
diagonaal), maximaal 10 kg per scherm • vaste buis lengtes tot 300cm •
schermbevestiging met VESA adapter 100/100 tot 200/200mm • VESA
kantelbaar +/-20º • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk •
inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare
plafondmontage • levering bestaat uit samengestelde producten.
3xBT8390-200, 6xBT8390CFK, 2xBT7850, 2xBT7822, 9xBT8930/200T
(ongemonteerd)

Flat Screen 3+3 rug-aan-rug, plafondbeugel BT8336
Voor plafondmontage van 3+3 flatpanel, rug-aan-rug, monitoren tot 32
inch (81cm diagonaal), maximaal 10 kg per scherm • vaste lengtes tot
150 cm tot centrum VESA • schermbevestiging met VESA adapter
100/100 tot 200/200mm • VESA kantelbaar +/-20º • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • levering bestaat uit
samengestelde producten. 2xBT8390-200, BT8390CFK, 2xBT7850,
2xBT7822, 6xBT8930/200T (ongemonteerd)

Bel ons voor meer uitvoeringen.
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Meer uitvoeringen op aanvraag

Monitorarmen voor bureau
Flat Screen 24 inch/61cm
Product omschrijving

Flat Screen “full motion” monitorarm BT7382
Enkele monitorarm voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • zwenkbereik 39 cm • traploos in hoogte en diepte verstelbaar van 16-40 cm
(centrum VESA) met parallel veer mechaniek met balans instelling •
360º draaibaar aan de verticale draagstang • belasting tot 9 kg • met
VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale
rotatie +/-90º, verticale rotatie +/-40º • kabelgeleiding in het profiel •
materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/
antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni
bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.
Optioneel: wandklem adapter
Flat Screen “full motion” monitorarm BT7383
3 Dimensionale monitorarm voor een flatpanel beeldscherm tot 24
inch • zwenkbereik 56 cm • traploos in hoogte en diepte verstelbaar van
16-56 cm (centrum VESA) met parallel veer mechaniek met balans
instelling • 360º draaibaar aan de verticale draagstang en scharnierpunt • belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm)
inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90º, verticale rotatie +/-40º •
kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen,
tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.
Optioneel: wandklem adapter
Dual LCD/TFT full motion monitorarm BT7384
Voor 2 flatpanel beeldschermen tot 24 inch naast of achter elkaar te
plaatsen • per arm: zwenkbereik 56 cm • traploos in hoogte en diepte
verstelbaar van 16-56 cm (centrum VESA) met parallel veer mechaniek
met balans instelling • 360º draaibaar aan de verticale draagstang en
scharnierpunt • belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of
100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90º, verticale rotatie
+/-40º • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof
kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage
met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in
het werkblad.
Optioneel: wandklem adapter
LCD/TFT monitorarm BT7372
De monitorarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch
met een VESA aansluiting • zwenkbereik tot 28cm • traploos in hoogte
instelbaar van 16-40cm (centrum VESA) • lengte draagstang 32cm •
belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90º, verticale rotatie +/-40º • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem
staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem
(bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.

Optioneel: wandklem adapter
LCD/TFT monitorarm BT7373
De monitorarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch
met een VESA aansluiting • zwenkbereik tot 45cm • traploos in hoogte
instelbaar van 24-48cm (centrum VESA) • lengte draagstang 32cm •
belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90º, verticale rotatie +/-40º • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem
staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem
(bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.

Optioneel: wandklem adapter
Dual LCD/TFT monitorarm BT7374
De monitorarm is geschikt voor twee flatpanel beeldschermen tot 24
inch met een VESA aansluiting naast elkaar • zwenkbereik tot 45cm
per scherm • traploos in hoogte instelbaar van 27-51cm (centrum VESA) • lengte draagstang 32cm • belasting tot 9 kg per scherm • met
VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale
rotatie +/-90º, verticale rotatie +/-40º • kabelgeleiding in het profiel •
materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/
antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni
bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.
Optioneel: wandklem adapter

www.gatesweb.nl

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart/antraciet

40.7382 /b

€ 109,00

zwart/antraciet

40.7399 /b

€

zwart/antraciet

40.7383 /b

€ 139,00

zwart/antraciet

40.7399 /b

€

zwart/antraciet

40.7384 /b

€ 249,00

zwart/antraciet

40.7399 /b

€

24,00

zwart/antraciet

40.7372 /b

€

80,00

zwart/antraciet

40.7399 /b

€

24,00

zwart/antraciet

40.7373 /b

€

98,00

zwart/antraciet

40.7399 /b

€

24,00

zwart/antraciet

40.7374 /b

€ 175,00

zwart/antraciet

40.7399 /b

€

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

24,00

24,00

24,00
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Flat screen vloerstandaards
Voor flat TV tot 50 inch
Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

Flat Screen (19-28 inch) vloerstandaard BT7410
Stalen vloerstandaard voor LCD/LED/TFT monitor tot 28”, belasting tot
15 kg • 60mm Ø buis met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig
op metalen vloerplaat (576x395mm=bxd, gewicht 9,5kg) • totaal afmetingen: 576x395x1100mm (bxdxh) • schermbevestiging met VESA
adapter 50/50, 75/75, 100/100mm te monteren op gewenste hoogte •
eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • voetplaat in
zwart • buizen in chroom of zwart, scherm interface (100/100 met neiging +17° –10°) in zwart • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd)

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart/zwart
zwart/chroom

40.7410 /b
40.7410 /bc

€ 185,00
€ 221,00

zwart/zwart
zwart/chroom

40.7411 /b
40.7411 /bc

€ 269,00
€ 305,00

zwart/zwart
zwart/chroom

40.7412 /b
40.7412 /bc

€ 435,00
€ 507,00

zwart/zwart
zwart/chroom

40.8515 /b
40.8515 /bc

€ 385,00
€ 457,00

zwart/zwart
zwart/chroom

40.8520 /b
40.8520 /bc

€ 690,00
€ 762,00

zwart/zwart
zwart/chroom

40.8521 /b
40.8521 /bc

€ 690,00
€ 762,00

Opties: mediaplateau voor DVD, Video, laptop etc.
Flat Screen (26-42 inch) vloerstandaard BT7411
Stalen vloerstandaard voor LCD/LED monitor tot 42”, belasting tot 24
kg • 60mm Ø buis met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig op
metalen vloerplaat (720x494mm= bxd), gewicht 15,5kg) • totaal afmetingen: 72x49,4x150cm (bxdxh) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100, 200/200mm te monteren op gewenste
hoogte • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • voetplaat in zwart • buizen in chroom of zwart, scherm interface in zwart •
levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd)

Opties: mediaplateau voor DVD, Video, laptop etc.
Flat Screen (42-60 inch) vloerstandaard BT7412
Stalen vloerplaat standaard voor LCD/LED/Plasma display tot 60”,
belasting tot 70 kg • verticaal dubbele 60mm Ø, hoogte 150cm, buizen
met kabeldoorvoer op 4 verschillende plaatsen • staat stevig op metalen vloerplaat (935x642mm=bxd, gewicht 24,5kg) • de montageplaat is
met 2 montageringen op elke gewenste hoogte te monteren • universele interface kit met “hook on” installatie geschikt voor schermen met
non VESA aansluiting (verticaal 410, horizontaal tot 755mm, VESA tot
600/400mm • scherm in “landscape”of “portrait” formaat te plaatsen •
afmetingen standaard: 950x650x1530mm (bxdxh) • levering bestaat uit
samengestelde producten. (ongemonteerd)
Opties: mediaplateau voor DVD, Video, laptop etc.
LCD (37-55 inch) vloerstandaard BT8515
Stalen buisframe vloerstandaard voor LCD/plasma monitor tot 55”,
belasting tot 70 kg • verticaal dubbele 60mm Ø, hoogte 150cm, buizen
met kabeldoorvoer op 4 verschillende plaatsen • staat stevig op 4 stelvoeten (1130x774mm=bxd, gewicht 10,5kg) • de montageplaat is met 4
montageringen op elke gewenste hoogte te monteren • complete interface kit met “hook on” installatie, geschikt voor schermen met non VESA aansluiting (verticaal 410, horizontaal tot 755mm, VESA tot
600/400mm • scherm in “landscape”of “portrait” formaat te plaatsen •
afmetingen standaard: 1130x774x1600mm (bxdxh) • levering bestaat
uit samengestelde producten. (ongemonteerd)

Video conferentie standaard voor Twin Screens tot 32 inch BT8520
Stevige mobiele vloerstand voor 2 flatscreens tot 32” horizontaal naast
elkaar met universele camerahouder, belasting tot 70 kg • dubbele
60mm Ø buizen verticaal met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat
stevig stalen voetplaat, afmetingen: 935x642mm=bxd, gewicht 24,5kg •
enkele 50mm Ø buis horizontaal, breedte 100cm, met 2 stuks universele schermmontage beugels met +/-15°kantelinstelling, VESA patroon
100/100 tot 400/200 • beeldscherm in de breedte instelbaar over
100cm • totaal afmetingen inclusief wielen: 1000x650x1520mm
(bxdxh) • voet en toebehoren naar keuze in zilvergrijs of zwart; buizen
zwart, zilvergrijs of chroom.

Video conferentie standaard voor Twin Screens tot 42 inch BT8521
Stevige mobiele vloerstand voor 2 flatscreens tot 42” horizontaal naast
elkaar met universele camerahouder, belasting tot 70 kg • dubbele
60mm Ø buizen verticaal met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat
stevig stalen voetplaat, afmetingen: 935x642mm=bxd, gewicht 24,5kg •
enkele 50mm Ø buis horizontaal, breedte 150cm, met 2 stuks universele schermmontage beugels met +/-15°kantelinstelling, VESA patroon
100/100 tot 800/500 • beeldscherm in de breedte instelbaar over
150cm • totaal afmetingen inclusief wielen: 1500x650x1520mm
(bxdxh) • voet en toebehoren naar keuze in zilvergrijs of zwart; buizen
zwart, zilvergrijs of chroom.
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Opties: mediaplateau voor DVD, Video, laptop etc.

Flatscreen vloerstandaards
voor schermen 32-85 inch
Product omschrijving

Flat TV (32-55 inch) vloerstandaard BT8551
Stevige Design TV standaard naar keuze in 150cm of 200cm hoog voor
flat screen display tot 55”, belasting tot 35 kg • verticaal dubbele 60mm
Ø, buizen naar keuze in zwart of chroom met kabeldoorvoer op verschillende plaatsen • stevige metalen vloerplaat van 12mm met rubber
voeten (22mm) • met 2 montageringen op elke gewenste hoogte te
monteren • met universele interface kit met +/-18° kanteling geschikt
voor schermen met VESA tot 400/400mm • middels 2 montageringen
op elke gewenste hoogte te monteren • in “portrait” of “landscape”
formaat • afmeting standaard: 890x851x102/152/202mm (bxdxh) •
ongemonteerd.
Opties: DVD, Video, laptop of projector plateau, Apple® TV Mount en
Digital Signage Box
Dual Flat TV (32-55 inch) vloerstandaard BT8552
Ontworpen voor 2 beeldschermen tot 55 inch rug-aan-rug. Stevige
Design TV standaard naar keuze in 150cm of 200cm hoog voor flat
screen display tot 55”, belasting tot 35 kg per scherm • verticaal dubbele 60mm Ø, buizen naar keuze in zwart of chroom met kabeldoorvoer
op verschillende plaatsen • stevige metalen vloerplaat van 12mm met
rubber voeten (22mm) • met 2 universele interface kit met +/-18° kanteling geschikt voor schermen met VESA tot 400/400mm • middels 2
montageringen op elke gewenste hoogte te monteren • in “landscape”of
“portrait” formaat • afmeting standaard: 890x851x102/152/202mm
(bxdxh) • ongemonteerd.
Opties: DVD, Video, laptop of projector plateau, Apple® TV Mount en
Digital Signage Box
Flat TV (39-65 inch) vloerstandaard BTF840
Solide vloerstandaard ontworpen om schermen tot 65 inch (maksimale
belasting 70 kg) te monteren in een liggende of staande stand (portrait
of landscape formaat) • met een zware stevige stalen basis en verstelbare stelvoeten zijn inbegrepen om ongelijke oppervlakken op te vangen • verticale kolom van geanodiseerde aluminium en geïntegreerd
kabelbeheer zorgt voor een nette presentatie • ideaal voor gebruik in
professionele of commerciële toepassingen • armen hebben nivelleerschroeven om de schermhoogte aan te passen • veiligheidsschroeven
helpen voorkomen dat onbevoegden het scherm verwijderen • 'hookon'-scherminstallatie • tot VESA 600x400mm • afmeting standaard:
890x604x1841mm (bxdxh) • alle bevestigingshardware inbegrepen.
Dual Flat Screen TV (32-65 inch) vloerstandaard BTF841
Ontworpen voor 2 beeldschermen van 32-65 inch in landscape boven
elkaar of 32-46 inch in portret stand te monteren • met een zware stevige stalen basis en verstelbare stelvoeten zijn inbegrepen om ongelijke
oppervlakken op te vangen • verticale kolom van geanodiseerde aluminium en geïntegreerd kabelbeheer zorgt voor een nette presentatie •
ideaal voor gebruik in professionele of commerciële toepassingen •
armen hebben nivelleerschroeven om de schermhoogte aan te passen • veiligheidsschroeven helpen voorkomen dat onbevoegden het
scherm verwijderen • 'hook-on'-scherminstallatie • tot VESA
600x400mm, maximale belasting tot 35 kg per scherm • afmeting standaard: 890x604x1841mm (bxdxh) • alle bevestigingshardware inbegrepen.
Dual Flat Screen TV (47-65 inch) vloerstandaard BTF841
Universeel ontwerp geschikt voor 2 schermen in portretstand boven
elkaar te monteren • met een zware stevige stalen basis en verstelbare
stelvoeten zijn inbegrepen om ongelijke oppervlakken op te vangen •
de vloerplaat kan aan de bodem worden geschroefd voor extra beveiliging • verticale kolom van geanodiseerde aluminium en geïntegreerd
kabelbeheer zorgt voor een nette presentatie • ideaal voor gebruik in
professionele of commerciële toepassingen • armen hebben nivelleerschroeven om de schermhoogte aan te passen • veiligheidsschroeven
helpen voorkomen dat onbevoegden het scherm verwijderen • 'hookon'-scherminstallatie • tot VESA 600x400mm, maximale belasting tot 35
kg per scherm • afmeting standaard: 890x604x1441mm (bxdxh) • alle
bevestigingshardware inbegrepen.
Flat Screen monitor (60-85 inch) vloerstandaard BTF843
De BTF843 is een eersteklas oplossing voor het monteren van extra
grote schermen 60-85 inch in portretstand • met een zware stevige
stalen basis en verstelbare stelvoeten zijn inbegrepen om ongelijke
oppervlakken op te vangen • verticale kolom van geanodiseerde aluminium en geïntegreerd kabelbeheer zorgt voor een nette presentatie •
ideaal voor gebruik in professionele of commerciële toepassingen •
armen hebben nivelleerschroeven om de schermhoogte aan te passen • veiligheidsschroeven helpen voorkomen dat onbevoegden het
scherm verwijderen • 'hook-on'-scherminstallatie • tot VESA
800x600mm, maximale belasting 70kg • afmeting standaard:
890x604x1841mm (bxdxh) • kleur (kolom): zwart of zilver, kleur (rail):
zilver, kleur (basis en armen): zwart.
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kleur

bestel nr.

Prijs

zwart/zwart - 150cm
zwart/chroom - 150cm

BT8551/b
BT8551/c

€ 480,00
€ 535,00

zwart/zwart - 200cm
zwart/chroom - 200cm

BT8551/2b
BT8551/2c

€ 498,00
€ 600,00

zwart/zwart - 150cm
zwart/chroom - 150cm

BT8552/b
BT8552/c

€ 534,00
€ 600,00

zwart/zwart - 200cm
zwart/chroom - 200cm

BT8552/2b
BT8552/2c

€ 564,00
€ 672,00

zwart/zwart - 180cm
zwart/zilver - 180cm

BTF840/b
BTF840/s

€ 720,00
€ 720,00

zwart/zwart - 180cm
zwart/zilver - 180cm

BTF841/b
BTF841/s

€ 865,00
€ 865,00

zwart/zwart - 240cm
zwart/zilver - 240cm

BTF842/b
BTF842/s

€ 1020,00
€ 1020,00

zwart/zwart - 180cm
zwart/zilver - 180cm

BTF843/b
BTF843/s

€ 948,00
€ 948,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW
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Design mobiele TV standaards
voor Flat Screen tot 50 inch
Product omschrijving

Flat Screen trolley (20-42 inch) BT7504
Stevige mobiele vloerstand voor LCD/LED/Plasma schermen tot 42”,
belasting tot 25 kg • 50mm Ø buis verchroomd met kabeldoorvoer,
lengte 110cm • staat stevig naar keuze op 4x stelvoeten of 4xzwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 5cm Ø (worden meegeleverd) •
afmetingen inclusief wielen: 735x455x1310mm (bxdxh) • voet naar
keuze in zilvergrijs of zwart, buizen chroom • schermbevestiging met
VESA patroon 75/75, 100/100, 200/100 en 200/200mm • wordt ongemonteerd geleverd.
Opties:
DVD, Video, laptop plateau van metraal(500/380mm=bxd)
Montagering 50mm Ø voor BT7032
TV vloerstandaard met witte of zwarte voet, BTF800
Stijlvolle TV standaard ontworpen voor LCD, LED en Plasma TV’s tot
50 inch (127cm), max belasting tot 30 kg, +/-60° draaibare vloerstand
met vierkant voet • mobiel met 4 verborgen zwenkwielen • compleet
met media plateau van 6mm veiligheidsglas (450x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen
met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • verticale buis
roestvrijstaal met kabeldoorvoer, lengte 97cm (centrum VESA) • afmetingen; 50x50x98cm (bxdxh) • voet van veiligheidsglas, verticale buis
van roestvrijstaal • wordt gemonteerd geleverd.

Design Flat Screen TV vloerstandaard, ronde voet, BTF801
Premium range TV standaard met ronde voet, speciaal ontworpen voor
LCD, LED en Plasma TV’s tot 50 inch (127cm), max. belasting tot 30
kg, +/-60° draaibare vloerstand met ronde voet • complete interface kit,
geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot
600/400mm • verticale buis roestvrijstaal met kabeldoorvoer, hoogte
97cm (centrum VESA) • afmetingen; 50x50x98cm (bxdxh) • voet van
veiligheidsglas, verticale buis van roestvrijstaal • wordt gemonteerd
geleverd.

Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7167
Luxe Flat TV (37 inch) vloerstandaard BTF811
Design TV standaard 120cm hoog met media plateau voor flat TV
schermen tot 37 inch, belasting tot 15 kg • hoogglans finish in zwart of
wit • ronde voet 360° draaibaar • verborgen kabelmanagement in de
staander • compleet met media plateau van 8mm gehard glas
(545x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit,
geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot
300/300mm • afmetingen standaard: 500x500x(min)1150 (max)
1300mm (centrum VESA) • wordt gemonteerd geleverd.

Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7166
Luxe Flat TV (50 inch) vloerstandaard BTF810
Design TV standaard 100cm hoog met media plateau voor flat TV
schermen tot 50 inch, belasting tot 35 kg • hoogglans finish in zwart of
wit • ronde voet 360° draaibaar • verborgen kabelmanagement in de
staander • compleet met media plateau van 8mm gehard glas
(545x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit,
geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot
600/400mm • afmetingen standaard: 500x500x(min)950 (max)965mm
(centrum VESA) • wordt gemonteerd geleverd.

Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7166
Luxe TV / Video conference trolley BTF820
Design Video Conference trolley 130cm hoog met media plateau voor
flat TV schermen tot 50 inch, belasting tot 40 kg • hoogglans finish in
zwart of wit • design voet 4 zwenkwielen met rem • verborgen kabelmanagement in de staander • camera plateau boven het scherm • compleet met media plateau van 8mm gehard glas(545x365mm - max.
belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • afmetingen
standaard: 725x680x(min)1150 (max)1300mm (centrum VESA) • wordt
gemonteerd geleverd.
Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7166
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kleur

bestel nr.

Prijs

zwart/chroom

40.7504 /b

€ 230,00

zwart
zwart

40.7032 /b
40.7052 /b

€
€

zwart/zilver
wit/zilver

40.8800 /b
40.8800 /w

€ 480,00
€ 480,00

zwart/zilver

40.8801 /b

€ 400,00

zwart glas

40.7167 /bg

€ 120,00

zwart
wit

40.8811 /b
40.8811 /w

€ 420,00
€ 420,00

glashelder

40.7166 /cg

€ 120,00

zwart
wit

40.8810 /b
40.8810 /w

€ 595,00
€ 595,00

zwart/ glashelder

40.7166 /cg

€ 120,00

zwart
wit

40.8820 /b
40.8820 /w

€ 1295,00
€ 1295,00

zwart/ glashelder

40.7166 /bg

€ 120,00

48,00
13,20

AV Mounts & Accessories 2018

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Flat Screen & Touch Screen trolley’s
Voor schermen van 40-80 inch
Product omschrijving

Flat Screen trolley (32-50 inch) BT8503, hoogte 190cm
Stevige mobiele vloerstand voor LCD/LED/Plasma schermen tot 50”,
belasting tot 50 kg • dubbele 50mm Ø, hoogte 180cm, buizen met kabeldoorvoer op 5 verschillende plaatsen • staat stevig op 4x zwenkwielen met rubber loopvlak (met rem) 7cm Ø • met universele interface kit
geschikt voor schermen met VESA tot 800/600mm (portrait 400/800)
“hook on” installatie • afmetingen standaard inclusief wielen:
1118x785x1945mm (bxdxh) • ongemonteerd.
Opties: (pagina 39)
DVD, Video, laptop plateau van metaal (500/380mm=bxd)
Montagering 50mm Ø voor BT7032 (vereist 2 stuks)
Flat Screen trolley (32-45 inch) BT8502, hoogte 167cm
Stevige mobiele trolley voor flat TV schermen tot 45”, belasting tot 40
kg • verticale buis van 60mm Ø, lengte 150cm, buis met kabeldoorvoer
op 4 verschillende plaatsen • staat stevig op 4 stelvoeten of 4x zware
zwenkwielen met rubber loopvlak (met rem) 10cm Ø • de universele
interface is met 2 montageringen op elke gewenste hoogte te monteren • interface kit met “hook on” installatie, voor schermen met VESA
aansluiting 200/200 tot 400/400 (verticaal 410, horizontaal tot 465mm •
afmetingen met wielen: 1130x774x1675mm (bxdxh) • ongemonteerd
Opties:
DVD, Video, laptop plateau van metaal (500/380mm=bxd)
Montagering 60mm Ø voor BT7032
Flat Screen Display trolley (37-65 inch) BT8504, 1,5 of 2 mtr.hoog
Stijlvolle trolley voor LED/LCD/Plasma schermen tot 65”(165cm), belasting tot 70 kg • dubbele 60mm Ø, hoogte 150cm of 200cm, buizen met
kabeldoorvoer op 4 verschillende plaatsen • staat stevig op 4x zware
zwenkwielen met rubber loopvlak (met rem) 10cm Ø • de montageplaat
is met 2 montageringen op elke gewenste hoogte te monteren • complete interface kit , “hook on” installatie met veiligheidschroeven, geschikt voor schermen met non VESA aansluiting (verticaal 410, horizontaal tot 755mm, en VESA tot 600/400mm • scherm in “landscape”of
“portrait” formaat te plaatsen • afmetingen standaard inclusief wielen:
1130x774x1675mm (bxdxh) • ongemonteerd.

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart/zwart

40.8503 /b

€ 299,00

zwart
zwart

40.7032 /b
40.7052 /b

€
€

zwart/zwart
zwart/chroom

40.8502 /b
40.8502 /c

€ 319,00
€ 391,00

glashelder of zwart
chroom of zwart

40.7032 /b
40.7260 /b

€
€

150cm - zwart/zwart
150cm - zwart/chroom

40.8504 /b
40.8504 /bc

€ 489,00
€ 515,00

200cm - zwart/zwart
200cm - zwart/chroom

40.8507 /b
40.8507 /bc

€ 529,00
€ 569,00

zwart/zwart

40.8505 /b

€ 600,00

zwart/zwart

40.7165 /bg

€

zwart/zwart
zwart/chroom

40.8506 /b
40.8506 /c

€ 745,00
€ 810,00

zwart/zwart
zwart/chroom

40.8540 /b
40.8540 /c

€ 480,00
€ 504,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

70,00
16,00

48,00
16,20

Opties: DVD, Video, laptop of projector plateaus (pagina 39)
Flat Screen “de luxe” trolley (37-50 inch) BT8505
Stevige mobiele vloerstand voor flat TV schermen 37-50”, belasting tot
75 kg • verticale buis profiel, hoogte 190cm, met geïntegreerde kabeldoorvoer • voet van 10mm gehard zwart veiligheidsglas met 4 zwenkwielen met rubber loopvlak (met rem) 5cm Ø • de beeldscherm montageplaat is op elke gewenste hoogte te monteren • complete interface
kit , “hook on” installatie met veiligheidschroeven, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting (verticaal 410, horizontaal tot
755mm, VESA comptabiliteit van 300/200 tot 600/400mm • scherm in
“landscape”of “portrait” formaat te plaatsen • afmetingen standaard
inclusief wielen: 1000x500x1910mm (bxdxh) • ongemonteerd.
Opties: mediaplateau van 10mm gehard glas, 470x310mm (bxd)
Large Flat Screen of Touch Screen Display trolley > 65 inch)
Mobiele vloerstandaard voor een XXL flat screen of een Large Touch
Screen groter dan 65 inch, belasting tot 130 kg • dubbele 60mm Ø,
hoogte 150cm, buizen met kabeldoorvoer op 5 verschillende plaatsen,
naar keuze in zwart of chroom • staat stevig op 4x zware zwenkwielen
met rubber loopvlak (met rem) 10cm Ø • met 2 montageringen op elke
gewenste hoogte te monteren • complete interface kit , “hook on” installatie met stelschroeven, geschikt voor schermen met non VESA of
VESA aansluiting tot verticaal 730 en horizontaal tot 1100mm, instelschroeven voor beeld uitlijning • afmetingen standaard inclusief wielen:
1651x800x1669mm (bxdxh) • ongemonteerd.

Touch Screen Display tot 65 inch, lage standaard BT8540
Stevige mobiele lage vloerstand voor grote “touch screens” tot 65 inch •
speciaal ontworpen voor presentaties en beurzen • standaard hoek van
25° • beeldscherm in landscape of portrait formaat te monteren • dubbele 60mm Ø buizen verticaal met kabeldoorvoer, lengte 50cm (andere
lengtes op aanvraag) • staat stevig naar keuze op 4x stelvoeten of
4xzwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 10cm Ø (worden meegeleverd) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met
VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • totaal afmetingen
inclusief wielen: 113x77x83cm (bxdxh) • voet en toebehoren naar keuze in zilvergrijs of zwart; buizen zwart, zilvergrijs of chroom.
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Digital Signage kiosk
presentatie kasten
Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

Digital Signage Kiosk, enkelzijdig BT7000
De BT7000 is een presentatie kiosk voor één digital signage scherm.
Een stijve chassis is bevestigd aan een zware stalen basis, die vrijstaand kan worden gebruikt of met bouten aan de vloer en is stijlvol
afgewerkt met satijn zwart of wit buitenste covers. Het interne montagesysteem is opgebouwd uit onderdelen van onze System X gamma,
waardoor 8-punts micro-aanpassing om ervoor te zorgen de gemonteerde scherm zit perfect waterpas en gelijk met de opening aan de
voorzijde van de kiosk, die laser gesneden wordt, aangepast aan de
schermgrootte.

kleur

bestel nr.

Prijs

40 inch - zwart
40 inch - wit
42 inch - zwart
42 inch - wit
46 inch - zwart
46 inch - wit

7000-40b
7000-40w
7000-42b
7000-42w
7000-46b
7000-46w

€ 2040,00
€ 2040,00
€ 2220,00
€ 2220,00
€ 2220,00
€ 2220,00

50 inch - zwart
50 inch - wit
55 inch - zwart
55 inch - wit
65 inch - zwart
65 inch - wit

7000-50b
7000-50w
7000-55b
7000-55w
7000-65b
7000-65w

€ 2400,00
€ 2400,00
€ 2520,00
€ 2520,00
€ 2760,00
€ 2760,00

42 inch - zwart
42 inch - wit
46 inch - zwart
46 inch - wit

7001-42b
7001-42w
7001-46b
7001-46w

€ 2580,00
€ 2580,00
€ 2580,00
€ 2580,00

55 inch - zwart
55 inch - wit
65 inch - zwart
65 inch - wit

7001-55b
7001-55w
7001-65b
7001-65w

€ 3120,00
€ 3120,00
€ 3300,00
€ 3300,00

32 inch - zwart
32 inch - wit
40 inch - zwart
40 inch - wit
42 inch - zwart
42 inch - wit
46 inch - zwart
46 inch - wit

7002-32b
7002-32w
7002-40b
7002-40w
7002-42b
7002-42w
7002-46b
7002-46w

€ 1740,00
€ 1740,00
€ 1920,00
€ 1920,00
€ 2100,00
€ 2100,00
€ 2100,00
€ 2100,00

50 inch - zwart
50 inch - wit
55 inch - zwart
55 inch - wit
65 inch - zwart
65 inch - wit

7002-50b
7002-50w
7002-55b
7002-55w
7002-65b
7002-65w

€ 2280,00
€ 2280,00
€ 2400,00
€ 2400,00
€ 2580,00
€ 2580,00

Note: Speciale afmetingen, kleuren of bedrijfslogo op aanvraag. Alle
kasten worden op bestelling gemaakt.
Digital Signage Kiosk, enkelzijdig BT7000
Geschikt voor beeldschermen van 32 tot 65 inch in portrait formaat •
maximale belasting 50kg • VESA aansluiting van 200/200 tot 600/400 •
kiosk afmetingen: 770x172x1850mm (bxdxh) • voetplaat 520x790x8mm
(bxdxh) bij beeldschermen van 42-55 inch • wordt op maat aangepast •
andere maatvoeringen mogelijk • klik op de afbeelding om een datasheet in pdf te downloaden • alle Digital Signage Kiosk kasten worden
op bestelling gemaakt met een levertijd van 4 weken, eventueel voorzien van bedrijfs logo.(tegen meerprijs)
Alleen voor gebruik binnenshuis
Note: Speciale afmetingen, kleuren of bedrijfslogo op aanvraag. Alle
kasten worden op bestelling gemaakt.
Digital Signage Kiosk dubbelzijdig BT7001
De BT7001 is een professionele presentatie kiosk voor twee digital
signage schermen rug-aan-rug. Een stijve chassis is bevestigd aan een
zware stalen basis, die vrijstaand kan worden gebruikt of met bouten
aan de vloer en is stijlvol afgewerkt met satijn zwart of wit buitenste
covers. Het interne montagesysteem is opgebouwd uit onderdelen van
onze System X gamma, waardoor 8-punts micro-aanpassing om ervoor
te zorgen de gemonteerde scherm zit perfect waterpas en gelijk met de
opening aan de voorzijde van de kiosk, die laser gesneden wordt, aangepast aan de schermgrootte.
Note: Speciale afmetingen, kleuren of bedrijfslogo op aanvraag. Alle
kasten worden op bestelling gemaakt.
Digital Signage Kiosk dubbelzijdig BT7000
Geschikt voor beeldschermen van 42 tot 65 inch in portrait formaat •
maximale belasting 50kg • VESA aansluiting van 200/200 tot 600/400 •
kiosk afmetingen: 770x172x1850mm (bxdxh) • voetplaat 520x790x8mm
(bxdxh) bij beeldschermen van 42-55 inch • wordt op maat aangepast •
andere maatvoeringen mogelijk • klik op de afbeelding om een datasheet in pdf te downloaden • alle Digital Signage Kiosk kasten worden
op bestelling gemaakt met een levertijd van 4 weken, eventueel voorzien van bedrijfs logo.(tegen meerprijs)
Alleen voor gebruik binnenshuis

Digital Signage Kiosk BT7002, ultra dun
De BT7002 is een ultra-slanke beeldschermkiosk die is ontworpen voor
portretmontage een enkele digitale signagescherm tot maximaal 50mm
diep • een stevig chassis is vastgezet aan een zware platte staalbasis
die vrijstaand of geschroefd aan de vloer kan worden gebruikt • is stijlvol afgewerkt met satijnen zwarte of witte buitenkappen • het een interne beeldschermmontage systeem • het scherm ligt perfect op niveau
en aansluitend met de voorste paneel van de kiosk, het venster wordt
laser gesneden om overeen te komen met de scherm afmetingen •
eenvoudige 'hook-on' scherm installatie. Kiosk afmetingen:
703x104x1810mm (bxdxh), voetplaat afmetingen: 703x450x5mm
(bxdxh), maximale belasting: 25kg.
Digital Signage Kiosk BT7002, ultra dun
Kasten van zeer hoge esthetische kwaliteit met een premium satijnen
afwerking • geïntegreerd kabelbeheer • 5mm dikke zware stalen basis •
kan vrijstaand of op de vloer worden geschroefd • het vergrendelbare
bovenpaneel helpt bij het voorkomen van onbevoegde verwijdering van
het scherm • verwijderbare voor- en achterpanelen voor eenvoudige
installatie en onderhoud • bevat interne opslagruimte in onderste sectie
voor mediaspelers en apparaten • geventileerde boven- en achterpanelen zorgen voor luchtstroom naar en van het apparaat • alle Digital
Signage Kiosk kasten worden op bestelling gemaakt met een levertijd
van 4 weken, eventueel voorzien van bedrijfs logo.(tegen meerprijs)
Alleen voor gebruik binnenshuis
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Note: Speciale afmetingen, kleuren of bedrijfslogo op aanvraag. Alle
kasten worden op bestelling gemaakt..

Standaards en Montage oplossingen voor
Microsoft® Surface Hub™
Product omschrijving

Trolley voor 55 inch Microsoft® Surface Hub™, BT8507
De Microsoft® Surface Hub™ kan worden gebruikt in een verscheidenheid aan professionele toepassingen en wij bieden oplossingen voor
wandmontage en trolleys voor 55 -inch versie van deze fantastische
interactieve beeldscherm • belasting tot 70 kg • verticale 60mm Ø buizen, hoogte 150cm met kabelgeleiding • staat stevig op 4 zwenkwielen
met rem • horizontale rail van aluminium • universele scherm interface
tot VESA 1400x400mm • fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • totaal
afmetingen met zwenkwielen: 1500x950x1650mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart/zwart
zwart/chroom

8507-bb
8507-bc

€
€

585,00
585,00

9907-bs

€

204,00

zwart/zwart
zwart/zilver

8508-bb
8508-bs

€ 1.728,00
€ 1.728,00

zwart/zilver

9908-bs

€

432,00

zwart/zwart

8407-bs

€

473,00

zwart/zwart

8409-bs

€

685,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Voor uitbreidingen en accessoires zie pagina 39
Wandbeugel voor 55 inch Microsoft® Surface Hub™, BT9907
De Microsoft® Surface Hub™ kan worden gebruikt in een verscheiden- zwart/zilver
heid aan professionele toepassingen en wij bieden oplossingen voor
wandmontage en trolleys voor 55 -inch versie van deze fantastische
interactieve beeldscherm • ook geschikt voor flatscreens > 65 inch,
maximale belasting tot 70 kg • horizontale rail van aluminium • universele scherm interface tot VESA 1400x400mm • fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • totaal afmetingen: 1500x35x210mm (bxdxh) • met veiligheidsschroeven ter bescherming van ongeautoriseerde wegnemen •
ongemonteerd geleverd.

Trolley voor 84 inch Microsoft® Surface Hub™, BT8508
De Microsoft® Surface Hub™ kan worden gebruikt in een verscheidenheid aan professionele toepassingen en wij bieden oplossingen voor
wandmontage en trolleys voor 84 -inch versie van deze fantastische
interactieve beeldscherm • belasting tot 200 kg • verticale staander van
aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 180cm • staat
stevig op 4 zwenkwielen met rem • dubbele horizontale rail van aluminium • universele scherm interface tot VESA 1400x800mm • fijnafstelling
voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en
hoogte te monteren • totaal afmetingen met zwenkwielen:
1500x950x1650mm (bxdxh) • met veiligheidsschroeven ter bescherming van ongeautoriseerde wegnemen • ongemonteerd geleverd.
Wandbeugel voor 84 inch Microsoft® Surface Hub™, BT9907
De Microsoft® Surface Hub™ kan worden gebruikt in een verscheidenheid aan professionele toepassingen en wij bieden oplossingen voor
wandmontage en trolleys voor 84-inch versie van deze fantastische
interactieve beeldscherm • ook geschikt voor flatscreens > 72 inch,
maximale belasting tot 200 kg • horizontale rail van aluminium • universele scherm interface tot VESA 1400x800mm • fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • totaal afmetingen: 1600x35x1000mm (bxdxh) • met
veiligheidsschroeven ter bescherming van ongeautoriseerde wegnemen • ongemonteerd geleverd.

Plafondbeugel voor 55 inch Microsoft® Surface Hub™, BT8407
De Microsoft® Surface Hub™ kan worden gebruikt in een verscheidenheid aan professionele toepassingen en wij bieden oplossingen voor
wandmontage en trolleys voor 55 -inch versie van deze fantastische
interactieve beeldscherm • ook geschikt voor flatscreens > 65 inch,
maximale belasting tot 70 kg • horizontale rail van aluminium • universele scherm interface tot VESA 1400x400mm • fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • dubbele plafondhouder met 50mm Ø buis met een lengte van 150cm • met veiligheidsschroeven ter bescherming van ongeautoriseerde wegnemen • ongemonteerd geleverd.

Plafondbeugel voor 84 inch Microsoft® Surface Hub™, BT9907
De Microsoft® Surface Hub™ kan worden gebruikt in een verscheidenheid aan professionele toepassingen en wij bieden oplossingen voor
wandmontage en trolleys voor 84 -inch versie van deze fantastische
interactieve beeldscherm • ook geschikt voor flatscreens > 72 inch,
maximale belasting tot 200 kg • horizontale rail van aluminium • universele scherm interface tot VESA 1400x80mm • fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • dubbele plafondhouder met 50mm Ø buis met een lengte van 150cm • met veiligheidsschroeven ter bescherming van ongeautoriseerde wegnemen • ongemonteerd geleverd.
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Video Conference standaards
et camerahouder
Product omschrijving

Video conference trolley voor Twin Screens tot 32 inch BT8520
Mobiele vloerstand voor 2 flatscreens tot 32” horizontaal naast elkaar
met universele camerahouder, belasting tot 70 kg • dubbele 60mm Ø
buizen verticaal met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig op 4
zware zwenkwielen met rem, afmetingen: 1130x774x1675mm • enkele
50mm Ø buis horizontaal, breedte 100cm, met 2 stuks universele
schermmontage beugels met +/-15°kantelinstelling, VESA patroon
100/100 tot 400/200 • beeldscherm in de breedte instelbaar over
100cm • totaal afmetingen inclusief wielen: 1130x774x1675mm
(bxdxh) • voet en toebehoren naar keuze in zwart; buizen zwart, zilvergrijs of chroom.

Video conferentie trolley voor Twin Screens tot 42 inch, BT8511
Mobiele vloerstand voor 2 flatscreens tot 42” horizontaal naast elkaar
met universele camerahouder, belasting tot 70 kg • dubbele 60mm Ø
buizen verticaal met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig op 4
zware zwenkwielen met rem, afmetingen: 1130x774x1675mm • enkele
50mm Ø buis horizontaal, breedte 150cm, met 2 stuks universele
schermmontage beugels met +/-15°kantelinstelling, VESA patroon
100/100 tot 800/500 • beeldscherm in de breedte instelbaar over
150cm • totaal afmetingen inclusief wielen: 1500x774x1675mm
(bxdxh) • voet en toebehoren naar keuze in zwart; buizen zwart, zilvergrijs of chroom.

Video conference standaard voor Twin Screens tot 32 inch BT8520
Stevige vloerstand voor 2 flatscreens tot 32” horizontaal naast elkaar
met universele camerahouder, belasting tot 70 kg • dubbele 60mm Ø
buizen verticaal met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig stalen
voetplaat, afmetingen: 935x642mm=bxd, gewicht 24,5kg • enkele
50mm Ø buis horizontaal, breedte 100cm, met 2 stuks universele
schermmontage beugels met +/-15°kantelinstelling, VESA patroon
100/100 tot 400/200 • beeldscherm in de breedte instelbaar over
100cm • totaal afmetingen inclusief wielen: 1000x650x1520mm
(bxdxh) • voet en toebehoren naar keuze in zilvergrijs of zwart; buizen
zwart, zilvergrijs of chroom.

Video conferentie standaard voor Twin Screens tot 42 inch BT8521
Stevige vloerstand voor 2 flatscreens tot 42” horizontaal naast elkaar
met universele camerahouder, belasting tot 70 kg • dubbele 60mm Ø
buizen verticaal met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig stalen
voetplaat, afmetingen: 935x642mm=bxd, gewicht 24,5kg • enkele
50mm Ø buis horizontaal, breedte 150cm, met 2 stuks universele
schermmontage beugels met +/-15°kantelinstelling, VESA patroon
100/100 tot 800/500 • beeldscherm in de breedte instelbaar over
150cm • totaal afmetingen inclusief wielen: 1500x650x1520mm
(bxdxh) • voet en toebehoren naar keuze in zilvergrijs of zwart; buizen
zwart, zilvergrijs of chroom.

Twin Flat Screen TV (39-46 inch) vloerstandaard BTF844
Universeel ontwerp geschikt voor 2 schermen in landscape formaat
naast elkaar te monteren • met een zware stevige stalen basis en verstelbare stelvoeten zijn inbegrepen om ongelijke oppervlakken op te
vangen • de vloerplaat kan aan de bodem worden geschroefd voor
extra beveiliging • verticale kolom van geanodiseerde aluminium en
geïntegreerd kabelbeheer zorgt voor een nette presentatie • armen
hebben nivelleerschroeven om de schermhoogte aan te passen • veiligheidsschroeven helpen voorkomen dat onbevoegden het scherm verwijderen • 'hook-on'-scherminstallatie • tot VESA 400x400mm, maximale belasting tot 35 kg per scherm • inclusief camerahouder • afmeting
standaard: 1504x604x1841mm (bxdxh) • alle bevestigingshardware
inbegrepen.
Twin Flat Screen TV (47-55 inch) vloerstandaard BTF845
Universeel ontwerp geschikt voor 2 schermen in landscape formaat
naast elkaar te monteren • met een zware stevige stalen basis en verstelbare stelvoeten zijn inbegrepen om ongelijke oppervlakken op te
vangen • de vloerplaat kan aan de bodem worden geschroefd voor
extra beveiliging • verticale kolom van geanodiseerde aluminium en
geïntegreerd kabelbeheer zorgt voor een nette presentatie • armen
hebben nivelleerschroeven om de schermhoogte aan te passen • veiligheidsschroeven helpen voorkomen dat onbevoegden het scherm verwijderen • 'hook-on'-scherminstallatie • tot VESA 600x400mm, maximale belasting tot 25 kg per scherm • inclusief camerahouder • afmeting
standaard: 1754x604x1841mm (bxdxh) • alle bevestigingshardware
inbegrepen.

20

www.gatesweb.nl

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart/zwart
zwart/chroom

BT8510 b
BT8510 c

€
€

660,00
732,00

zwart/zwart
zwart/chroom

BT8511 b
BT8511 c

€
€

660,00
732,00

zwart/zwart
zwart/chroom

BT8520 b
BT8520 c

€
€

798,00
870,00

zwart/zwart
zwart/chroom

BT8521 b
BT8521 c

€
€

810,00
882,00

zwart/zwart
zwart/zilver

BTF844 b
BTF844 s

€
€

864,00
864,00

zwart/zwart
zwart/zilver

BTF845 b
BTF845 s

€
€

900,00
900,00

AV Mounts & Accessories 2018

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Video Wall vloerstandaards
Voor schermen van 46-60 inch
Product omschrijving

Video Wall vloerstandaard BT8370 - 2x2 (46-60 inch)
Stevige standaard voor Video Wall 2x2 configuratie met flatscreens van
46 tot 60”, belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 180cm • staat stevig
op 4 stelvoeten • horizontale rail van aluminium, breedte 200cm • compleet met universele scherm interface van 200/200 tot 600/400mm met
een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen
op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • compleet geleverd
met “screen spacer” voor een perfecte montage zonder uitmeten •
totaal afmetingen met stelvoeten:
2005x950x1898mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.

Video Wall verrijdbare standaard BT8371 - 2x2 (46-60 inch)
Stevige mobiele vloerstand voor Video Wall 2x2 configuratie met flatscreens van 46 tot 60”, belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 180cm •
staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • horizontale rail van aluminium,
breedte 200cm • compleet met universele scherm interface van
200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te
monteren • compleet geleverd met “screen spacer” voor een perfecte
montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten:
2005x950x1992mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.

Video Wall vloerstandaard BT8370 - 3x3 (46-55 inch)
Stevige standaard voor Video Wall 3x3 configuratie met flatscreens van
46 tot 55”, belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 250cm • staat stevig
op 4 stelvoeten • horizontale rail van aluminium, breedte 300cm • compleet met universele scherm interface van 200/200 tot 600/400mm met
een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen
op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • compleet geleverd
met “screen spacer” voor een perfecte montage zonder uitmeten •
totaal afmetingen met stelvoeten:
3005x950x2498/2699mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.

Video Wall verrijdbare standaard BT8371 - 3x3 (46-55 inch)
Stevige mobiele vloerstand voor Video Wall 3x3 configuratie met flatscreens van 46 tot 55”, belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 250cm •
staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • horizontale rail van aluminium,
breedte 300cm • compleet met universele scherm interface van
200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te
monteren • compleet geleverd met “screen spacer” voor een perfecte
montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten:
3005x950x2592/2793mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.

Video Wall verrijdbare standaard BT8371 - 3x3 (55-60 inch)
Stevige mobiele vloerstand voor Video Wall 3x3 configuratie met flatscreens van 55 tot 60”, belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 250cm •
staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • horizontale rail van aluminium,
breedte 350cm • compleet met universele scherm interface van
200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te
monteren • compleet geleverd met “screen spacer” voor een perfecte
montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten:
3505x950x2592/2793mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.

Video Wall vloerstandaard BT8372 - 3x3 (55-60 inch)
Stevige vloerstand voor Video Wall 3x3 configuratie met flatscreens
van 55 tot 60”, belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van
aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 250cm • staat
stevig op 4 zwenkwielen met rem • horizontale rail van aluminium,
breedte 350cm • compleet met universele scherm interface van
200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te
monteren • compleet geleverd met “screen spacer” voor een perfecte
montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten:
3505x950x2592/2793mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.
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kleur

bestel nr.

Prijs

zwart/zwart
zwart/zilver

8370-02 bb
8370-02 bs

€ 2.520,00
€ 2.520,00

zwart/zwart
zwart/zilver

8371-02 bb
8371-02 bs

€ 2.520,00
€ 2.520,00

zwart/zwart
zwart/zilver

8370-03 bb
8370-03 bs

€ 4.440,00
€ 4.440,00

zwart/zwart
zwart/zilver

8371-03 bb
8371-03 bs

€ 4.440,00
€ 4.440,00

zwart/zwart
zwart/zilver

8371-06 bb
8371-06 bs

€ 4.440,00
€ 4.440,00

zwart/zwart
zwart/zilver

8370-06 bb
8370-06 bs

€ 4.440,00
€ 4.440,00

zwart/zwart
zwart/zilver

8372-06 bb
8372-06 bs

€ 4.200,00
€ 4.200,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW
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Video Wall vloerstandaards
Voor schermen van 46-60 inch
Product omschrijving

Video Wall vloerstandaard BT8372 - 1x2 (46-60 inch)
Stevige standaard voor Video Wall 2x2 configuratie met flatscreens van
46 tot 60”, belasting tot 50 kg per scherm • in portrait of landscape te
monteren • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 180cm • vloerplaat voor vloerbevestiging • horizontale
rail van aluminium, breedte 70cm • compleet met universele scherm
interface van 200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte
en hoogte te monteren • compleet geleverd met “screen spacer” voor
een perfecte montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten: 700x350x1898mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.

Video Wall vloerstandaard BT8372 - 2x2 (46-60 inch)
Stevige standaard voor Video Wall 2x2 configuratie met flatscreens van
46 tot 60”, belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 180cm • vloerplaat
voor vloerbevestiging • horizontale rail van aluminium, breedte 200cm •
compleet met universele scherm interface van 200/200 tot 600/400mm
met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • compleet geleverd met “screen spacer” voor een perfecte montage zonder uitmeten •
totaal afmetingen met stelvoeten:
2005x350x1898mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.

Video Wall vloerstandaard BT8372 - 3x3 (46-55 inch)
Stevige standaard voor Video Wall 3x3 configuratie met flatscreens van
46 tot 55”, belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 250cm • staat stevig
op 4 stelvoeten • horizontale rail van aluminium, breedte 300cm • compleet met universele scherm interface van 200/200 tot 600/400mm met
een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen
op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • compleet geleverd
met “screen spacer” voor een perfecte montage zonder uitmeten •
totaal afmetingen met stelvoeten:
3005x350x2498/2699mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.

Video Wall verrijdbare standaard BT8372 - 3x3 (55-60 inch)
Stevige mobiele vloerstand voor Video Wall 3x3 configuratie met flatscreens van 55 tot 60”, belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 250cm •
staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • horizontale rail van aluminium,
breedte 350cm • compleet met universele scherm interface van
200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te
monteren • compleet geleverd met “screen spacer” voor een perfecte
montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten:
3505x350x2592/2793mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.

Twin Flat Screen (39-46 inch) vloerstandaard BTF844
Universeel ontwerp geschikt voor 2 schermen tot 46 inch in landscape
formaat naast elkaar te monteren • met een zware stevige stalen basis
en verstelbare stelvoeten zijn inbegrepen om ongelijke oppervlakken op
te vangen • de vloerplaat kan aan de bodem worden geschroefd voor
extra beveiliging • verticale kolom van geanodiseerde aluminium en
geïntegreerd kabelbeheer zorgt voor een nette presentatie • armen
hebben nivelleerschroeven om de schermhoogte aan te passen • veiligheidsschroeven helpen voorkomen dat onbevoegden het scherm verwijderen • 'hook-on'-scherminstallatie • tot VESA 400x400mm, maximale belasting tot 35 kg per scherm • inclusief camerahouder • afmeting
standaard: 1504x604x1841mm (bxdxh) • alle bevestigingshardware
inbegrepen.
Twin Flat Screen (47-55 inch) vloerstandaard BTF845
Universeel ontwerp geschikt voor 2 schermen tot 55 inch in landscape
formaat naast elkaar te monteren • met een zware stevige stalen basis
en verstelbare stelvoeten zijn inbegrepen om ongelijke oppervlakken op
te vangen • de vloerplaat kan aan de bodem worden geschroefd voor
extra beveiliging • verticale kolom van geanodiseerde aluminium en
geïntegreerd kabelbeheer zorgt voor een nette presentatie • armen
hebben nivelleerschroeven om de schermhoogte aan te passen • veiligheidsschroeven helpen voorkomen dat onbevoegden het scherm verwijderen • 'hook-on'-scherminstallatie • tot VESA 600x400mm, maximale belasting tot 25 kg per scherm • inclusief camerahouder • afmeting
standaard: 1754x604x1841mm (bxdxh) • alle bevestigingshardware
inbegrepen.
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kleur

bestel nr.

Prijs

zwart/zwart
zwart/zilver

8372-02 b
8372-02 s

€ 1600,00
€ 1600,00

zwart/zwart
zwart/zilver

8372-04 b
8372-04 s

€ 2220,00
€ 2220,00

zwart/zwart
zwart/zilver

8372-06 b
8372-06 s

€ 4200,00
€ 4200,00

zwart/zwart
zwart/zilver

8372-16 b
8372-16 s

€ 4200,00
€ 4200,00

zwart/zwart
zwart/zilver

BTF844 b
BTF844 s

€
€

864,00
864,00

zwart/zwart
zwart/zilver

BTF845 b
BTF845 s

€
€

900,00
900,00

AV Mounts & Accessories 2018

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Videowall muurbeugels
met “pop-in-pop-out” montage
Product omschrijving

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart/zwart
pop-in-pop-out

8310 /b

€ 480,00

zwart/zwart
vaste-in-out

8311 /b

€ 276,00

Verkoopprijs inclusief 21% BTW

Video Wall modulaire muurbevestiging BT8310



Professionele modulaire Video Wall beugels voor onbeperkte muur
weergave van beeldscherm configuraties.



Zeer snel en eenvoudig te installeren zonder het gecompliceerde
uitmeten door het gebruik van speciale scherm sjabloon-kits voor
46, 47, 55 en 60 inch beeldschermen.




Een 8-punts micro instelling voor een perfecte uitlijning.




Geschikt voor montage in landscape en portrait formaat.





Druk om te openen en duwen voor snelle toegang voor onderhoud.



Specifieke scherm sjabloon-kit verkrijgbaar en apart te bestellen
voor een snelle en eenvoudige scherm uitlijning.



Ga naar www.btechavmounts.com/BT8310 voor meer informatie

Ontworpen voor beeldschermen tot 60 inch (50 kg) met een VESA
® montage patronen van 200/200 tot 400/400. VESA ® adapter kit
verkrijgbaar (optioneel) voor montage patronen van 600/400 tot
800/400.
Zonder gereedschap en met 8 knoppen uitgeruste micro
instellingen voor een naadloze uitlijning op de muur en van het
scherm.
Geintegreerd kabelmmanagement .
Beveiliging schroeven om het per ongelijk vrijkomen van het
scherm te voorkomen

VESA ® adapters en beeldscherm sjabloon kits voor BT8310
VESA 600/400 adapter kit
VESA 800/400 adapter kit
46 inch sjabloon (scherm 1026/580mm)
46 inch sjabloon (scherm 1030/585mm)
46 inch sjabloon (scherm 1056/612mm)
47 inch sjabloon (scherm 1047/592mm)
47 inch sjabloon (scherm 1080/625mm)
55 inch sjabloon (scherm 1215/686mm)
55 inch sjabloon (scherm 1222/693mm)
55 inch sjabloon (scherm 1248/719mm)
60 inch sjabloon (scherm 1336/755mm)

www.gatesweb.nl

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart

8310-AD64
8310-AD86
8310-SP461
8310-SP462
8310-SP463
8310-SP471
8310-SP472
8310-SP551
8310-SP552
8310-SP553
8310-SP601

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

38,00
51,00
60,00
60,00
60,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
78,00
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Flatscreen “Menubord “ en “Multi Screen”
montage systeem “SYSTEM X”
Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

kleur

Product omschrijving

kleur

Product omschrijving

System X menubord wandmontage (BT8330)
BT8330 is een modulair montage systeem voor Video Walls of Multi-rij
menuborden op elke gewenste lengte. Als onderdeel van nieuwe System X modulair systeem biedt BT8340 een moderne video wall wandmontage oplossing in verschillende configuraties. Het universele ontwerp van het systeem ondersteunt alle modellen van de video wall
schermen en is lichtgewicht maar toch ongelooflijk sterk met een highend esthetische kwaliteit. Met belangrijke tijdbesparende functies, zoals
een 8 point micro-afstelling en een universele scherm positie spacer,
versnellen het installatieproces zijn standaard inbegrepen.

bestel nr.

bestel nr.

Prijs

Prijs

zwart/zilver

op aanvraag

zwart/zilver

op aanvraag

zwart/zwart
zwart/zilver

op aanvraag
op aanvraag

Bezoek: www.btechavmounts.com/systemx-configurator
voor een passende oplossing voor uw video wall installatie.
System X menubord plafondmontage (BT8340)
In combinatie met System2 plafondmontage componenten kan elke
System X configuratie aan het plafond gemonteerd worden. Met plafondhouders voor rechte plafonds, verlaagde plafond, schuine plafonds
of balken plafonds. Altijd kunnen wij een oplossing bieden.

System X Video Wall mobiele standaards (BT8370)
Met onze handige App kan heel snel antwoord gegeven worden op uw
video wall of Multi flatscreen montage vragen. Specificeer uw wensen.
Met meer dan 2000 verschillende oplossingen configureert u in een
handomdraai uw configuratie en worden alle benodigde componenten
opgelijst. Bezoek: www.btechavmounts.com/systemx-configurator
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SYSTEMX® range 2018

Neem contact met ons op; sales@gatesweb.nl of raadpleeg:
www.btechavmounts.com/systemx-configurator
;

Modulaire Multi Screen montage rail
“System X” componenten
Product omschrijving

System X - horizontale montage rail BT8390
Een modulair montage rail ontworpen voor video wall of menuboord
installaties van iedere lengte. Als onderdeel van de nieuwe System X
Range, kan de BT8390 montage rail gebruikt in duizenden verschillende configuraties. Geschikt voor montage op de muur, of op staanders,
of met 50mm buizen aan het plafond met de relevante bevestigingscomponenten • materiaal; lichtgewicht aluminium, bijzonder sterk en
strak vormgegeven • 4 standaard lengtes, eindeloos te koppelen met
extensie set, inclusief eindkappen voor fraaie afwerking • geschikt voor
alle beeldschermen • horizontaal of verticale montage • afmetingen:
hoogte 228mm, dikte/diepte; 28mm, lengte; 300, 500, 700mm,
1500mm, 1750mm, 2000mm • kleur; aluminium zilver.
System X - montage rail verbinding set, BT8390-EXT
Voor een veilige en stevige verbinding van System X montage rail •
kleur: verzinkt • set van 6 profielen inclusief montageschroeven.
Te combineren met: System X montage rail, lengte 70cm , 150cm,
175cm, 200cm.

System X - muurmontage kit, BT8390-WFK1
Een dunne bevestigingskit voor directe montage van System X montage rail op de muur, wandafstand van slechts 5mm • ideaal voor dicht op
de muur bevestiging van enkele rij menuborden • materiaal: staal, kleur
zwart • afmetingen; 45x5x186mm (bxdxh).

System X - muurmontage kit, BT8390-WFK2
Een bevestigingskit voor directe montage van System X montage rail
op de muur, wandafstand van 19mm • ideaal voor gebruik bij beeldschermen met lichte kanteling (tilt) of multi rij menuborden • materiaal:
staal, kleur zwart • afmetingen; 126x19x76mm (bxdxh).

System X - muurmontage kit, BT8390-WFK3
Dual mounting rail muurbevestiging voor een dubbele montagerail •
voor gebruik direct op de muur of bij gebruik van een verticale staander
en bij montage van extra grote beeldschermen met VESA 800 of 1200
System X interface armen • materiaal: staal, kleur zwart • afmetingen;
126x19x760mm (bxdxh).

System X - buismontage-ring kit, BT8390-CFK
Montageplaat voor bevestiging van System X montagerail aan een
50mm Ø buis montagering • materiaal: staal, kleur zwart • afmetingen;
220x5x200mm (bxdxh).

kleur

bestel nr.

Prijs

alu.zilver 30cm
alu.zilver 50cm
zwart 50cm
alu.zilver 70cm
alu.zilver 150cm
alu.zilver 175cm
alu.zilver 200cm

8390-030 s
8390-050 s
8390-050 b
8390-070 s
8390-150 s
8390-175 s
8390-200 s

€
€
€
€
€
€
€

36,00
58,00
58,00
72,00
120,00
138,00
154.00

zwart end cap

8390-cap b

€

36,00

zilver

8390-ext

€

24,00

zwart

8390-wfk1

€

19,20

zwart

8390-wfk2

€

24,00

zwart

8390-wfk3

€

56,40

zwart

8390-cfk

€

16,20

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Meer informatie over buis montageringen op pagina 35

www.gatesweb.nl
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Modulaire Multi Screen montage rail
“System X” componenten
kleur

Product omschrijving

System X - horizontale en verticale verbindingskit, BT8390-JPK
Montageplaat voor bevestiging van System X montagerail aan een
verticale staander uit de System X range • materiaal: staal, kleur zwart •
afmetingen; 220x30x200mm (bxdxh).

System X - hoekmontage beugelset, BT8390-WFK4
De BT8390-WFK4 is een beugelset ontworpen om BT8390 montagerails te bevestigen tussen tegenover elkaar liggende wanden, voor de
installatie van menuborden en andere configuraties met meerdere
schermen • De hoekprofielen bevestigen de uiteinden van de rail aan
de muur in een hoek van 90° en zijn ideaal voor installaties waarbij de
achterwand niet aanwezig is of niet geschikt is voor montage • geschikt
voor alle System X interfacearmen • max belasting: 25 kg per scherm •
max. raillengte: 2 meter (of met verticale ondersteuning) • kleur: zwart •
geleverd als set van 4 stuks.

System X - cable management clip, BT8390-CMC
Kabel clip speciaal ontworpen om te monteren aan een System X montage rail • een bescheiden kabelmanagement-clip helpt om kabels te
geleiden voor een nette en opgeruimde installatie. Verpakt per set van
3.

50mm Ø buizen met veiligheidsbout doorvoer BT7850
Solide 50mm Ø buizen in zwart, zilvergrijs of chroom • in buislengte
100, 150 en 200cm • kunnen worden ingekort of worden verlengd met
interne verbinding BT7823 of externe verbinding BT7824 met kabeldoorvoer • voorzien van veiligheidsbout doorvoeren - boven en onder voor extra veiligheid • kabel en stekker doorvoer mogelijk • met afsluitring BT7057 voor extra bescherming van bekabeling. Te combineren
met: System2 buis montageringen op pagina 13.

50mm Ø buizen “heavy duty” BT7853
Zware, dikke stalen 50mm Ø buis in zwart • in buislengtes 200cm en
300cm • kunnen worden ingekort of worden verlengd met interne verbinding BT7823 of externe verbinding BT7824 met kabeldoorvoer •
voorzien van veiligheidsbout doorvoeren - boven en onder - voor extra
veiligheid • kabel en stekker doorvoer mogelijk • te combineren met:
System2 buis montageringen op pagina 13.

System X - installatie sjabloon, BT8390-SP
De “screen spacer” is ontworpen voor een snelle installatieproces voor
van een video wall trolley en een video wall vloerstandaard • de scherm
afstandhouder wordt geleverd met een vooraf ingestelde grootte indicator voor alle gangbare video wall schermformaten • materiaal: staal en
kunststof, kleur zwart
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bestel nr.

Prijs

zwart

8390-jpk

€

34,00

zwart

8390-wfk4

€ 174,00

zwart

8390-cmc

€

2,90

100cm zwart
100cm chroom

7850-100 b
7850-100 c

€
€

24,00
56,00

150cm zwart
150cm chroom

7850-150 b
7850-150 c

€
€

36,00
62,00

200cm zwart
200cm chroom

7850-200 b
7850-200 c

€
€

48,00
82,00

300cm zwart
300cm chroom

7850-300 b
7850-300 c

€ 81,00
€ 116,00

200cm zwart

7853-200 b

€

98,50

300cm zwart

7853-300 b

€

144,00

zwart/zwart

8390-sp

€

40,00
SYSTEMX® range 2018

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Modulaire Multi Screen montage rail
“System X” componenten
Product omschrijving

System 2 - Plafondhouder BT7822
Plafondplaat 150mm Ø • buislengte 12cm Ø 50 mm • belasting tot 90
kg • kabelmanagement • plafond afdekplaat voor onzichtbare montage •
materiaal: gepoederd staal • te combineren met: buizen Ø 50mm, lengte 0,25, 0,50, 1,0, 1,5, 2,0m.

System 2 - plafondhouder met hoekinstelling BT7808
Plafondplaat 200x71mm • geschikt voor buizen Ø 50mm • belasting tot
140 kg • hoekinstelling tot 90º, geschikt voor schuine plafonds • kabelmanagement • materiaal: gepoederd 5mm staal • te combineren
met: buizen Ø 50mm, lengte 0,25, 0,50, 1,0, 1,5, 2,0m.

System 2 - dubbele buis vloermontage of plafondmontage BT7807
Vloerplaat 426x150mm • geschikt voor 2x buizen Ø 50mm • belasting
tot 200 kg • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd
5mm staal.

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart
chroom

7822-b
7822 c

€
€

34,00
42,00

zilver

7808-b

€

62,00

zwart

7807-b

€

96,00

zwart

7831-b

€

42,00

zwart
chroom

7841-b
7841-c

€
€

21,60
21,60

zwart
chroom

7051-b
7051-c

€
€

18,00
18,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Te combineren plafondhouder BT7808 en 50 mm Ø buizen BT7850
serie op gewenste lengte voor plafond- en vloermontage of met
BT7831 voor wand en vloermontage van digital signage screens in
etalages etc • beeldschermen en/ of video walls te bevestigen met buis
montageringen en beeldscherm interfaces tot 65 inch • te combineren
met alle 50mm buizen en plafondhouder uit de System2 serie.
System 2 - muurmontage houder, BT7831
Ontworpen om Ø50mm buizen aan een wand te monteren • ideaal voor
het installeren van platte beeldschermen en andere AV-apparatuur op
plaatsen waar het niet mogelijk is te bevestigen aan de vloer of het
plafond (of beide) of wanneer er een groot deel van de wand achter de
installatie die niet sterk genoeg is om te bevestigen • materiaal: gepoederd staal, kleur zwart • wandafstand: 120mm.

System 2 - 50mm buis montagewring BT7841
Voor bevestiging van interface kits of AV media plateaus aan een
50mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • kleur: zwart • de halve
ringen kunnen achteraf worden gemonteerd • materiaal: gepoederd
staal • te combineren met alle buizen Ø 50mm.

System 2 - 50mm “heavy duty” buis montagering BT7051
Voor dubbele bevestiging van interface kits en media draagframes aan
een 50mm Ø buis • wordt geleverd met kunststof afdekkap in de kleur:
zwart, zilver of chroom • inclusief alle bevestigingsmaterialen • materiaal: gepoederd staal • te combineren met alle buizen Ø 50mm
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Modulaire Multi Screen montage rail
“System X” componenten
Verkoopprijs exclusief 21% BTW

kleur

Product omschrijving

System X - verticale staanders, BT8380
Aluminium staanders leverbaar in 4 verschillende lengtes en 2 kleuren:
zwart en alu. zilver • vormen de basis voor verschillende vloerbevestigingen • mogelijkheid voor permante bevestiging met schroeven, vrijstaande vloerplaten of in combinatie met vloerframe met stelvoeten of
zwenkwielen • interne kabelgeleiding • fraai afgewerkt met kunststof
afdekplaten en strippen voor een professionele uitstraling • staanders
kunnen gekoppeld worden met BT8380-cpl

System X - verbindingsadapter verticale staander, BT8380-Cap
Verbindingselement voor koppeling van verschillende afmetingen van
staanders • materiaal: kunststof, kleur zwart

System X - base met stelvoet, BT8380-BASE
Geëpoxeerd stalen vloerframe voor verticale staander • te combineren
met BT8380 verticale staander • staat stevig op 2x stelvoeten of optioneel op 2 zwenkwielen • afmetingen: 710x950x56mm

System X - zwenkwielen set voor base, BT8380-CASTOR
Set van 2 “heavy duty” zwenkwielen met rubberloopvlak en individuele
rem • de vloerstandaard wordt met 10cm verhoogd.

System X - staander vloerplaat BT8380-FSB Free Standing Base
Stalen vloerplaat te combineren met verticale staander BT8380, maximale belasting tot 70 kg • afmetingen: 890x604x40mm=bxdxh • vervaardigd van gepoederd staal, kleur zwart.

bestel nr.

Prijs

alu.zwart
alu.zilver

8380-060 b
8380-060 s

€
€

108,00
108,00

alu.zwart
alu.zilver

8380-180 b
8380-180 s

€
€

444,00
444,00

alu.zwart
alu.zilver

8380-240 b
8380-240 s

€
€

504,00
504,00

zwart

8380-cap

€

3,00

zwart

8380-base

€

192,00

zwart

8380-cast

€

65,00

zwart

8380-fsb

€

258,00

zwart

8380-ffb

€

96,00

System X - staander vloermontage, BT8380-FFB
Stalen vloerplaat om vast te schroeven aan de vloer • te combineren
met verticale staander BT8380, maximale belasting tot 250 kg • afmetingen: 250x250mm=bxd • vervaardigd van gepoederd staal, kleur
zwart.
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Ook te combineren met 60mm buizen

VESA interfaces voor montage rail
“System X” componenten
Product omschrijving

System X - vloer montagekit voor staander, BT8380FBFK
Onzichtbare vloerbevestiging om vast te schroeven aan de vloer • te
combineren met verticale staander BT8380, maximale belasting tot 150
kg • afmetingen: 120x120mm=bxd • vervaardigd van gepoederd staal,
kleur zwart.

System X - flatscreen vesa 200 interface kit, BT8390-200F
Vaste interface armen voor SYSTEM X montage rail • geschikt voor
beeldschermen met VESA bevestiging 100/100 tot 200/200 • kan direct
op de montage rail bevestigd worden • inclusief hoogte verstelbaar
schroeven voor beeldscherm uitlijning • scherm in “landscape” of
“portrait” formaat te plaatsen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart •
wordt geleverd als set van 2.

System X - flatscreen vesa 200 interface kit, BT8390-200T
Kantelbare interface armen voor SYSTEM X montage rail • geschikt
voor beeldschermen met VESA bevestiging 100/100 tot 200/200 •
hoekinstelling tot 20° • kan direct op de montage rail bevestigd worden • inclusief hoogte verstelbaar schroeven voor beeldscherm uitlijning • scherm in “landscape” of “portrait” formaat te plaatsen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart • wordt geleverd als set van 2.

System X - flatscreen vesa 400 interface kit, BT8390-400F
Vaste interface armen voor SYSTEM X montage rail • geschikt voor
beeldschermen met VESA bevestiging 200/200 tot 400/400 • kan direct
op de montage rail bevestigd worden • inclusief hoogte verstelbaar
schroeven voor beeldscherm uitlijning • scherm in “landscape” of
“portrait” formaat te plaatsen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart •
wordt geleverd als set van 2.

System X - flatscreen vesa 400 interface kit, BT8390-400T
Kantelbare interface armen voor SYSTEM X montage rail • geschikt
voor beeldschermen met VESA bevestiging 200/200 tot 400/400 •
hoekinstelling tot 20° • kan direct op de montage rail bevestigd worden • inclusief hoogte verstelbaar schroeven voor beeldscherm uitlijning • scherm in “landscape” of “portrait” formaat te plaatsen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart • wordt geleverd als set van 2.

System X - flatscreen vesa 400 interface kit, BT8390-400MAF
Vaste interface armen voor SYSTEM X montage rail • geschikt voor
beeldschermen met VESA bevestiging 200/200 tot 400/400 • kan direct
op de montage rail bevestigd worden • inclusief een 8-punts micro fijnafstelling voor een naadloze uitlijning van Multi screen installaties •
scherm in “landscape” of “portrait” formaat te plaatsen • materiaal;
gepoederd staal, kleur zwart • wordt geleverd als set van 2.
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kleur

bestel nr.

Prijs

zwart

8380-fbfk

€

48,00

zwart

8390-200f

€

40,00

zwart

8390-200t

€

65,00

zwart

8390-400f

€

46,00

zwart

8390-400t

€

72,00

zwart

8390-4MAF

€

144,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW
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VESA interfaces voor montage rail
“System X” componenten
kleur

Product omschrijving

System X - flatscreen vesa 400 interface kit, BT8390-400MAP
Pop-in-out interface armen voor SYSTEM X montage rail • geschikt
voor beeldschermen met VESA bevestiging 200/200 tot 400/400 • kan
direct op de montage rail bevestigd worden • inclusief een 8-punts
micro fijn-afstelling voor een naadloze uitlijning van Multi screen installaties • scherm in “landscape” of “portrait” formaat te plaatsen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart • wordt geleverd als set van 2.

System X - flatscreen vesa 800 interface kit, BT8390-800F
Vaste interface armen voor SYSTEM X montage rail • geschikt voor XL
beeldschermen met VESA bevestiging 800 • kan direct op een enkele
of dubbele montage rail bevestigd worden • inclusief hoogte verstelbaar
schroeven voor beeldscherm uitlijning • scherm in “landscape” of
“portrait” formaat te plaatsen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart •
wordt geleverd als set van 2.

System X - flatscreen vesa 1200 interface kit, BT8390-1200F
Vaste interface armen voor SYSTEM X montage rail • geschikt voor XL
beeldschermen met VESA bevestiging 1200 • kan direct op een enkele
of dubbele montage rail bevestigd worden • inclusief hoogte verstelbaar
schroeven voor beeldscherm uitlijning • scherm in “landscape” of
“portrait” formaat te plaatsen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart •
wordt geleverd als set van 2.

System X - VESA 600x400 interface adapter, BT7564
Adapter armen voor beeldschermen met schroefgaten patroon van
400x400mm naar 600x400mm • belasting: 40kg • kan gecombineerd
worden met alle VESA 400/400 bevestigingen • materiaal; gepoederd
staal, kleur zwart • wordt geleverd als set van 2.

System X - VESA 300/400x200 interface adapter, BT7540
Adapter armen voor beeldschermen met schroefgaten patroon van
200x200mm naar 300x200mm en 400x200 • belasting: 25kg • kan
gecombineerd worden met alle VESA 200/200 bevestigingen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart • wordt geleverd als set van 2.

System X - verstelbare accessoire beugel, BT8380-AS
Met de BT8390-SA kunnen B-Tech media plateaus en andere accessoire-houders op System X-installaties worden gemonteerd, waardoor
het de ideale oplossing is om een VC-camera aan een opstelling met
twee schermen toe te voegen. De arm haakt op bevestigingsrails
BT8390 en kan zo worden geplaatst dat het gemonteerde accessoire
zich boven of onder het scherm (de schermen) bevindt. De BT8390-SA
heeft een aanpasbare verlengarm die overal vrij over de lengte van de
rail kan worden geplaatst en is geschikt voor gebruik met een groot
aantal schermformaten • max belasting (enkele adapter): 4kg • max.
belasting (wanneer twee BT8390-SA worden gebruikt voor grote schappen): 15 kg • verstelling: 458 - 854 mm • kleur: zwart
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bestel nr.

Prijs

zwart

8390-4MAP

€

312,00

zwart

8380-800f

€

105,00

zwart

8380-1200f

€

126,00

zwart

7564-b

€

65,00

zwart

7540-b

zwart

8380-SA

€

€

14,40

36,00
SYSTEMX® range 2018

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

“SYSTEM2”
modulaire AV montage componenten
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Plafondbeugels
“SYSTEM2” 50mm buis
Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

kleur

bestel nr.

Prijs

Plafondhouder BT7822
Plafondplaat 150mm Ø • buislengte 12cm Ø 50 mm • belasting tot 90
kg • kabelmanagement • plafond afdekplaat voor onzichtbare montage •
materiaal: gepoederd staal.

zwart
chroom

40.7822 /b
40.7822/ c

€
€

34,00
42,00

zwart

40.7851 /b

€

72,00

zwart

40.7807 /b

€

96,00

zwart

40.7808 /b

€

62,00

zwart

40.7017 /b

€

78,00

chroom

40.7825/c

€

90,00

Te combineren met:
System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)
Plafondbeugel met telescopische buis BT7851
Plafondplaat Ø 150mm met kunststof afdekkap voor onzichtbare montage, belasting tot maximaal 70 kg • telescopische - in stappen van
25mm in hoogte instelbaar van 60-100cm buis 50mm Ø met kabeldoorvoer tot • materiaal: gepoederd staal • inclusief alle bevestigingsmateriaal.

Te combineren met: Projector “quick release” beamer adapter, 50mm
buismontage ringen voor scherm interfaces. System2 buizen Ø 50mm,
lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)
Dubbele 50 mm buis plafondmontage BT7807
Vloerplaat 426x150mm • geschikt voor 2x buizen Ø 50mm • belasting
tot 200 kg • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd
5mm staal.

Te combineren met:
System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)
Plafondhouder “Heavy Duty” met hoekinstelling BT7808
Plafondplaat 200x71mm • geschikt voor buizen Ø 50mm • belasting tot
140 kg • hoekinstelling tot 90º, geschikt voor schuine plafonds • kabelmanagement • materiaal: gepoederd 5mm staal.

Te combineren met:
System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)
Plafondhouder voor stalen binten BT7017
Verstelbare I-beam (ligger) • geschikt voor tussen stalen binten minimaal 80mm en maximaal 250mm • buislengte 20cm Ø 50mm • belasting tot 140 kg • hoekinstelling +/- 40º • afmetingen 80/250x155mm •
kabelbeheer.

Bevestiging voor Truss systemen BT7825
Instelbare adapter voor het vastzetten van 50mm buizen aan Truss
systemen, steigers en ander horizontale palen • geschikt voor Truss
systemen minimaal 42mm en maximaal 50mm dikte • buislengte 15cm
Ø 50mm • belasting tot 140 kg. • verzinkte klem • kabelbeheer.

Te combineren met:
System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)
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Te combineren met:
System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)

Balkbeugels en vloermontage kit
“SYSTEM2” 50mm buis
Product omschrijving

Bevestiging voor bouwprofielen BT7012
Geschikt voor Cee en Zee bouwprofielen van minimaal 95mm • buislengte 15cm Ø 50mm • belasting tot 140 kg • montage afmetingen
50x130mm, afmetingen 80x180mm • met de bijgeleverde veiligheidsbout in een hoek instelbaar tot 45º.

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart

40.7831 /b

€

42,00

nikkel

40.7014 /z

€

49,00

zwart

40.7803 /b

€

35,00

zwart
wit
chroom

40.7055 /b
40.7055 /s
40.7055 /c

€
€
€

3,60
3,60
3,60

zwart/chroom

40.7056 /b

€

29,00

zwart

40.7807 /b

€

96,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Te combineren met:
System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)
Bevestiging voor houten balken BT7014
Geschikt voor montage van Ø 50mm buizen langs of onder een houten
balk of door en door met rugplaat • afmetingen 60x60mm • belasting tot
100 kg • kleur: verzinkt

Te combineren met:
System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)
Wandarm 180º zwenkbaar BT7803
Muurarm, lengte 535mm, 1 draaipunt +/- 90º aan de wand • belasting
tot 70 kg • muurplaat 150x200mm (bxh) met kunststof afdekplaat voor
onzichtbare montage.

Te combineren met:
System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)
Afsluitring verlaagd plafond (50mm Ø buizen) BT7065
Voor verbetering van het esthetische uiterlijk van alle 50mm Ø plafondbuizen door een verlaagd plafond • leverbaar in chroom, wit, zilver of
zwart.

Te combineren met:
System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)
50mm buis vloermontage kit BT7056
Vloermontage kit voor bevestiging van 50mm buizen op de vloer •
verschillende hulpstukken voor de juiste toepassing • inclusief chromen
afsluitring • materiaal: verzinkt staal.

Notie:
In combinatie met een plafondhouder en een vloermontage kit kan
daartussen een op maat gemaakte Ø 50mm buis gemonteerd worden.
Met de montageringen kunnen alle SYSTEM2 compatible flatscreen
beugels en media draagframes gemonteerd worden.
Dubbele 50 mm buis vloermontage of plafondmontage BT7807
Vloerplaat 426x150mm • geschikt voor 2x buizen Ø 50mm • belasting
tot 200 kg • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd
5mm staal.
Te combineren plafondhouder BT7808 en 50 mm Ø buizen op gewenste lengte voor plafond- en vloermontage of met BT7831 voor wand en
vloermontage van flatscreens in etalages etc • beeldschermen en/ of
videowalls te bevestigen met buis montageringen en beeldscherm
interfaces tot 65 inch • te combineren met alle 50mm buizen en plafondhouder uit de System2 serie.
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buizen en buisverbindingen
“SYSTEM2” 50mm buis
Verkoopprijs exclusief 21% BTW

kleur

bestel nr.

zwart - 50cm
chroom - 50cm

7850-05 /b
7850-05 /c

€
€

17,00
28,00

zwart - 100cm
chroom - 100cm

7850-10 /b
7850-10 /c

€
€

24,00
56,00

zwart - 150cm
chroom - 150cm

7850-15 /b
7850-15 /c

€
€

36,00
62,00

zwart - 200cm
chroom - 200cm

7850-20 /b
7850-20 /c

€
€

48,00
82,00

zwart - 300cm
chroom - 300cm

7850-30 /b
7850-30 /c

€ 81,00
€ 116,00

Afsluitkap voor 50mm Ø buizen BT7850cap
Kunststof afsluitkap voor Ø 50mm buizen • zorgt voor een esthetische
en fraaie afsluiting van de buis.

zwart
zilvergrijs

7850cap /b
7850cap /s

€
€

1,20
1,20

Afsluitring voor 50mm Ø buizen BT7057
Kunststof afsluitring voor Ø 50mm buizen • zorgt voor een esthetische
en veilige afsluiting van gezaagde buizen en beschermd de bekabeling
tegen scherpe randen • doorlaatopening: Ø 44 mm.

zwart
zilvergrijs
chroom

40.7057 /b
40.7057 /s
40.7057 /c

€
€
€

1,70
1,70
1,70

nikkel

40.7823

€

17,50

zwart
chroom

40.7824 /b
40.7824 /c

€
€

26,00
28,00

zwart
chroom

40.7852 /b
40.7852 /c

€
€

58,00
58,00

Product omschrijving

50mm Ø buizen met veiligheidsbout doorvoer BT7850 serie
Solide 50mm Ø buizen in zwart, zilvergrijs of chroom • in buislengte 50,
100, 150 en 200cm • kunnen worden ingekort of worden verlengd met
interne verbinding BT7823 of externe verbinding BT7824 met kabeldoorvoer • voorzien van veiligheidsbout doorvoeren - boven en onder voor extra veiligheid • kabel en stekker doorvoer mogelijk • met afsluitring BT7057 voor extra bescherming van bekabeling.

Prijs

Te combineren met:
System2 buis montageringen (pagina 35)
50mm Ø buizen met veiligheidsbout doorvoer BT7850 serie
Solide 50mm Ø buizen in zwart, zilvergrijs of chroom • in buislengte 50,
100, 150, 200 en 300cm • kunnen worden ingekort of worden verlengd
met interne verbinding BT7823 of externe verbinding BT7824 met kabeldoorvoer • voorzien van veiligheidsbout doorvoeren - boven en
onder - voor extra veiligheid • kabel en stekker doorvoer mogelijk • met
afsluitring voor extra bescherming van bekabeling.

Te combineren met:
System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m.
Interne verbinding voor 50mm buis BT7823
Voor verbinding van Ø 50mm buizen • laat interne kabelgeleiding toe •
kleur: verzinkt

Te combineren met:
System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m.
Externe verbinding voor 50mm buis BT7824
Voor verbinding van Ø 50mm buizen, lengte 180mm • laat interne kabelgeleiding toe • met externe kabeldoorvoer • afstand tussen buizen
tot 60mm • kleuren: zwart, zilvergrijs of chroom.

Buis adapter (360º draaibaar) BT7852
Wordt gemonteerd onder een 50mm buis voor het horizontaal draaien
van een beeldscherm • 360º draaimechaniek, lengte 34cm • te combineren met alle verlengbuizen uit de 7850 serie, buismontage kit
BT8026 (recht) of met buismontage kit BT8027 (0-20º hoekinstelling) •
materiaal: gepoederd staal • met ruime kabel/stekker doorvoer.

Te combineren met:
System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m.
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Te combineren met:
System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m.

Buis montageringen
“SYSTEM2” 50mm buis
Product omschrijving

50 mm buis montagering BT7052
Voor bevestiging van interface kits of media accessoires aan een
50mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • wordt geleverd met kunststof afdekkap in de kleur: zwart, zilver of chroom • inclusief alle bevestigingsmaterialen.

50mm “heavy duty” buis montagering BT7051
Voor dubbele bevestiging van interface kits en media draagframes aan
een 50mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • wordt geleverd met
kunststof afdekkap in de kleur: zwart, zilver of chroom • inclusief alle
bevestigingsmaterialen.

50mm buis montagering BT7841
Voor bevestiging van interface kits aan een 50mm Ø buis • materiaal:
gepoederd staal • kleur: zwart • de halve ringen kunnen achteraf worden gemonteerd • te combineren met BT7531, BT7532, BT8431,
BT8432 en media plateau BT7032 aan 50mm Ø buizen.

60 mm buis montagering BT7260
Voor bevestiging van interface kits aan een 60mm Ø buis • materiaal:
gepoederd staal • wordt geleverd met kunststof afdekkap in de kleur:
zilver of chroom • inclusief alle bevestigingsmaterialen.

60mm “heavy duty” buis montagering BT7060
Voor dubbele bevestiging van interface kits en media draagframes aan
een 60mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • wordt geleverd met
kunststof afdekkap in de kleur: zwart, zilver of chroom • inclusief alle
bevestigingsmaterialen.

Horizontale buis adapter BT7025
De horizontale buis adapter, in combinatie met buis montageringen,
maakt het mogelijk buizen horizontaal te monteren aan verticale buizen • geschikt voor alle 50mm en 60mm montageringen • met de horizontale buis adapter plaat kunnen vele configuraties worden samengesteld • onderstaand een aantal installatie voorbeelden.

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart
chroom

40.7052 /b
40.7052 /c

€
€

13,20
13,20

zwart
chroom

40.7051 /b
40.7051 /c

€
€

18,00
18,00

zwart
chroom

40.7841 /b
40.7841 /c

€
€

21,60
21,60

zwart
chroom

40.7260 /b
40.7260 /c

€
€

16,20
16,20

zwart
chroom

40.7060 /b
40.7060 /c

€
€

19,20
19,20

zwart

40.8435 /b

€

12,00

Verkoopprijs inclusief 21% BTW

Te combineren met:
Ø 50mm en Ø 60mm montageringen (meer details op pagina 35)
Voor meer details en combinatie voorbeelden zie pagina 37
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35

LCD/LED/TFT Plasma
VESA interfaces & scherm adapters
Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

LCD/TFT “quick release adapter” BT7590
Ontworpen voor een snelle en gemakkelijke verwijdering van een LCD/
TFT beeldscherm met VESA aansluiting 75/75 of 100/100mm van een
LCD beugel • belasting tot 15kg • voor ontkoppeling van het scherm
wordt de ontgrendeling ingedrukt en kan het scherm omhoog worden
geschoven • ideaal voor dealingroom, boten, caravans, mobiele homes,
trucks, vakantiehuizen.

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart

40.7590/b

€

24,00

zwart

40.7506 /b

€

13,00

zwart

40.7502 /b

€

16,50

zwart

40.7542 /b

€

10,00

zwart

40.7540 /b

€

15,00

zwart

40.7564 /b

€

24,00

Te combineren met:
Met een VESA adapter BT7506 (200/100mm) en BT7502 (200/200)
ook geschikt voor beeldschermen tot 32 inch/ belasting 15kg.
VESA® MIS-E adapter van 100/100 naar 200/100, BT7506
Voor flatpanel beeldschermen met schroefgaten op de achterzijde
100/100, 200/100mm • materiaal: gepoederd staal • te combineren met
alle wand- en plafondhouders met VESA 75/75 of 100/100mm aansluiting.

VESA® MIS-F adapter van 100/100 naar 200/200, BT7502
Voor flatpanel beeldschermen met schroefgaten op de achterzijde
100/100, 200/100 (tot 32 inch), 200/200 (32-42 inch) • materiaal: gepoederd staal • te combineren met alle wand- en plafondhouders met
VESA 75/75 of 100/100mm aansluiting.

VESA adapter 200x200mm BT7542
Adapter armen voor beeldschermen met schroefgaten patroon van
200x200 in combinatie met VESA 200/100mm • belasting: 40kg • materiaal: gepoederd staal • kleur: zwart • wordt geleverd per set van 2
stuks • te combineren met alle wandbeugels met VESA 200/200 interface.

VESA adapter 400x200 & 300x200mm BT7540
Adapter arm voor beeldschermen met schroefgaten patroon van
400x200mm of 300x200mm • belasting: 40kg.• materiaal: gepoederd
staal • kan gecombineerd worden met alle VESA 200/200 bevestigingen • levering als set van 2 stuks.

VESA adapter 600x400mm BT7564
Adapter arm voor beeldschermen met schroefgaten patroon van
400x400mm naar 600x400mm • ideaal voor modellen BT8310,
BT8311, BT8350 en BT8351 • belasting: 40kg. • materiaal: gepoederd
staal • kan gecombineerd worden met alle VESA 400/400 bevestigingen • levering als set van 2 stuks.
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Note: VESA adapter 400x400
Met gebruik van 2 sets BT7540 kan een VESA interface tot 400x400
gemaakt worden • te combineren met alle VESA 200/200 bevestigingen.

Horizontale en verticale
buisverbindingen
Product omschrijving

kleur

In line “T” configuratie BT6021
Ontworpen voor een horizontale 50mm Ø buis te verbinden met een
verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 2 stuks buisverbinding adapter
platen, 2 stuks “heavy duty” buis montageringen • materiaal gepoederd
staal • belasting tot 100 kg. Samengesteld product en omvat de volgende producten: 2xBT7025, 2xBT7051. Te combineren met 2 stuks System2 Ø 50mm buizen. Meer info op pagina 30.

In line “Cross” configuratie BT6022
Ontworpen voor een horizontale 50mm Ø buis te verbinden met een
verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 2 stuks buisverbinding adapter
platen, 1 stuk “heavy duty” buis montagering, 2 stuks dunne montageringen • materiaal gepoederd staal • belasting tot 100 kg. Samengesteld product en omvat de volgende producten: 2xBT7025, 1xBT7051,
2xBT7052. Te combineren met 3 stuks System2 Ø 50mm buizen.
Meer info op pagina 30.

Out line “T” configuratie BT6023
Ontworpen voor een horizontale 50mm Ø buis te verbinden met een
verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 1 stuk buisverbinding adapter,
1 stuk “heavy duty” buis montagering, 2 stuks dunne montageringen •
materiaal gepoederd staal • belasting tot 100 kg. Samengesteld product
en omvat de volgende producten: 1xBT7025, 1xBT7051, 2xBT7052. Te
combineren met 2 stuks System2 Ø 50mm buizen.
Meer info op pagina 30.

Double in line “T” configuratie BT6024
Ontworpen voor een dubbele horizontale 50mm Ø buis te verbinden
met een enkele verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 2 stuks buisverbinding adapter platen, 2 stuks “heavy duty” buis montageringen, 2
stuks dunne montageringen • materiaal gepoederd staal • belasting tot
100 kg. Samengesteld product en omvat de volgende producten:
2xBT7025, 2xBT7051, 2xBT7052. Te combineren met 3 stuks Ø 50mm
buizen. Meer info op pagina 30.

bestel nr.

Prijs

Ø 50mm, zwart
Ø 50mm, zilvergrijs

40.6021 /b
40.6021 /s

€
€

62,00
62,00

Ø 50mm, zwart
Ø 50mm, zilvergrijs

40.6022 /b
40.6022 /s

€
€

71,00
71,00

Ø 50mm, zwart
Ø 50mm, zilvergrijs

40.6023 /b
40.6023 /s

€
€

59,00
59,00

Ø 50mm, zwart
Ø 50mm, zilvergrijs

40.6024 /b
40.6024 /s

€
€

90,00
90,00

Ø 50mm, zwart
Ø 50mm, zilvergrijs

40.6025 /b
40.6025 /s

€
€

90,00
90,00

Ø 50mm, zwart
Ø 50mm, zilvergrijs

40.6026 /b
40.6026 /s

€
€

59,00
59,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Note:
Kan ook gecombineerd worden met een verticale 60mm Ø buis. In
plaats van 2xBT7052 is 2xBT7260 vereist. Meer info op pagina 35.
Double in line “Cross” configuratie BT6025
Ontworpen voor een dubbele horizontale 50mm Ø buis te verbinden
met een enkele verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 2 stuks buisverbinding adapter platen, 2 stuk “heavy duty” buis montageringen, 2 stuks
dunne montageringen • materiaal gepoederd staal • belasting tot 100
kg. Samengesteld product en omvat de volgende producten:
2xBT7025, 2xBT7051, 2xBT7052. Te combineren met 4 stuks Ø 50mm
buizen. Meer info op pagina 30.

Out line “T” configuratie BT6026
Ontworpen voor een dubbele horizontale 50mm Ø buis te verbinden
met een enkele verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 1 stuk buisverbinding adapter, 1 stuk “heavy duty” buis montagering, 2 stuks dunne
montageringen • materiaal gepoederd staal • belasting tot 100 kg. Samengesteld product en omvat de volgende producten: 1xBT7025,
1xBT7051, 2xBT7052. Te combineren met alle Ø 50mm buizen.
Meer info op pagina 30.
Note:
Kan ook gecombineerd worden met een verticale 60mm Ø buis. In
plaats van 1xBT7051 is 1xBT7060 vereist. Meer info op pagina 35.
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Video Conference Camerahouders,
webcam, CCTV camerabeugels
Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

Webcam bevestiging BT7340
Voor bevestiging van een webcam op een 50mm buis • montage aan
buis montagering BT7051 of BT7052 • hoogteverstelling over 150mm •
belasting tot 1 kg • materiaal; gepoederd staal in zwart of zilvergrijs •
afmetingen: 82x102x268mm (bxdxh).

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart
zilvergrijs

40.7340 /b
40.7340 /s

€
€

10,00
10,00

zwart

40.6016 /b

€

68,00

zwart

40.7863 /b

€

40,00

zwart

40.7864 /b

€

81,00

zwart

40.7862 /b

€

40,00

zwart/chroom

40.6010 /z

€

30,00

Video conferentie camera houder BT6016
Speciaal ontworpen voor montage van een video conference camera
boven een flatscreen • geschikt voor beeldschermen met een diepte
van 10 tot 135 mm • centrale sleuf voor het bevestigen van camera’s
met een single point aansluiting • vervaardigd van gepoederd staal •
kleur: zwart • belasting tot 3kg • afmetingen: 360x160mm (bxd).

Video Conference camera houder BT7863
Speciaal ontworpen voor montage van een video conference camera
aan een buis • uitgevoerd met 100/100mm bevestiging • centrale sleuf
voor het bevestigen van camera’s met een single point aansluiting •
ideaal voor Radvision® XT5000 Codec • vervaardigd van gepoederd
staal • kleur: zwart • belasting tot 4kg • afmetingen: 120x238mm (bxd).
Klik op de afbeelding om een datasheet te downloaden.

Video Conference camera houder BT7864
Speciaal ontworpen voor montage van een video conference camera
tussen 2 buizen van een B-Tech® TV trolley of vloerstandaards • uitgevoerd met 100/100mm bevestiging • centrale sleuf voor het bevestigen
van camera’s met een single point aansluiting • compatible met 50 en
60mm buis montageringen • vervaardigd van gepoederd staal • kleur:
zwart • belasting tot 4kg • afmetingen: 120x238mm (bxd).
Klik op de afbeelding om een datasheet te downloaden.

Twin Pole adapter BT7862
Speciaal ontwikkelde adapter voor montage van een media plateau
centraal tussen 2 buizen van b.v. B-Tech® TV trolley of vloerstandaards • materiaal: gepoederd staal • te combineren met 50 en 60mm
buismontage ringen • materiaal; gepoederd staal.

CCTV camera houder BT6010
Unieke carrouselbevestiging voor eenvoudige installatie van een CCTV
camera onder een System2 plafondbuis van Ø 50mm • afstand tussen
2 bevestigingpunten op de CCTV camera minimaal 63,5mm, maximaal
103,5mm • maximale belasting 25kg • verzinkt.
Meer informatie over plafondhouders op pagina 30, meer informatie
over 50mm verlengbuizen op pagina 30.
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Optioneel: buis montageringen (meer info pagina 35

AV media plateaus
voor 50mm en 60mm buizen
Product omschrijving

Media plateau “Large” voor trolleys en vloerstandaards BT7174
Glas plateau “Large” 500x380mm(bxd). Gehard 10mm glas met bevestiging BT7171. Voor buis montage vereist 2 st. montageringen.
Media plateau “Medium” voor buismontage BT7173
Glas plateau “Medium” 470x310mm (bxd). Gehard 10mm glas met
bevestiging BT7171. Voor buis montage vereist 1 st. montagering.
Media plateau “Small” voor buismontage BT7172
Glas plateau “Small” 350x300mm (bxd) Gehard 10mm glas met bevestiging BT7171. Voor buis montage vereist 1 st. montagering.
noodzakelijke opties: zie ook pagina 37
Montagering voor 50mm Ø buizen
Montagering voor 60mm Ø buizen
Media plateaus voor buismontage BT7032
Media plateau van gepoederd staal voor DVD, video, notebook, beamer, satelliet ontvanger of game console of toetsenbord.
Afmetingen: 500x380mm (bxd). Kan rechtstreeks op een wand bevestigd worden of aan een 50mm of 60mm buis van een trolley of plafondbeugel met een buismontage ring.

noodzakelijke opties: zie ook pagina 35
Montagering voor 50mm Ø buizen
Montagering voor 60mm Ø buizen
Notebook standaard BT7030
Plateau voor notebook • te monteren met een montage ring aan LCD/
plasma trolleys en plasma vloerstandaards of projector trolley • afmetingen: 300x300x20mm (bxdxh) • vervaardigd van 18mm Density board
met melamine toplaag • draagframe van gepoederd staal.

noodzakelijke opties: zie ook pagina 35
Montagering 50mm Ø buizen
Montagering 60mm Ø buizen
Apple TV ® montagebeugel BT7860
Speciaal ontworpen slede om een Apple TV® veilig aan de muur of een
buis te monteren bij plafondmontage of in combinatie met een vloerstandaard • open vormgegeven voor koeling • +/-90º kantelbaar en 75º
draaibaar • veiligheid vergrendeling en veiligheidschroeven tegen diefstal of ongeoorloofd toegang • materiaal; gepoederd staal • compatible
met buis montageringen. Uitvoeringen voor Apple TV® 1-3 generatie
en 4e generatie.
noodzakelijke opties: zie ook pagina 35
Montagering 50mm Ø buizen
Montagering 60mm Ø buizen
Toetsenbord/muis plateau voor buisbevestiging
Geschikt voor montage aan een 50mm plafondbuis • het toetsenbord/
muis plateau heeft een 10°gekantelde oppervlaktegebied voor een
toetsenbord en recht muis plateau • de toetsenbord/muishouder kan
met 2 buis montageringen aan elke 50mm en 60mm Ø buis gemonteerd worden • materiaal: gepoederd staal • kleur: zwart • max. draagvermogen van 5kg • afmetingen toetsenbordplateau: 465x175mm
(bxd) • afmetingen muisplateau: (bxd): 230x255mm.
Note; montage vereist 2 montageringen.
Montagering 50mm Ø buizen
Montagering 60mm Ø buizen
AV Media wandbeugel BT7078
Stalen draagframe voor DVD, satelliet ontvanger of notebook • geschikt
voor apparatuur tot 430mm breed, 360mm diep • belasting tot 10 kg •
draagframe met 4 anti slipvoetjes • wandbevestiging met kabeldoorvoer • kan gecombineerd worden met Cable Manager BT7070 of direct
aan de muur gemonteerd worden • afmetingen: 365x385x162mm •
montage afmetingen: 72x162mm.

noodzakelijke opties: zie ook pagina 35
Montagering 50mm Ø buizen
Montagering 60mm Ø buizen
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kleur

bestel nr.

Prijs

zwart glas
helder glas

40.7174 /b
40.7174 /s

€
€

50,00
50,00

zwart glas
helder glas

40.7173 /b
40.7173 /s

€
€

45,00
45,00

zwart glas
helder glas

40.7172 /b
40.7172 /s

€
€

35,00
35,00

zwart of chroom
zwart of chroom

40.7052
40.7260

€
€

13,20
16,20

zwart

40.7032 /b

€

48,00

zwart
chroom

40.7841 b
40.7260 c

€
€

21,60
16,20

zwart

40.7030 /b

€

30,00

zwart of chroom
zwart of chroom

40.7052
40.7260

€
€

13,20
16,20

zwart 1-3 generatie
zwart 4e generatie

40.7860 /b
40.7880 /b

€
€

48,00
48,00

zwart of zilver
zwart of zilver

40.7052
40.7260

€
€

13,20
16,20

zwart

40.7865 /b

€

90,00

zwart
zwart

40.7052
40.7260

€
€

13,20
16,20

zwart
zilvergrijs

40.7078 /b
40.7078 /s

€
€

33,00
33,00

zwart of chroom
zwart of chroom

40.7052
40.7260

€
€

13,20
16,20

Verkoopprijs exclusief 21% BTW
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Modulaire vloerstandaards
voor Touch Screen & Flat Screen
Product omschrijving

Vloerstand “large”voor LCD/Plasma vloerstandaard BT4003
Geëpoxeerd stalen buisframe voor Flat TV’s 37-60”, in zilvergrijs of
zwart, belasting tot 70kg • afmetingen: 1050x710, gewicht 10kg • te
combineren met 2 stuks verticale 60mm Ø buizen met kabeldoorvoer in
lengtes 150cm en 200cm • staat stevig op 4x stelvoeten of optioneel op
4 zwenkwielen met rubber loopvlak BTW100.
Heavy Duty wielen set BTW100
Maak de LCD/plasma TV vloerstandaard BT4003 mobiel met de set
van 4 “heavy duty” zwenkwielen -100mm Ø - met rubberloopvlak en
individuele rem. De vloerstandaard wordt met 10cm verhoogd.
Vrijstaande voetplaat voor flatscreen tot 65 inch BT8380
Stalen vloerplaat te combineren met verticale 60mm Ø buis met kabeldoorvoer in lengtes 150cm en 200cm voor Touch Screen en Flat
Screen beeldschermen tot 65”(165cm), maximale belasting tot 70 kg •
afmetingen: 890x604x40mm=bxdxh • vervaardigd van gepoederd staal,
kleur zwart.

Voetplaat “large” voor flatscreen tot 65 inch BT4002
Stalen vloerplaat voor Flat TV’s 37-65”, belasting tot 70 kg • afmetingen: 935x642mm=bxd, gewicht 24,5kg • te combineren met 2 stuks
verticale 60mm Ø buizen met kabeldoorvoer in lengtes 150cm en
200cm • vervaardigd van 10mm gepoederd staal.

Voetplaat “medium” voor LCD vloerstandaard BT4001
Stalen vloerplaat voor Flat TV’s 23-37”, belasting tot 24 kg • afmetingen: 720x394mm=bxd, gewicht 15,5kg • te combineren met 60mm Ø
buis met kabeldoorvoer in lengtes 150cm en 200cm (bij gebruik van
200cm buizen dient te voetplaat vastgeschroefd te worden) • vervaardigd van 10mm gepoederd staal.

Voetplaat “small” voor LCD vloerstandaard BT4000
Stalen vloerplaat voor LCD/TFT monitor 19-23”, belasting tot 15 kg •
afmetingen: 576x395mm=bxd, gewicht 9,5kg • te combineren met
60mm Ø buis met kabeldoorvoer in lengtes 110cm, 150cm en 200cm
(bij gebruik van 150cm en 200cm buizen dient te voetplaat vastgeschroefd te worden) • vervaardigd van 10mm gepoederd staal.

60mm Buizen voor vloerstandaards BT4000 serie
Bepaal zelf de hoogte en de kleur van uw vloerstandaard • 60mm Ø
buizen met kabel/stekker doorvoer op verschillende plaatsen voor
beeldscherm, media plateaus voor A/V apparatuur of notebook • in
lengtes van 150cm en 200 cm • vervaardigd van gepoederd staal •
kleuren: zwart, zilvergrijs of chroom • in combinatie met alle 60mm buis
montageringen kunnen alle SYSTEM2 compatibele wandbeugels of
media plateaus op elke gewenste hoogte gemonteerd worden.

40

www.gatesweb.nl

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart
zilver

40.4003 /b
40.4003 /s

€ 120,00
€ 85,00

zilvergrijs/chroom

BTW100

€

zwart

8380-fsb

€ 258,00

zwart

40.4002 /b

€ 210,00

zwart

40.4001 /b

€ 150,00

zwart

40.4000 /b

€ 100,00

zwart
chroom

40.4015 /b
40.4015 /c

€
€

zwart
chroom

40.4020 /b
40.4020 /c

€ 80,00
€ 130,00

48,00

60,00
96,00
SYSTEM2® range 2018

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Projector plafondbeugels
Product omschrijving

Projector plafondbeugel BT899
Universele ophanging voor LCD/DLP projectoren • met micro aanpassing voor korte afstand projectoren • plafondafstand 124mm • 360º
draaibaar • +/- 13º kantelbaar • +/- 6º rol • geschikt voor zware projectoren tot 25kg en korte afstand projectoren • voor gemonteerd voor eenvoudige 3-staps installatie • kan direct aan plafond of aan 50mm verlengbuis of 1,5 inch NPT buizen gemonteerd worden • inclusief carrousel adapter voor projectoren met M 2,5, M3, M4, M5, of M6 schroefgaten • max. afstand tussen 2 schroefgaten 370mm • inclusief alle bevestigingsmaterialen. Compatibel: SYSTEM2 plafond systemen (pag. 31)
Projector plafondbeugel BT899-XL
Gelijk aan BT899. Max. afstand tussen 2 schroefgaten 493mm
Projector plafondhouder met kogelgewricht BT889
Plafondafstand 12,4cm • 360º draaibaar • +/- 37º kantelbaar in elke
richting • eenvoudige “hook on” installatie • plafond afdekplaat Ø
127mm • belasting 15 kg • inclusief carrousel adapter (BT888) en extra
verlengbuizen 88mm (plafondafstand 212mm) en 176mm
(plafondafstand 300mm). Montage afmeting: Ø 120mm

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart

40.899 /b

€

zwart

40.899 /xl

€ 110,00

zwart
zilvergrijs

40.889 /b
40.889 /s

€
€

50,00
50,00

zwart
zilvergrijs
wit

40.881 /b
40.881 /s
40.881 /w

€
€
€

72,00
72,00
72,00

zwart
wit

40.882 /b
40.882 /w

€
€

96,00
96,00

zwart
wit

40.883 /b
40.883 /w

€ 108,00
€ 108,00

zwart 50cm

40.8805 /b

€ 130,00

zwart 100cm

40.8810 /b

€ 140,00

zwart 150cm

40.8815 /b

€ 150,00

zwart 200cm

40.8820 /b

€ 160,00

Verkoopprijs inclusief 21% BTW

81,00

Universele carrousel adapter (BT888)
Voor eenvoudige montage aan de LCD/DLP projector • geschikt voor
projectoren met M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen
2 schroefgaten 340mm • draaiknoppen voor eenvoudige toegang voor
verwisseling lamp • met kunststof afdekkap.
Projector plafondhouder met kogelgewricht BT881
Keuze uit bijna strak tegen het plafond slechts 13cm of 30cm • 360º
draaibaar • tot 90º kantelbaar • veiligheidsdraad voor extra beveiliging •
plafond afdekplaat • belasting 10 kg • inclusief carrousel adapter
(BT880un2). Montage afmetingen: 90x45mm
Universele carrousel adapter (BT880un2)
Voor eenvoudige montage aan de LCD/DLP projector • geschikt voor
projectoren met M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen
2 schroefgaten 340mm • draaiknoppen voor eenvoudige toegang voor
verwisseling lamp.
Projector verstelbare plafondhouder 500-750 mm BT882
Eenvoudige hoogteverstelling met stelknop • 360º draaibaar • tot 90º
kantelbaar • 42mm Ø buitenbuis en 35mm Ø binnenbuis • veiligheidsdraad voor extra beveiliging • plafond afdekplaat • belasting 10 kg •
inclusief carrousel adapter (BT880un2) geschikt voor projectoren met
M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen 2 schroefgaten
340mm • draaiknoppen voor eenvoudige toegang voor verwisseling
lamp. Montage afmetingen: 200x200mm

Projector verstelbare plafondhouder 750-1222 mm BT883
Eenvoudige hoogteverstelling met stelknop • 360º draaibaar • tot 90º
kantelbaar • 42mm Ø buitenbuis, 35mm Ø binnenbuis • veiligheidsdraad voor extra beveiliging • plafond afdekplaat • belasting 10 kg •
inclusief carrousel adapter (BT880un2) geschikt voor projectoren met
M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen 2 schroefgaten
340mm • draaiknoppen voor eenvoudige toegang voor verwisseling
lamp. Montage afmetingen: 200x200mm

Universele 50mm plafondbuis op lengte BT8805
Plafondplaat 150mm Ø, buislengte 10cm Ø 50 mm buis, plafond afdekplaat voor onzichtbare montage • verlengbuis 50mm Ø , in lengtes van
50cm, 100cm, 150cm en 200cm • buizen zijn in te korten of te verlengen • universele ophanging voor LCD/DLP projectoren • met micro
aanpassing voor korte afstand projectoren • 360º draaibaar • +/- 13º
kantelbaar • +/- 6º rol • geschikt voor zware projectoren tot 25kg en
korte afstand projectoren • voor gemonteerd voor eenvoudige 3-staps
installatie • inclusief carrousel adapter voor projectoren met M 2,5, M3,
M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen 2 schroefgaten
370mm • inclusief alle bevestigingsmaterialen • levering bestaat uit
samengestelde producten. (ongemonteerd)
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Small Flat Screen muurbeugels
Ventry™ range
Product omschrijving

LCD/TFT vlakke wandsteun BTV110
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch
(58cm), maximaal 20 kg, op een wandafstand van slechts 15mm •
beeldschermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100mm • hook
on installatie met veiligheidschroef voor extra zekerheid • materiaal:
gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 115x115mm (bxh).

LCD/TFT wandsteun met +/- 15˚neiging BTV111
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch
(58cm), maximaal 20 kg, +/- 15˚horizontaal kantelinstelling • wandafstand van 44 mm • beeldschermbevestiging met VESA adapter 75/75,
100/100mm • hook on installatie met veiligheidschroef voor extra zekerheid • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal •
montage afmetingen: 115x115mm (bxh).

LCD/TFT wandsteun kantelbaar en neigbaar BTV112
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch
(59cm), maximaal 15 kg, op een wandafstand van 105 mm •
+15º- 15º kantelbaar, kop 360º draaibaar • aan de wand +/- 90º
(afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA
adapter 75/75, 100/100 mm • 2 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.

LCD/TFT wandbeugel met enkele arm BTV113
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch
(59cm), maximaal 15 kg, op een wandafstand van 105-240 mm •
+15º- 15º kantelbaar, kop 360º draaibaar • aan de wand +/- 90º
(afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA
adapter 75/75, 100/100 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.

LCD/TFT wandbeugel met dubbele arm BTV114
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch, (59
cm) maximaal 15 kg, op een wandafstand van 105-385 mm •
+15º- 15º kantelbaar, kop 360º draaibaar • aan de wand +/- 90º
(afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA
adapter 75/75, 100/100 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.

LCD TV enkele wandarm 100-450mm BTV222
Enkele muurarm voor een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107 cm),
maximaal 40 kg, op een wandafstand van minimaal 115mm tot uitgetrokken tot 450mm • 2 draaipunten; +/- 90º aan de wand, 240º aan de
interface • horizontale neiging +/- 15˚ • schermbevestiging met VESA
adapter 75/75, 100/100, 200/100, 200/200mm • materiaal: gepoederd
staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen
70x115mm (bxh).
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bestel nr.

Prijs

zwart

BTV110

€

7,20

zwart

BTV111

€

10,00

zwart

BTV112

€

24,00

zwart

BTV113

€

34,00

zwart

BTV114

€

42,00

zwart

BTV222

€

56,00

Ventry® range 2018

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Medium Flat Screen muurbeugels
Ventry™ range
Product omschrijving

Flat TV universele vlakke wandsteun BTV500
Vlakke muurbeugel ontworpen voor schermen tot 42 "(107cm) / 40kg •
geschikt voor VESA en non-VESA montage patronen • VESA Compatibiliteit: 50/50, 75/75, 100/100, 200/100, 200/200 • maximale afstand
tussen de bevestigingen horizontaal 225mm, verticaal 200mm • het
scherm past slechts 20mm uit de muur • geschikt voor beton, baksteen
of stud wanden tot 10" • met post installatie voor scherm uitlijning •
snelle ophang installatie met alle bevestigingsmaterialen inbegrepen.

Flat TV universele wandsteun met +/- 15˚neiging BTV501
Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107 cm),
maximaal 40 kg, +/- 15˚horizontaal kantelinstelling • wandafstand van
44 mm • snel en eenvoudige “hook on” installatie • muurplaat
70x264mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 200mm/
horizontaal 225mm • compatibel met VESA 200/200, 100/200, 100/100,
75/75mm • materiaal: gepoederd staal • met post installatie voor
scherm uitlijning • snelle ophang installatie met alle bevestigingsmaterialen inbegrepen • montage afmetingen: 265x70mm (bxh).

Flat TV universele wandsteun kantelbaar en neigbaar BTV502
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch
(107cm), maximaal 40 kg, op een wandafstand van 105 mm •
+15º- 15º kantelbaar, kop 360º draaibaar • aan de wand +/- 90º
(afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA
adapter 75/75 tot 200/200 mm • 2 draaipunten • eenvoudige ophang
installatie met waterpas.

Flat TV universele wandsteun met enkele arm BTV503
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch
(107cm), maximaal 40 kg, op een wandafstand van 105-240 mm •
+15º- 15º kantelbaar, kop 360º draaibaar • aan de wand +/- 90º
(afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA
adapter 75/75 tot 200/200 mm • 2 draaipunten • eenvoudige ophang
installatie met waterpas.

Flat TV universele wandsteun met dubbele arm BTV504
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch
(107 cm) maximaal 40 kg, op een wandafstand van 105-385 mm •
+15º- 15º kantelbaar, kop 360º draaibaar • aan de wand +/- 90º
(afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA
adapter 75/75 tot 200/200 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang
installatie met waterpas.

Flat TV universele vlakke wandsteun BTV510
Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 52 inch (132 cm),
maximaal 50 kg, wandafstand van 20 mm • snel en eenvoudige “hook
on” installatie • muurplaat 464x70mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 300mm/ horizontaal 425mm • compatibel met VESA
400/200, 300/300, 300/200, 200/200, 100/200, 100/100, 75x75mm •
materiaal: gepoederd staal • met post installatie voor scherm uitlijning •
snelle ophang installatie met alle bevestigingsmaterialen inbegrepen •
montage afmetingen: 464x70mm (bxh).
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Prijs

zwart

BTV500

€

20,50

zwart

BTV501

€

30,00

zwart

BTV502

€

32,50

zwart

BTV503

€

43,50

zwart

BTV504

€

50,50

zwart

BTV510

€

25,50

Verkoopprijs exclusief 21% BTW
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Large Flat Screen muurbeugels
Ventry™ range
Product omschrijving

Flat TV universele wandsteun met +/- 15˚neiging BTV511
Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 52 inch (132 cm),
maximaal 50 kg, +/- 15˚horizontaal kantelinstelling • wandafstand van
44 mm • snel en eenvoudige “hook on” installatie • muurplaat
464x70mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 300mm/
horizontaal 430mm • compatibel met VESA 400/200, 300/300, 300/200,
200/200, 100/200, 100/100, 75x75mm • materiaal: gepoederd staal •
met post installatie voor scherm uitlijning • snelle ophang installatie met
alle bevestigingsmaterialen inbegrepen • montage afmetingen:
464x70mm (bxh).

Flat TV universele wandsteun met dubbele arm BTV514
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 52 inch
(132 cm) maximaal 25 kg, op een wandafstand van 35-535 mm •
+10º- 10º kantelbaar • draaibaar aan de wand +/- 90º (afhankelijk van
grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 tot
600/400 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.

Flat TV universele vlakke wandsteun BTV520
Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 63 inch (160 cm),
maximaal 70 kg, wandafstand van 20 mm • snel en eenvoudige “hook
on” installatie • muurplaat 864x70mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 500mm/ horizontaal 825mm • compatibel met VESA
800/500, 800/400, 600/400, 400/400, 400/200, 300/300, 300/200,
200/200, 100/200, 100/100, 75x75mm • materiaal: gepoederd staal •
met post installatie voor scherm uitlijning • snelle ophang installatie met
alle bevestigingsmaterialen inbegrepen • montage afmetingen:
864x70mm (bxh).

Flat TV universele wandsteun met +/- 15˚neiging BTV521
Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 63 inch (160 cm),
maximaal 70 kg, +/- 15˚horizontaal kantelinstelling • wandafstand van
44 mm • snel en eenvoudige “hook on” installatie • muurplaat
864x70mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 500mm/
horizontaal 825mm • compatibel met VESA 800/500, 800/400, 600/400,
400/400, 400/200, 300/300, 300/200, 200/200, 100/200, 100/100,
75x75mm • materiaal: gepoederd staal • met post installatie voor
scherm uitlijning • snelle ophang installatie met alle bevestigingsmaterialen inbegrepen • montage afmetingen: 864x70mm (bxh).

AV Media wandbeugel BTV920
Verstelbaar draagframe voor DVD, satelliet ontvanger of notebook •
verstelbaar van minimaal 100mm tot maximaal 560mm geschikt voor
apparatuur tot 600mm breed, 260mm diep • belasting tot 10 kg • draagframe met 4 anti slipvoetjes • wandbevestiging met afdekplaat voor
onzichtbare schroef montage.

Universele Soundbar speaker beugel BTV914
De ideale oplossing voor de montage van een soundbar speaker onder
of boven een flat screen TV • universele montagebeugel geschikt voor
bijna alle soundbars en flat TV’s • ook geschikt voor muurmontage
zonder TV of beugel • ideaal voor hoekopstellingen in combinatie met
een monitor wandarm • eenvoudige installatie met compleet geleverd
met alle bevestigingsmaterialen • maximale belasting 10 kg • materiaal;
gepoederd staal. Klik op de afbeelding voor meer informatie.
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Prijs

zwart

BTV511

€

35,00

zwart

BTV514

€

90,00

zwart

BTV520

€

32,50

zwart

BTV521

€

43,50

zwart

BTV920

€

24,00

zwart

BTV914

€

30,00

Ventry® range 2/2018

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Luidspreker muurbeugels
en speaker vloerstandaards
Product omschrijving

Home Cinema / Satelliet Speaker wandbeugel BT1
Universele luidspreker muurbeugel geschikt voor kleine tot middelgrote
home cinema speakers • +/- 90º draaibaar, +/- 18º kantelbaar • maximum belasting 10kg • wandafstand 55mm • eenvoudige “hook on”
installatie • verpakt per 2 stuks • materiaal; kunststof.

Luidspreker wandbeugel “ultragrip pro” BT77
Universele luidspreker muurbeugel geschikt voor bijna alle types luidsprekers inclusief half rond • 180º draaibaar, +/- 7º kantelbaar • maximum belasting 25kg • breedte instelbaar van 135-280mm • geen zichtbare bevestigingsschroeven • leverbaar in zwart of zilver • montage
afmetingen: 40x254mm (bxd), 250 mm wandafstand • verpakt per 2
stuks.

Centre luidspreker wandbeugel BT15
Geschikt voor wandmontage van een Centre luidspreker, DVD of AV
apparatuur aan de wand • maximale belasting 15 kg • diepte instelbaar
van 18-29cm • montage afmetingen: 40x100mm • geleverd in set van 2
stuks.

Atlas luidspreker vloerstandaard BT604
Solide stalen luidspreker vloerstandaards voor grotere luidsprekers tot
50kg • geluid isolerend • vullende verticale buizen voor superieure
demping • voorzien van” spikes” boven en onder (alternatief foam pads
worden standaard meegeleverd) • hoogte 40cm • afmetingen” bovenplaat 19x19cm, bodemplaat 24x24cm • eenvoudige 3-staps installatie •
geschikt voor houten vloeren of vloerbedekking • verpakt per 2 stuks.

Atlas luidspreker vloerstandaard BT606
Solide stalen luidspreker vloerstandaards voor grotere luidsprekers tot
35kg • geluid isolerend • vullende verticale buizen voor superieure
demping • voorzien van” spikes” boven en onder (alternatief foam pads
worden standaard meegeleverd) • hoogte 60cm • afmetingen” bovenplaat 16x16cm, bodemplaat 24x24cm • eenvoudige 3-staps installatie •
geschikt voor houten vloeren of vloerbedekking • verpakt per 2 stuks.

Atlas luidspreker vloerstandaard BT608
Solide stalen luidspreker vloerstandaards voor grotere luidsprekers tot
15kg • geluid isolerend • vullende verticale buizen voor superieure
demping • voorzien van” spikes” boven en onder (alternatief foam pads
worden standaard meegeleverd) • hoogte 80cm • afmetingen” bovenplaat 12.5x12.5cm, bodemplaat 24x24cm • eenvoudige 3-staps installatie • geschikt voor houten vloeren of vloerbedekking • verpakt per 2
stuks.
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bestel nr.

Prijs

zwart

BT1 /b

€

19,50

zwart
zilvergrijs
wit

BT77 /b
BT77 /s
BT77 /w

€
€
€

44,00
44,00
44,00

zwart

BT15 /b

€

22,00

zwart

BT604 /b

€

72,00

zwart

BT606 /b

€

78,00

zwart

BT608 /b

€

84,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW
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Home Cinema luidspreker
muurbeugels en vloerstandaards
Product omschrijving

Universele Soundbar speaker beugel BTV914
De ideale oplossing voor de montage van een soundbar speaker onder
of boven een flat screen TV • universele montagebeugel geschikt voor
bijna alle soundbars en flat TV’s • ook geschikt voor muurmontage
zonder TV of beugel • ideaal voor hoekopstellingen in combinatie met
een monitor wandarm • eenvoudige installatie met compleet geleverd
met alle bevestigingsmaterialen • maximale belasting 10 kg • materiaal;
gepoederd staal. Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Home Cinema / Satelliet Speaker wandhouder BT332
Universele luidspreker muurbeugel geschikt voor kleine home cinema
en surround satelliet speakers van de vele “all in one” DVD home cinema systemen • +/- 90º draaibaar, +/- 20º kantelbaar • maximum belasting 3,5kg • standaard geleverd met verschillende bevestigingsadapters
zoals sleutelgat, enkele of dubbele aansluiting achter op de speaker •
geen zichtbare montage schroeven • kabelgeleiding • leverbaar in
zwart, zilver of wit • montage afmetingen: 40x70mm (bxd), 70mm
wandafstand • verpakt per set van 2 stuks.

Home Cinema Speaker plafondhouder BT34
Universele luidspreker plafondbeugel geschikt voor kleine home cinema en surround satelliet speakers van de vele “all in one” DVD home
cinema systemen • 360º draaibaar, 90º kantelbaar • maximum belasting
5kg • standaard geleverd met verschillende bevestigingsadapters zoals
sleutelgat, enkele of dubbele aansluiting • geen zichtbare montage
schroeven • kabelgeleiding • leverbaar in zwart, zilver of wit • montage
afmetingen: 92x52mm (bxd), 115mm plafondafstand • verpakt per stuk.

Home Cinema Speaker vloerstandaard “Ventry” BTV910
Een in hoogte verstelbare home cinema luidspreker vloerstandaard
geschikt voor luidsprekers tot 2kg • hoogte verstelling van 68-106cm •
standaard geleverd met verschillende bevestigingsadapters zoals sleutelgat, enkele of dubbele aansluiting • onzichtbare kabelgeleiding •
stevige ronde voetplaat Ø 230mm • snel en eenvoudig in 3 stappen te
monteren • verpakt per 2 stuks.

Centre luidspreker wandbeugel BT15 voor Sonos Play3®
Geschikt voor wandmontage van een Sonos Play3® of een centre
luidspreker, DVD of AV apparatuur aan de wand • maximale belasting
15 kg • diepte instelbaar van 18-29cm • montage afmetingen:
40x100mm • geleverd in set van 2 stuks.

Luidspreker vloerstandaard BT608 voor Sonos Play1®
Solide stalen luidspreker vloerstandaards voor Sonos Play1 systeem of
luidsprekers tot 15kg • geluid isolerend • vullende verticale buizen voor
superieure demping • voorzien van” spikes” boven en onder (alternatief
foam pads worden standaard meegeleverd) • hoogte 80cm • afmetingen” bovenplaat 12.5x12.5cm, bodemplaat 24x24cm • eenvoudige 3staps installatie • geschikt voor houten vloeren of vloerbedekking •
verpakt per 2 stuks.
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zilvergrijs

BTV914

€

30,00

zwart
zilvergrijs
wit

BT332 /b
BT332 /s
BT332 /w

€
€
€

20,00
20,00
20,00

zwart
zilvergrijs

BT34 /b
BT34 /s

€
€

21,00
21,00

zwart

BTV910 /b

€

44,00

zwart

BT15 /b

€

22,00

zwart

BT608 /b

€

84,00

Ventry® range 2/2018

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Audio/Video Control
Luidspreker schakelpanelen
Product omschrijving

2-Weg Audio Control BT12
Dit schakelpaneel biedt uitkomst als er onvoldoende luidsprekeraansluitingen op audio toestellen beschikbaar zijn • verruimt de luidsprekeruitgang van 1 paar naar 2 paar • voor 2 x 2 luidsprekers • geschikt voor
luidsprekers van 4-16 Ω • voor kabels van max. 2,5 mm² • 150 watt
RMS per kanaal rating • steekaansluiting • schroefklemmen voor een
sterke verbinding en minimaal verlies • rechtstreekse selectie via kipschakelaar • separate schakeling van de luidsprekerparen afzonderlijk
of gezamenlijk • afmetingen: 170x110x45mm (bxdxh).

Stereo hoofdtelefoon versterker BT928
Ontworpen voor gebruik als een stand alone unit voor persoonlijk luisterervaring vanaf TV of audio apparatuur • twee paar hoofdtelefoons
kunnen tegelijkertijd gebruikt worden • onafhankelijke volume en toonregeling • geschikt voor alle stereo hoofdtelefoon met 3,5mm of 6,5 mm
stekkers • inclusief voeding • sterke, stijlvolle, slanke metalen behuizing.

Centre luidspreker wandbeugel BT15
Geschikt voor wandmontage van een Centre luidspreker, DVD of AV
apparatuur aan de wand • maximale belasting 15 kg • diepte instelbaar
van 18-29cm • montage afmetingen: 40x100mm • geleverd in set van 2
stuks.

2-Weg Audio Video Input Control BT25
Ontworpen om maximaal 3 audio / video apparaten zoals DVD spelers,
satelliet ontvangers, game consoles en MP-3 spelers tot en met 2 uitgangen, zoals een TV en HIFI apparatuur • gemakkelijk te gebruiken
ingangsschakelaar • 2 parallelle uitgangen voor een 2 TV en DVD of
geluid naar HIFI systeem • vergulde phono connectoren steekaansluiting • sterke, stijlvolle, slanke metalen behuizing.

Phono - microfoon voorversterker BT26
Voor gebruik met elke versterker zonder phono aux-ingang • IC technologie voor een laag geluidsniveau, “high gain” voorversterking • geschikt voor gebruik met draaitafels met magnetische cartridges • ook
geschikt voor gebruik met stereo met stereo en mono microfoons • met
parallelle uitgangen • sterke, stijlvolle, slanke metalen behuizing.

Inbouw luidsprekervolumeregeling control BT931
Ontworpen voor gebruik met UK2-voudige , 47mm diepe elektrische
inbouwdozen • volume regeling van externe luidsprekers op afstand •
geïntegreerde transformator ontworpen voor maximale efficiency •
hoog vermogen tot 60 watt • voor kabels tot max. 2,5 mm² • geschikt
voor luidsprekers van 4-6-8 Ω • frequentiebereik 20 - 20.000 Hz. • sterke, stijlvolle, slanke metalen behuizing.
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zilver

BT12

€

zwart

BT913

€ 105,00

zilver

BT928

€

44,00

zilver

BT25

€

12,00

zilver

BT26

€

32,50

wit

BT936

€

44,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

20,00
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Flat Screen TV meubelen
46-90 inch
Product omschrijving

Design Flat Screen TV meubel - 1100mm breed BTF802
Strak vormgeven hoogglans TV meubel met een topblad van 5mm
veiligheidsglas • voor flat TV’s tot 46 inch (117cm diagonaal), belasting
tot 70 kg • verborgen zwenkwielen • met afgedekt kabelmanagement •
bovenblad van 5mm glashelder “safety glass” bij de uitvoering in het wit
en donker glas bij de uitvoering in het zwart • tussenblad van 6mm
veiligheidsglas • afmetingen: breedte: 1100mm, hoogte: 530mm, diepte: bovenblad 420mm, diepte tussen– en onderblad 370mm, • hoogte
tussen de bladen 185mm. Nu ook leverbaar in hoogglans wit.

Design Flat Screen TV meubel - 1370mm breed BTF803
Strak vormgeven hoogglans TV meubel met een topblad van 5mm
veiligheidsglas • voor flat TV’s tot 55 inch (140cm diagonaal), belasting
tot 70 kg • verborgen zwenkwielen • met afgedekt kabelmanagement •
bovenblad van 5mm donker “safety glass” • tussenblad van 5mm veiligheidsglas • afmetingen: breedte: 1370mm, hoogte: 495mm, diepte:
bovenblad 495mm, diepte tussen– en onderblad 400mm, • hoogte
tussen de bladen 185mm • breedte 460mm.

Design Flat Screen TV meubel - 1637mm breed BTF807
Strak vormgeven hoogglans TV meubel met een topblad van 5mm
veiligheidsglas • voor flat TV’s tot 75 inch (diagonaal), belasting tot 70
kg • verborgen zwenkwielen • met afgedekt kabelmanagement • bovenblad van 5mm donker “safety glass” • tussenblad van 5mm veiligheidsglas • afmetingen: breedte: 1637mm, hoogte: 450mm, diepte: bovenblad 423mm, diepte tussen– en onderblad 415mm, • hoogte tussen de
bladen 144mm • breedte 592mm.

Design Flat Screen TV meubel - 1805mm breed BTF808
Strak vormgeven hoogglans TV meubel met een topblad van 5mm
veiligheidsglas • voor flat TV’s tot 90 inch (diagonaal), belasting tot 80
kg • verborgen zwenkwielen • met afgedekt kabelmanagement • bovenblad van 5mm donker “safety glass” • tussenblad van 5mm veiligheidsglas • afmetingen: breedte: 1805mm, hoogte: 420mm, diepte: bovenblad 423mm, diepte onderblad 405mm • hoogte tussen de bladen
250mm • breedte 1500mm.

Design Flat Screen TV meubel met mediaplateau - BTF812
Strak vormgeven hoogglans TV meubel met een topblad van 5mm
veiligheidsglas • voor flat TV’s tot 46 inch (117cm diagonaal), belasting
tot 70 kg • verborgen zwenkwielen • met afgedekt kabelmanagement •
bovenblad van 5mm glashelder “safety glass” bij de uitvoering in het wit
en donker glas bij de uitvoering in het zwart • tussenblad van 6mm
veiligheidsglas • afmetingen: breedte: 1100mm, hoogte: 530mm, diepte: bovenblad 420mm, diepte tussen– en onderblad 370mm, • hoogte
tussen de bladen 185mm. Nu ook leverbaar in hoogglans wit.

Design Flat Screen TV meubel - met mediaplateau BTF813
Strak vormgeven hoogglans TV meubel met een topblad van 5mm
veiligheidsglas • voor flat TV’s tot 55 inch (140cm diagonaal), belasting
tot 70 kg • verborgen zwenkwielen • met afgedekt kabelmanagement •
bovenblad van 5mm donker “safety glass” • tussenblad van 5mm veiligheidsglas • afmetingen: breedte: 1370mm, hoogte: 495mm, diepte:
bovenblad 495mm, diept tussen– en onderblad 400mm, • hoogte tussen de bladen 185mm • breedte 460mm.
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kleur

bestel nr.

Prijs

zwart/zwart
wit/glashelder

BTF802 /b
BTF802 /w

€ 480,00
€ 480,00

zwart/glas

BTF803 /b

€ 500,00

zwart/glas

BTF807

€ 720,00

zwart/glas

BTF808

€ 780,00

zwart

BTF812 /b

€ 720,00

zwart

BTF813 /b

€ 780,00

Ventry® range 2/2018

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Design mobiele TV meubelen
voor Flat Screen tot 50 inch
Product omschrijving

Flat Screen trolley (20-32 inch) BT7504
Stevige mobiele vloerstand voor LCD/LED/Plasma schermen tot 32”,
belasting tot 25 kg • 50mm Ø buis verchroomd met kabeldoorvoer,
lengte 110cm • staat stevig naar keuze op 4x stelvoeten of 4xzwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 5cm Ø (worden meegeleverd) •
afmetingen inclusief wielen: 735x455x1310mm (bxdxh) • voet naar
keuze in zilvergrijs of zwart, buizen chroom • schermbevestiging met
VESA patroon 75/75, 100/100 en 200/100mm • wordt ongemonteerd
geleverd.
Opties:
Media plateau voor DVD, Video, laptop van metaal (500/380mm=bxd)
Montagering 50mm Ø voor BT7172
TV vloerstandaard met witte of zwarte voet, BTF800
Stijlvolle TV standaard ontworpen voor LCD, LED en Plasma TV’s tot
50 inch (127cm), max belasting tot 30 kg, +/-60° draaibare vloerstand
met vierkant voet • mobiel met 4 verborgen zwenkwielen • compleet
met media plateau van 6mm veiligheidsglas (450x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen
met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • verticale buis
roestvrijstaal met kabeldoorvoer, lengte 97cm (centrum VESA) • afmetingen; 50x50x98cm (bxdxh) • voet van veiligheidsglas, verticale buis
van roestvrijstaal • wordt gemonteerd geleverd.

Flat Screen TV vloerstandaard, ronde voet, BTF801
Premium range TV standaard met ronde voet, speciaal ontworpen voor
LCD, LED en Plasma TV’s tot 50 inch (127cm), max. belasting tot 30
kg, +/-60° draaibare vloerstand met ronde voet • complete interface kit,
geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot
600/400mm • verticale buis roestvrijstaal met kabeldoorvoer, hoogte
97cm (centrum VESA) • afmetingen; 50x50x98cm (bxdxh) • voet van
veiligheidsglas, verticale buis van roestvrijstaal • wordt gemonteerd
geleverd.

Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7167
Luxe Flat TV (37 inch) vloerstandaard BTF811
Design TV standaard 120cm hoog met media plateau voor flat TV
schermen tot 37 inch, belasting tot 15 kg • hoogglans finish in zwart of
wit • ronde voet 360° draaibaar • verborgen kabelmanagement in de
staander • compleet met media plateau van 8mm gehard glas
(545x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit,
geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot
300/300mm • afmetingen standaard: 500x500x(min)1150 (max)
1300mm (centrum VESA) • wordt gemonteerd geleverd.

Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7167
Luxe Flat TV (50 inch) vloerstandaard BTF810
Design TV standaard 100cm hoog met media plateau voor flat TV
schermen tot 50 inch, belasting tot 35 kg • hoogglans finish in zwart of
wit • ronde voet 360° draaibaar • verborgen kabelmanagement in de
staander • compleet met media plateau van 8mm gehard glas
(545x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit,
geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot
600/400mm • afmetingen standaard: 500x500x(min)950 (max)965mm
(centrum VESA) • wordt gemonteerd geleverd.

Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7166
Luxe TV / Video conference trolley BTF820
Design Video Conference trolley 130cm hoog met media plateau voor
flat TV schermen tot 50 inch, belasting tot 40 kg • hoogglans finish in
zwart of wit • design voet 4 zwenkwielen met rem • verborgen kabelmanagement in de staander • camera plateau boven het scherm • compleet met media plateau van 8mm gehard glas(545x365mm - max.
belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • afmetingen
standaard: 725x680x(min)1150 (max)1300mm (centrum VESA) • wordt
gemonteerd geleverd.
Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7166
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kleur

bestel nr.

Prijs

zwart/chroom

BT7504 /b

€ 230,00

zwart
zwart

BT7032 /b
BT7052 /b

€
€

zwart/zilver
wit/zilver

BTF800 /b
BTF800 /w

€ 480,00
€ 480,00

zwart/zilver

BTF801 /b

€ 400,00

zwart glas

BT7167 /bg

€ 150,00

zwart/zwart
zwart/wit

BTF811 /b
BTF811 /w

€ 500,00
€ 500,00

zwart/glas

BT7166 /bg

€ 150,00

zwart/zwart
zwart/wit

BTF810 /b
BTF810 /w

€ 595,00
€ 595,00

zwart/glas

BT7166 /bg

€ 150,00

zwart/zwart
zwart/wit

BTF820 /b
BTF820 /w

€ 1295,00
€ 1295,00

zwart/glas

BT7166 /bg

€ 150,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

48,00
14,00
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INFORMATIE OVER BESTELLEN EN LEVEREN

Distributeur:

Gates Benelux BV

Postadres:
Vossenweg 30
NL-3941 GT Doorn
Nederland

Telefoon:
+31 (0)343 477500

Fax:
+31 (0)343 477600

Email:
info@gatesweb.nl
sales@gatesweb.nl

Internet:
www.gatesweb.nl

Bestelling
Informatie over producten, levertijden en prijzen kunt u aanvragen bij Gates Benelux BV.
Om het uitleveren te bespoedigen en verkeerde levering te voorkomen, verzoeken wij u uw
bestelling schriftelijk per post, per fax of per email te doen en bij iedere bestelling de volgende
informatie te geven:
- uw klantnummer (nieuwe klanten KvK nummer en BTW nummer)
- artikel bestelnummer
- productomschrijving

U kunt zelf kiezen uit:
Complete levering: u ontvangt uw zending zodra alle goederen voorradig zijn.
Deellevering: indien u deellevering wenst, kunt u dit aangeven op uw bestelformulier. Kruis die
producten aan, waarvan u geen deellevering wenst. Alle producten leveren wij zodra die op
voorraad zijn, natuurlijk zo snel mogelijk.

Leveringsvoorwaarden
De verzending vindt plaats met onze eigen auto’s of met onze vervoerder. Levering vindt plaats
franco huis Benelux bestemming bij een order met een factuurwaarde van minimaal € 450,- exclusief
BTW: af te leveren op één goederenadres.
Voor zendingen tot € 450,- netto exclusief BTW worden alleen vrachtkosten berekend. Levering vindt
plaats volgens Algemene Leveringsvoorwaarden van Gates Benelux BV.

www.gatesweb.be
www.gatesweb.eu

Betalingsvoorwaarden
Levering geschiedt uitsluitend volgens de Algemene Betalingsvoorwaarden van Gates Benelux BV,
welke u kunt downloaden: https://www.gatesweb.nl/service/general-terms-conditions/

Handelsregister:
30123912 (Utrecht)

Levering op krediet vindt uitsluitend plaats na gebleken kredietwaardigheid en acceptatie door een
kredietverzekeraar.

BTW nummer:
NL8033.61.890.B01

ABN Amro Bank:

Retourzendingen
Controleer direct na ontvangst, de zending op juistheid. Geeft u eventuele onjuistheden zo snel
mogelijk schriftelijk aan. Voor alle klachten betreffende onjuiste hoeveelheden en /of producten kunt u
zich wenden tot onze afdeling verkoop binnendienst.

NL70ABNA0549812857
BIC: ABNANL2A

ING Bank:
NL39INGB0005174753
BIC: INGBNL2A

Wij verzoeken u de artikelen in de originele verpakking terug te sturen. Voeg een kopie van de pakbon bij de terug te sturen goederen alsmede een kopie van de retourbon met vermelding van het
door ons verstrekte autorisatienummer. Verkeerde leveringen moeten binnen 8 dagen gemeld
worden. Daarna is terugname niet meer mogelijk. Uitsluitend retourzendingen met een door ons
verstrekt autorisatienummer zullen worden geaccepteerd.
Retourzendingen zonder autorisatienummer zullen worden geweigerd.

Alle genoemde prijzen zijn geldig
vanaf 1 januari 2018

Beschadigde en onjuist verpakte goederen kunnen tot gevolg hebben dat de garantie komt te
vervallen. Indien een zending niet binnen de verwachte tijdsduur arriveert verzoeken wij u om contact
op te nemen met onze afdeling verkoop binnendienst. Telefoon +31 (0)343 477500

www.gatesweb.nl

Bestelinformatie 2018

Gates Benelux BV behoudt zich het recht voor alleen die goederen te accepteren die zich in
dezelfde toestand bevinden als bij de uitlevering.
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MUCH MORE TO OFFER

Gates Benelux B.V.
Vossenweg 30
NL-3941 GT Doorn
Nederland
Tel +31 (0)343 477500
www.gatesweb.nl
www.gatesweb.be

