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FLEXIBELE OPLOSSINGEN

De LCD/Plasma trolleys en vloerstandaards zijn verkrijgbaar in zwart of
zilvergrijs. De 60mm buizen zijn verkrijgbaar in zwart en verchroomd en
in verschillende lengtes van 110cm, 150cm en 200cm. De producten

worden geleverd met een uitgebreide montagehandleiding, en met alle
noodzakelijke en veilige bevestigingsmaterialen. Vele montage moge-
lijkheden zoals in “landscape en portrait” stijl. Of voor meerdere scher-

men boven of naast elkaar. De trolleys en vloerstandaards kunnen
worden uitgebreid met optionele accessoireplateaus zoals:

• Notebook en computer standaards.
• DVD/computer plateaus.
• Toetsenbord plateaus.

• Media frames.
• Gehard glas plateaus.

STIJLVOLLE PRESENTATIE

Ontworpen voor showrooms, beurzen, presentatie– en
ontvangstruimtes of winkels voor presentatie of digitale reclames. Door
de kleurstellingen altijd passend in elke omgeving.

flexible solutions for
     your business needs

Rotsvaste en mobiele flatscreen standaards voor LCD en Plasma

schermen van 17 tot 62 inch, belasting tot 70 kg.

De kijkhoogte is in hoogte instelbaar tot 200cm. Interne kabelgeleiding

in de 60mm Ø verticale buizen met kabel/stekker openingen. Staat

stevig naar keuze op een verzwaarde voetplaat of op een stalen buis-

frame met 4 stelvoeten of mobiel op 4 zware zwenkwielen met rubber-

loopvlak met rem. Uitgevoerd met een universele montageplaat voor

eenvoudig ophangen en afnemen van het scherm. Met een breed aan-

bod van scherm interfaces altijd passend voor elke Flat TV tot 62 inch.

Technology at work for you
LCD TROLLEYS EN PLASMA VLOERSTANDAARDS
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Dubbele Flat TV (32-42 inch) vloerstandaard BT7425
Stalen vloerstandaard voor 2x LCD/plasma monitor 32-42” horizontaal,
belasting tot 70 kg • 60mm Ø buis met kabeldoorvoer, hoogte 150cm •
staat stevig op metalen vloerplaat (935x642mm=bxd, gewicht 24,5kg) •
afmetingen: 93,5x64,2x200cm (bxdxh) • horizontale draagstang 50mm
Ø lengte 150cm met 2 buis/montage kits • exclusief scherm interface •
buizen in chroom of zwart, voetplaat in zilver of zwart • levering:
404002+2x404015+408016+2x407025+8x407051+407850-15
(ongemonteerd)
Noodzakelijke keuze optie: (scherm interface per scherm)
• VESA interface kit (VESA 100/100, 100/200, 200/200mm)
• Universeel interface kit (horiz. 165-490mm/verticaal tot 300mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-755mm/verticaal tot 410mm)

€    971,43
€ 1.052,10
€ 1.052,10

€     42,02
€     64,71
€     78,99

40.7425b
40.7425bc
40.7425sc

40.7507
40.8600
40.8500

zwart/zwart
zwart/chroom
zilver/chroom

zilver of zwart
zilver of zwart
zilver of zwart

Dubbele LCD (37-50 inch) monitor vloerstandaard BT7422
Stalen vloerstandaard voor 2x LCD/plasma monitor 37-50” verticaal,
belasting tot 70 kg • 60mm Ø buis met kabeldoorvoer, hoogte 200cm •
staat stevig op metalen vloerplaat (935x642mm=bxd, gewicht 24,5kg) •
afmetingen: 93,5x64,2x150cm (bxdxh) • exclusief scherm interface •
buizen in chroom of zwart, voetplaat in zilver of zwart • levering:
404002+2x404020+408009+2x407060 (ongemonteerd)

Noodzakelijke keuze optie: (scherm interface per scherm)
• VESA interface kit (VESA 100/100, 100/200, 200/200mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-755mm/verticaal tot 410mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-970mm/verticaal tot 500mm)

€   688,24
€   792,44
€   792,44

€     42,02
€     78,99
€   104,20

40.7422b
40.7422bc
40.7422sc

40.7507
40.8500
40.8501

zwart/zwart
zwart/chroom
zilver/chroom

zilver of zwart
zilver of zwart
zilver of zwart

LCD (37-50 inch) monitor vloerstandaard BT7412
Stalen vloerstandaard voor LCD/plasma monitor 37-50”, belasting tot
70 kg • 60mm Ø buis met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig
op metalen vloerplaat (935x642mm=bxd, gewicht 24,5kg) • afmetingen:
93,5x64,2x150cm (bxdxh) • exclusief scherm interface • buizen in
chroom of zwart, voetplaat in zilver of zwart • levering:
404002+2x404015 (ongemonteerd)

Noodzakelijke keuze optie: (scherm interface)
• VESA interface kit (VESA 100/100, 100/200, 200/200mm)
• Universeel interface kit (horiz. 165-490mm/verticaal tot 300mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-755mm/verticaal tot 410mm)

zwart/zwart
zwart/chroom
zilver/chroom

zilver of zwart
zilver of zwart
zilver of zwart

40.7412b
40.7412bc
40.7412sc

40.7507
40.8600
40.8500

€   561,34
€   642,02
€   642,02

€     42,02
€     64,71
€     78,99

LCD (26-37 inch) monitor vloerstandaard BT7411
Stalen vloerstandaard voor LCD/plasma monitor 26-37”, belasting tot
24 kg • 60mm Ø buis met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig
op metalen vloerplaat (720x494mm= bxd), gewicht 15,5kg) •
afmetingen: 72x49,4x150cm (bxdxh) • exclusief scherm interface  •
buizen in chroom of zwart, voetplaat in zilver of zwart • levering:
404001+404015+2x407260 (ongemonteerd)

Noodzakelijke keuze optie: (scherm interface)
• VESA interface kit (VESA 100/100, 100/200mm)
• VESA interface kit (VESA 100/100, 100/200, 200/200mm)

40.7411b
40.7411bc
40.7411sc

40.7521
40.7532

zwart/zwart
zwart/chroom
zilver/chroom

zilver of zwart
zilver of zwart

€   346,22
€   378,15
€   378,15

€     21,00
€     33,61

Dubbele LCD (19-23 inch) vloerstandaard BT7415
Stalen vloerstandaard voor dubbele LCD/TFT monitor 19-23”, belasting
tot 20 kg • 60mm Ø buis met kabeldoorvoer, hoogte 110cm • staat
stevig op metalen vloerplaat (576x395mm=bxd, gewicht 9,5kg) •
afmetingen: 57,6x39,5x110cm (bxdxh) • inclusief schermbevestiging
75/75mm en 100/100mm met 37° hoekinstelling in elke richting • buizen
in chroom of zwart, voetplaat in zilver of zwart, schermbevestiging in
zwart of zilver • levering: 404000+404011+407260+407320
(ongemonteerd)

€   326,05
€   347,06
€   347,06

40.7415b
40.7415bc
40.7415sc

zwart/zwart
zwart/chroom
zilver/chroom

LCD/Plasma TV Vloerstandaards
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bestel nr. prijsomschrijving binnenafmeting (bxdxh) verkoopprijs excl. BTW

LCD (19-23 inch) vloerstandaard BT7410
Stalen vloerstandaard voor LCD/TFT monitor 19-23”, belasting tot 15
kg • 60mm Ø buis met kabeldoorvoer, hoogte 110cm • staat stevig op
metalen vloerplaat (576x395mm=bxd, gewicht 9,5kg) • afmetingen:
57,6x39,5x110cm (bxdxh) • inclusief schermbevestiging 75/75mm en
100/100mm • buizen in chroom of zwart, voetplaat in zilver of zwart,
scherm interface in zwart of zilver • levering:
404000+404011+407260+407510 (ongemonteerd)

€   236,97
€   257,98
€   257,98

40.7410b
40.7410bc
40.7410sc

zwart/zwart
zwart/chroom
zilver/chroom
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bestel nr. prijsomschrijving specificatiesverkoopprijs excl. BTW

LCD/Plasma (37-60”) vloerstandaard 120cm hoog BT8511
Geëpoxeerd stalen buisframe in zilvergrijs of zwart • dubbele 60mm Ø
buizen met kabeldoorvoer, lengte 110cm in zwart of chroom • buis/
montagekit voor scherm interface in gewenste hoogte te monteren, in
portrait of landscape stijl • staat stevig op 4x stelvoeten of optioneel op
4 zwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 10cm Ø • belasting tot 70
kg • afmetingen; 105x71x120cm (bxdxh) • wordt ongemonteerd
geleverd zonder scherm interface • DVD of media plateaus op pag. 6.

Noodzakelijke keuze optie: (scherm interface)
• VESA interface kit (VESA 100/100, 100/200, 200/200mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-755mm/verticaal tot 410mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-970mm/verticaal tot 500mm)

€    330,25
€    372,27
€    372.27

€      42,02
€      78,99
€    104,20

40.8511b
40.8511bc
40.8511sc

40.7507
40.8500
40.8501

zwart/zwart
zwart/chroom
zilver/chroom

zwart/zilver
zwart/zilver
zwart/zilver

LCD/Plasma (37-60”) vloerstandaard 160cm hoog BT8515
Geëpoxeerd stalen buisframe in zilvergrijs of zwart • dubbele 60mm Ø
buizen met kabeldoorvoer, lengte 150cm in zwart of chroom • buis/
montagekit voor scherm interface in gewenste hoogte te monteren, in
portrait of landscape stijl • staat stevig op 4x stelvoeten of optioneel op
4 zwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 10cm Ø • belasting tot 70
kg • afmetingen; 105x71x160cm (bxdxh) • wordt ongemonteerd
geleverd zonder scherm interface • DVD of media plateaus op pag. 6.

Noodzakelijke keuze optie: (scherm interface)
• VESA interface kit (VESA 100/100, 100/200, 200/200mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-755mm/verticaal tot 410mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-970mm/verticaal tot 500mm)

€    363,87
€    427,73
€    427.73

€      42,02
€      78,99
€    104,20

40.8515b
40.8515bc
40.8515sc

40.7507
40.8500
40.8501

zwart/zwart
zwart/chroom
zilver/chroom

zwart/zilver
zwart/zilver
zwart/zilver

LCD/Plasma (37-60”) vloerstandaard 210cm hoog BT8520
Geëpoxeerd stalen buisframe in zilvergrijs of zwart • dubbele 60mm Ø
buizen met kabeldoorvoer, lengte 200cm in zwart of chroom • buis/
montagekit voor scherm interface in gewenste hoogte te monteren, in
portrait of landscape stijl • staat stevig op 4x stelvoeten of optioneel op
4 zwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 10cm Ø • belasting tot 70
kg • afmetingen; 105x71x210cm (bxdxh) • wordt ongemonteerd
geleverd zonder scherm interface • DVD of media plateaus op pag. 6.

Noodzakelijke keuze optie: (scherm interface)
• VESA interface kit (VESA 100/100, 100/200, 200/200mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-755mm/verticaal tot 410mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-970mm/verticaal tot 500mm)

40.8520b
40.8520bc
40.8520sc

40.7507
40.8500
40.8501

zwart/zwart
zwart/chroom
zilver/chroom

zwart/zilver
zwart/zilver
zwart/zilver

€    400,84
€    505,04
€    505.04

€      42,02
€      78,99
€    104,20

Dubbele LCD/Plasma (37-60”) vloerstandaard 210cm hoog BT8522
Geëpoxeerd stalen buisframe in zilvergrijs of zwart • dubbele 60mm Ø
buizen met kabeldoorvoer, lengte 200cm in zwart of chroom • dubbele
buis/montagekit voor scherm interfaces in gewenste hoogte te monte-
ren, in portrait of landscape stijl • staat stevig op 4x stelvoeten of optio-
neel op 4 zwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 10cm Ø • belas-
ting tot 70 kg • afmetingen; 105x71x210cm (bxdxh) • wordt
ongemonteerd geleverd zonder scherm interface.

Noodzakelijke keuze optie: (scherm interface per scherm)
• VESA interface kit (VESA 100/100, 100/200, 200/200mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-755mm/verticaal tot 410mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-970mm/verticaal tot 500mm)

zwart/zwart
zwart/chroom
zilver/chroom

zwart/zilver
zwart/zilver
zwart/zilver

40.8524b
40.8524bc
40.8524sc

40.7507
40.8500
40.8501

€    502,52
€    606,72
€    606.72

€      42,02
€      78,99
€    104,20

LCD/Plasma (32-42”) vloerstandaard 210cm hoog BT8524
Geëpoxeerd stalen buisframe in zilvergrijs of zwart • dubbele 60mm Ø
buizen met kabeldoorvoer, lengte 200cm in zwart of chroom • buis/
montagekit voor scherm interface in gewenste hoogte te monteren, in
portrait of landscape stijl • staat stevig op 4x stelvoeten of optioneel op
4 zwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 10cm Ø • belasting tot 70
kg • afmetingen; 105x71x210cm (bxdxh) • wordt ongemonteerd
geleverd zonder scherm interface • DVD of media plateaus op pag. 6.

Noodzakelijke keuze optie: (scherm interface per scherm)
• VESA interface kit (VESA 100/100, 100/200, 200/200mm)
• Universeel interface kit (horiz. 165-490mm/verticaal tot 300mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-755mm/verticaal tot 410mm)

€    684,03
€    747,90
€    747.90

€      42,02
€      64,71
€      78,99

40.8525b
40.8525bc
40.8525sc

40.7507
40.8600
40.8500

zwart/zwart
zwart/chroom
zilver/chroom

zwart/zilver
zwart/zilver
zwart/zilver

Heavy Duty wielen set BTW100
Maak de LCD/plasma TV vloerstandaard mobiel met de set van 4
“heavy duty” zwenkwielen -100mm Ø - met rubberloopvlak en individu-
ele rem. De vloerstandaard wordt met 10cm verhoogd.

€      47.06BTW100grijs/chroom

LCD/Plasma TV Vloerstandaards
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Dubbele LCD/Plasma TV trolley BT8507
Stevige mobiele stand voor dubbele LCD/plasma schermen 42-60”
verticaal, belasting tot 70 kg • 60mm Ø buizen met kabeldoorvoer,
lengte 200cm • staat stevig op 4x stelvoeten of zwenkwielen met rubber
loopvlak (geremd) 10cm Ø • afmetingen inclusief wielen:
100x70x167cm (bxdxh)• voet naar keuze in zilvergrijs of zwart, buizen
chroom • wordt ongemonteerd geleverd zonder scherm interface • DVD
of media plateaus op pagina 6.

Noodzakelijke keuze optie: (scherm interface per scherm)
• VESA interface kit (VESA 100/100, 100/200, 200/200mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-755mm/verticaal tot 410mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-970mm/verticaal tot 500mm)

€    654,94
€    654,94

€      42,02
€      78,99
€    104,20

40.8507b
40.8507s

40.7507
40.8500
40.8501

zwart/chroom
zilver/chroom

zwart, zilver
zwart, zilver
zwart, zilver

LCD TV (42-60 inch) trolley BT8504
Stevige mobiele stand voor LCD/plasma schermen 42-60”, belasting tot
70 kg • 60mm Ø buis verchroomd met kabel/stekker doorvoeropenin-
gen, lengte 150cm • staat stevig op 4x zwenkwielen met rubber loop-
vlak (geremd) 10cm Ø • afmetingen inclusief wielen: 100x70x167cm
(bxdxh)• voet naar keuze in zilvergrijs of zwart, buizen chroom • wordt
ongemonteerd geleverd zonder scherm interface en DVD stand (optie
pagina 6).

Noodzakelijke keuze optie: (scherm interface)
• VESA interface kit (VESA 100/100, 100/200, 200/200mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-755mm/verticaal tot 410mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-970mm/verticaal tot 500mm)

€    452,10
€    452,10

€      42,02
€      78,99
€    104,20

40.8004b
40.8004s

40.7507
40.8500
40.8501

zwart/chroom
zilver/chroom

zwart, zilver
zwart, zilver
zwart, zilver

LCD TV (32-42 inch) trolley BT8503
Stevige mobiele stand voor LCD/plasma schermen 32-42”, belasting tot
70 kg • 60mm Ø buis verchroomd met kabel/stekker doorvoeropenin-
gen, lengte 150cm • staat stevig op 4x zwenkwielen met rubber loop-
vlak (geremd) 10cm Ø • afmetingen inclusief wielen: 100x70x167cm
(bxdxh)• voet naar keuze in zilvergrijs of zwart, buizen chroom • wordt
ongemonteerd geleverd zonder scherm interface en DVD stand (optie
pagina 6).

Noodzakelijke keuze optie: (scherm interface)
• VESA interface kit (VESA 100/100, 100/200, 200/200mm)
• Universeel interface kit (horiz. 165-490mm/verticaal tot 300mm)
• Universeel interface kit (horiz. 280-755mm/verticaal tot 410mm)

zwart/chroom
zilver/chroom

zwart, zilver
zwart, zilver
zwart, zilver

40.8004b
40.8004s

40.7507
40.8600
40.8500

€    452,10
€    452,10

€      42,02
€      64,71
€      78,99

bestel nr. prijsomschrijving specificaties verkoopprijs excl. BTW

* Optie

LCD trolley (20-32 inch) BT7504
Stevige mobiele stand voor LCD/plasma schermen 20-32”, belasting tot
25 kg • 60mm Ø buis verchroomd met kabeldoorvoer, lengte 110cm •
staat stevig op 4x stelvoeten of zwenkwielen met rubber loopvlak
(geremd) 5cm Ø (worden meegeleverd) • afmetingen inclusief wielen:
73x46x131cm (bxdxh) • voet naar keuze in zilvergrijs of zwart, buizen
chroom • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100 en
200/100mm (inclusief 407521) • wordt ongemonteerd geleverd zonder
DVD plateau (optie).

Opties: DVD, Video of projector standaards (pagina 6)

40.7504b
40.7504s

zwart/chroom
zilver/chroom

€    260,50
€    260,50

LCD/Plasma TV Trolleys
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bestel nr. prijsomschrijving specificatiesverkoopprijs excl. BTW

Projector trolley BT890
De projector trolley kan ook gebruikt worden als mobiele lessenaar •
hoogte instelbaar van 785x1265mm • binnenbuis 35 mm, buitenbuis
42mm • plateau 360x360 mm • 20º kantelbaar • met veiligheidsrail en
veiligheidsriem voor veilige installatie • mobiel door 3 zwenkwielen
(geremd) • belasting: 25 kg • ongemonteerd. Optioneel leverbaar:
notebook plateau. Montage aan bovenbuis met montagering BT7035,
montage onderbuis met montagering BT7042.

Keuze opties voor projector trolley
• Notebook standaard. Afmetingen: 300x300 mm
• Montagering 35mm Ø voor montage notebook stand boven
• Montagering 42mm Ø voor montage notebook stand onder

40.890b
40.890s

40.7030
40.7035
40.7042

zwart
zilver

zwart, zilver
zwart, zilver
zwart, zilver

€    110,92
€    110,92

€      31,93
€      13,45
€      13,45

Beamer / projector tafel
Een compacte en stabiele stand op 4 wielen biedt plaats aan zowel
beamer als laptop • de 2 niveaus zijn onafhankelijk van elkaar in hoogte
verstelbaar • leverbaar in lichtgrijs met grijze bladen of zwart met beu-
ken bladen • wordt ongemonteerd geleverd • afmetingen;
650x550x700x850mm (bxdxh), projector plateau 340x340mm met +/-
20° hoekinstelling • mobiel door 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem.

78.350
78.353

lichtgrijs/grijs
beuken/zwart

€    215,00
€    215,00

Afsluitbare beamerkast
Functionele veiligheidskast voor het inbouwen van standaard beamers,
randapparatuur etc. in bijvoorbeeld presentatieruimtes en op scholen •
uiterst gebruiksvriendelijk is de neerklapbare werkruimte voor notebook
en toetsenbord • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een con-
stante aan- en afvoer van lucht • kast van 18 mm lichtgrijs Density
Board (MDF) • getinte acryl draaideuren • centraal schakelaar en stek-
kerdoos met 8 meter verlengkabel • mobiel door 4 met rubberband
uitgevoerde zwenkwielen (2 geremd) • opties; legborden, opberglade
en 19 inch server profielen.

13.500620x620x260mm
(beamerkast)

540x600x910mm
(onderkast)

703x670x1330mm
buitenafmetingen

€    899,00

Verkrijgbare opties voor afsluitbare beamerkast
• hoogte verstelbaar legbord
• uittrekbaar toetsenbordblad
• uittrekbaar opberglade
• 19 inch rack frame 4HE
• 19 inch rack frame 8HE
• 19 inch rack frame 12HE
• 19 inch rack frame 16HE
• 19 inch rack frame 20HE

540x450mm (bxd)
520x450mm (bxd)
480xx410x76mm

13.501
13.502
13.503
13.504
13.505
13.506
13.507
13.508

€      44,00
€      64,00
€    135,00
€      29,00
€      54,00
€      63,00
€      84,00
€      99,00

Stofwerende beamerkast
Uiterst functionele stofwerende kast voor het inbouwen van beamers in
een industriële, stoffige omgeving • de zijwanden zijn onderling uitwis-
selbaar en aan te passen aan elke beamer of situatie d.i. het maakt niet
uit of de toevoer van lucht, of de lens naar voor of achter, in de lengte
of breedte geplaatst • boven en onderzijde van 18 mm MDF in licht-
grijs • zijwanden van glashelder acryl met aluminium profiel • twee
fluisterstille ventilatoren met stoffilter zorgen voor de juiste koeling en
voor een overdruk • centrale schakeling • 2 zelfsluitende kabeldoorvoe-
ren.

Optie:
het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen

13.400

11.745

370x550x275mm
of
550x370x275mm

set van 10 stuks

€    790,00

€      29,00

Projector trolley BT890
De projector trolley kan ook gebruikt worden als mobiele lessenaar •
hoogte instelbaar van 785x1265mm • binnenbuis 35 mm, buitenbuis
42mm • plateau 360x360 mm • 20º kantelbaar • met veiligheidsrail en
veiligheidsriem voor veilige installatie • mobiel door 3 zwenkwielen
(geremd) • belasting: 25 kg • ongemonteerd.

€    110,92
€    110,92

40.890b
40.890s

zwart
zilver

Projector trolleys en Beamer kasten

www.atepgates.com6
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A/V presentatie centres

bestel nr. prijsomschrijving specificaties verkoopprijs excl. BTW

Computer/Presentatie kast
Compacte en mobiele computerkast met een afsluitbare roldeur • uit-
trekbaar toetsenbordpaneel (700x340mm=bxd)) is in stappen van
32mm in hoogte te plaatsen op 680-840mm • monitorpaneel is in stap-
pen van 32mm in hoogte te plaatsen op 740-930mm • biedt voldoend
ruimte voor tower cpu’s, CD’s en ordners • staat op 4 zwenkwielen,
waarvan 2 geremd • panelen melamine 18mm dik • totale afmetingen
736x550x1500mm (bxdxh) • in lichtgrijs, antraciet, ahorn en kersen •
wordt ongemonteerd geleverd.

Audio/Visual Centre II
Design kast identiek aan Audio/Visual Centre I echter ruimer d.m.v. een
brede schuiflade opbergmogelijkheden voor kabels, stekkerdozen en
camera’s • de afsluitbare kast kan op de gewenste hoogte worden
ingesteld • mobiel door 4 met rubberband uitgevoerde zwenkwielen (2
geremd) • om de ideale uitvoering te creëren is er een keuze in vier
houtsoorten • kast en mobiel frame zijn individueel verpakt • frame
wordt ongemonteerd geleverd • afmetingen kast; 900x620x1124mm
(bxdxh).

N.B. Andere afmetingen op aanvraag

€    855,00
€    855,00
€    855,00
€    855,00

78.844
78.843
78.842
78.841

antraciet/zwart
beuken/zwart
mahonie/aluminium
lichtgrijs/grijs

Audio/Visual Centre I
Design kast voor het veilig opbergen van audio/visuele apparaten zoals
medium formaat plasma schermen, LCD TV’s of breedbeeld televisies
samen met DVD en/of VCR videospeler • voldoende opbergruimte voor
DVD’s en VCR tapes • de afsluitbare kast kan op de gewenste hoogte
worden ingesteld • mobiel door 4 met rubberband uitgevoerde zwenk-
wielen (2 geremd) • om de ideale uitvoering te creëren is er een keuze
in vier houtsoorten • kast en mobiel frame zijn individueel verpakt •
frame wordt ongemonteerd geleverd • afmetingen kast;
900x620x768mm (bxdxh).

N.B. Andere afmetingen op aanvraag

€    795,00
€    795,00
€    795,00
€    795,00

78.834
78.833
78.832
78.831

antraciet/zwart
beuken/zwart
mahonie/aluminium
lichtgrijs/grijs

AV Presentatie Centre S
Afsluitbare Audio/Visual Centre Small voor LCD schermen tot 32 inch •
ruimte voor DVD/VCR • opbergmogelijkheden voor kabels, stekkerdo-
zen en camera’s • de afsluitbare kast kan op de gewenste hoogte wor-
den ingesteld • mobiel door 4 met rubberband uitgevoerde zwenkwielen
(2 geremd) • om de ideale uitvoering te creëren is er een keuze in vier
houtsoorten • kast en mobiel frame zijn individueel verpakt • frame
wordt ongemonteerd geleverd • afmetingen kast; 900x400x1124mm
(bxdxh).

N.B. Andere afmetingen op aanvraag

€    799,00
€    799,00
€    799,00
€    799,00
€    799,00

78.801
78.802
78.803
78.804
78.805

lichtgrijs/zwart
ahorn/zilver
beuken/zwart
antraciet/zilver
kersen/zwart

€    449,00
€    449,00
€    449,00
€    449,00

80.900
80.902
80.904
80.905

grijs
ahorn
antraciet
kersen

AV Presentatie Centre M
Afsluitbare Audio/Visual Centre Medium voor LCD/plasma schermen tot
42 inch • ruimte voor DVD/VCR • opbergmogelijkheden voor kabels,
stekkerdozen en camera’s • de afsluitbare kast kan op de gewenste
hoogte worden ingesteld • mobiel door 4 met rubberband uitgevoerde
zwenkwielen (2 geremd) • om de ideale uitvoering te creëren is er een
keuze in vier houtsoorten • kast en mobiel frame zijn individueel ver-
pakt • frame wordt ongemonteerd geleverd • afmetingen kast;
1200x400x1124mm (bxdxh).

N.B. Andere afmetingen op aanvraag

78.811
78.812
78.813
78.814
78.815

lichtgrijs/zwart
ahorn/zilver
beuken/zwart
antraciet/zilver
kersen/zwart

€    854,00
€    854,00
€    854,00
€    854,00
€    854,00

AV Presentatie Centre L
Afsluitbare Audio/Visual Centre Large voor LCD/plasma schermen tot
62 inch • ruimte voor DVD/VCR • opbergmogelijkheden voor kabels,
stekkerdozen en camera’s • de afsluitbare kast kan op de gewenste
hoogte worden ingesteld • mobiel door 4 met rubberband uitgevoerde
zwenkwielen (2 geremd) • om de ideale uitvoering te creëren is er een
keuze in vier houtsoorten • kast en mobiel frame zijn individueel ver-
pakt • frame wordt ongemonteerd geleverd • afmetingen kast;
1600x400x1124mm (bxdxh).

N.B. Andere afmetingen op aanvraag

lichtgrijs/zwart
ahorn/zilver
beuken/zwart
antraciet/zilver
kersen/zwart

78.821
78.822
78.823
78.824
78.825

€    899,00
€    899,00
€    899,00
€    899,00
€    899,00
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bestel nr. prijsomschrijving specificatiesverkoopprijs excl. BTW

Voetplaat “large” voor LCD/Plasma vloerstandaard BT4002
Stalen vloerplaat voor Flat TV’s 37-50”, belasting tot 70 kg • afm.:
935x642mm=bxd, gewicht 24,5kg • te combineren met 2 stuks verticale
60mm Ø buizen met kabeldoorvoer in lengtes 50cm, 110cm, 150cm en
200cm • vervaardigd van 10mm gepoederd staal.
Wordt geleverd met buis montagekit (BT8009)m en 2 buis montagerin-
gen (BT7060).

40.4002b
40.4002s

zwart
zilver

€    420,17
€    420,17

Voetplaat “medium” voor LCD vloerstandaard BT4001
Stalen vloerplaat voor Flat TV’s 23-37”, belasting tot 24 kg • afm.:
720x394mm=bxd, gewicht 15,5kg • te combineren met 60mm Ø buis
met kabeldoorvoer in lengtes 50cm, 110cm, 150cm en 200cm (bij ge-
bruik van 200cm buizen dient te voetplaat vastgeschroefd te worden) •
vervaardigd van 10mm gepoederd staal.

40.4001b
40.4001s

zwart
zilver

€    218,49
€    218,49

Voetplaat “small”voor LCD vloerstandaard BT4000
Stalen vloerplaat voor LCD/TFT monitor 19-23”, belasting tot 15 kg •
afm.: 576x395mm=bxd, gewicht 9,5kg • te combineren met 60mm Ø
buis met kabeldoorvoer in lengtes 50cm, 110cm, 150cm en 200cm (bij
gebruik van 150cm en 200cm buizen dient te voetplaat vastgeschroefd
te worden) • vervaardigd van 10mm gepoederd staal.

40.4000b
40.4001s

zwart
zilver

€    142,86
€    142,86

60mm Buizen voor vloerstandaards BT4000 serie
Bepaal zelf de hoogte van uw vloerstandaard • 60mm Ø met kabel/
stekker doorvoer op verschillende plaatsen voor media plateau’s voor
A/V apparatuur of notebook • in lengtes van 50cm, 110 cm, 150cm en
200 cm • vervaardigd van gepoederd staal • geschikte montageringen:
407260, 407060 en 407161

zwart
chroom

zwart
chroom

zwart
chroom

zwart
chroom

40.4005b
40.4005c

40.4011b
40.4011c

40.4015b
40.4015c

40.4020b
40.4020c

€      35,29
€      50,42

€      53,78
€      74,79

€      70,59
€    102,52

€      82,35
€    134,45

Universele flat screen montageplaat BT8009
Universele buis montageplaat te monteren aan 60mm buizen met 2x
buis montageringen (BT7060) • te combineren met een scherminterfa-
ce kit BT7507, BT8500, BT8501, BT8600 • afmetingen: 500x280mm
(bxh) • belasting 70kg • beeldscherm te monteren in “landscape en
“portrait” formaat • inclusief alle bevestigingsmaterialen en veiligheids-
schroeven met sleutel.

60mm “heavy duty” buis montagering BT7060
Voor bevestiging van interface kits en media draagframes aan een
60mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • incl. bevestigingsmateriaal.
kleur: zwart, zilver, chroom.

40.8009b
40.8009s

40.7060b
40.7060s
40.7060c

zwart
zilver

zwart
zilver
chroom

€      46,22
€      46,22

€      28,57
€      28,57
€      28,57

Vloerstand “large”voor LCD/Plasma vloerstandaard BT4003
Geëpoxeerd stalen buisframe in zilvergrijs of zwart, belasting tot 70kg •
afm.: 1050x710, gewicht 10kg • te combineren met 2 stuks verticale
60mm Ø buizen met kabeldoorvoer in lengtes 50cm, 110cm, 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.

€    119,33
€    119,33

€      47,06

40.4003b
40.4003s

BTW100

zwart
zilver

Modulaire LCD/Plasma vloerstandaards
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bestel nr. prijsomschrijving specificaties verkoopprijs excl. BTW

LCD/TFT interface 14-23 inch BT7510
Interface voor een flatpanel beeldscherm tot 23 inch (59 cm), maximaal
20 kg, diepte 20mm • beeldschermbevestiging met VESA adapter
75/75, 100/100mm • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk •
inclusief bevestigingsmateriaal.

Buis montageringen: zie ook pagina 12
Montagering 50mm Ø buizen
Montagering 60mm Ø buizen

VESA adapter 300x300mm BT7541
Adapter armen voor beeldschermen met schroefgaten patroon van
300x300 in combinatie met VESA 200/200mm • materiaal: gepoederd
staal • kleur: zilver of zwart • wordt geleverd per set van 4 stuks • te
combineren met 407507, 407532, 407533, 407534, 40.7535 • belas-
ting: 40kg.

€     16,81
€     16,81

40.7541b
40.7541s

zwart
zilver

VESA adapter 400x200mm BT7527
Adapter arm voor beeldschermen met schroefgaten patroon van
400x200mm en om extra afstand van 46mm en/of ruimte te maken voor
stekker/kabelaansluitingen • materiaal: gepoederd staal • kan gecombi-
neerd worden met VESA 200/200 bevestigingen zoals 407507, 407532,
407533, 407534, 407535, 408421, 408422, 408431, 408432, 408600 •
belasting: 40kg.

€     17.65
€     17,65

40.7527b
40.7527s

zwart
zilver

LCD TV interface 23-32 inch BT7521
Interface voor een flatpanel beeldscherm tot 32 inch (81 cm), maximaal
24 kg, diepte 18 mm • schermbevestiging met VESA adapter 75/75,
100/100, 200x100mm • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keur-
merk • inclusief bevestigingsmateriaal.

Buis montageringen: zie ook pagina 12
Montagering 50mm Ø buizen
Montagering 60mm Ø buizen

€     21,01
€     21,01

40.7521b
40.7521s

zwart
zilver

€     11,76
€     11.76

40.7510b
40.7510s

zwart
zilver

LCD TV interface 32-42 inch BT7532
Interface voor een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107cm), maxi-
maal 40 kg, diepte 17mm • schermbevestiging met VESA adapter
75/75, 100/100, 100/200 en 200/200mm • materiaal: gepoederd staal •
GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • vereist 2 monta-
geringen.

Buis montageringen: zie ook pagina 12
Montagering 50mm Ø buizen
Montagering 60mm Ø buizen

40.7532b
40.7532s

zwart
zilver

€     33,61
€     33,61

VESA adapter 400x200 & 300x200mm BT7540
Adapter arm voor beeldschermen met schroefgaten patroon van
400x200mm of 300x200mm • materiaal: gepoederd staal • kan gecom-
bineerd worden met VESA 200/200 bevestigingen zoals 407507,
407532, 407533, 407534, 407535 • belasting: 40kg.

zwart
zilver

40.7540s
40.7540b

€     16,81
€     16,81
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LCD adapter plaat voor Panasonic® schermen BT7528
Speciaal ontworpen voor Panasonic® LCD schermen TX26LXD500,
TX26LXD60, TX32LXD500, TX32LXD60 en modellen met schroefgaten
op afstand 340x120mm (bxh) • voorziening voor kabelaansluiting •
materiaal: gepoederd staal • kleur: zilver • afmetingen: 375x45x150mm
(bxdxh).

Te combineren met:
407507, 407514, 407515, 407521, 407522, 408421, 408422, 407532,
407533, 407534, 407535

40.7528szilver

LCD adapter plaat voor Sony® Bravia™ schermen BT7529
Speciaal ontworpen voor Sony® Bravia™ modellen en andere flat
screens met schroefgaten op afstand van 200/150 en 200/200mm LCD
schermen • voorziening voor kabelaansluiting • materiaal: gepoederd
staal • kleur: zilver • afmetingen: 225x45x215mm (bxdxh).

Te combineren met:
407514, 407515, 407521, 407522, 408421, 408422, 408431, 408432,
407507, 407532, 407533, 407534, 407535

40.7529b
40.7529s

zwart
zilver

LCD/TFT multi monitor houder (2 schermen) BT7320
Voor montage van 2 stuks LCD/TFT monitoren tot 23 inch, belasting tot
30 kg • breedte instelbaar 280-560mm • VESA 75/75, 100/100mm,
kantel en neigen tot 37° in elke richting • materiaal: gepoederd staal •
afmetingen: 656mm breed.
LCD/TFT multi monitor houder (3 schermen) BT7321
Voor montage van 2 stuks LCD/TFT monitoren tot 23 inch, belasting tot
30 kg • breedte instelbaar 510-1100mm • VESA 75/75, 100/100mm,
kantel en neigen tot 37° in elke richting • materiaal: gepoederd staal •
afmetingen: 1206mm breed.

Buis montageringen: zie ook pagina 12
Montagering 60mm Ø buizen

40.7320b
40.7320s

40.7321b
40.7321s

40.7060

zwart
zilver

zwart
zilver

zwart, zilver, chroom

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

zwart
zilver

40.7502b
40.7502s

LCD VESA® MIS-E adapter BT7506
Voor flatpanel beeldschermen met schroefgaten op de achterzijde
100/100, 200x100mm • materiaal: gepoederd staal • te combineren met
alle wand- en plafondhouders met VESA 75/75 of 100/100mm aanslui-
ting.

40.7506b
40.7506s

zwart
zilver

Keyhole adapter kit BT8522
Voor montage van beeldschermen met “sleutelgaten” op de achterzijde
aan een scherm interface of wandhouder • kit bestaat uit 4 montage
plaatsjes met schroef • inclusief alle bevestigingsmaterialen • materiaal:
gepoederd staal • kleur: zilver

Te combineren met:
407505, 408500, 408501, 408600,
408421, 408422, 408431, 408432

€      23,53

€      23,53
€      23,53

€    100,84
€    100,84

€    144,54
€    144,54

€      28,57

€      19,33
€      19,33

€      16,81
€      16,81

€      30,2540.8522zilver

bestel nr. prijsomschrijving specificatiesverkoopprijs excl. BTW
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bestel nr. prijsomschrijving specificaties verkoopprijs excl. BTW

Universele LCD/Plasma 30-50” interface kit BT8500
Voor LCD/Plasma schermen van 30-50 inch, maximaal 70 kg, met
parallel bevestiging op de achterzijde • geschikt voor schroefgaten
horizontaal van 280-755 mm en vertikaal niet meer dan 410mm uit
elkaar • compatibel met VESA 600/400, 400x400, 300/300, 400/200,
300/200 (controleer de televisie handleiding) • eenvoudig in te stellen
op “landscape” of “portrait” formaat • materiaal: gepoederd staal • GS/
TUV keurmerk • inclusief alle bevestigingsmaterialen.

Te combineren met:
408000, 408001, 408002, 408003, 408004, 408005, 408016, 408017,
408026, 408027

€     78,99
€     78,99

40.8500b
40.8500s

zwart
zilver

VESA® LCD/Plasma interface kit BT7507
Voor LCD/Plasma scherm van 23-45 inch, maximaal 40 kg met VESA®
aansluiting; 75/75, 100/100mm (tot 23 inch) 200/100mm (tot 32 inch),
200/200 (32-42 inch) controleer de televisie handleiding • eenvoudig in
te stellen op “landscape” of “portrait” formaat • materiaal: gepoederd
staal • GS/TUV keurmerk • inclusief alle bevestigingsmaterialen.

Te combineren met:
408000, 408001, 408002, 408003, 408004, 408005, 408016, 408017,
408026, 408027

zwart
zilver

40.7507b
40.7507s

€     42,02
€     42,02

Non-VESA® LCD/Plasma adapter kit BT7505
Universele adapter kit van VESA 100/100 naar non-VESA met parallel
bevestiging op de achterzijde M4, M5, M6 schroefgaten (horizontaal
150-570mm, verticaal 123-300 mm uit elkaar • compatibel met VESA
400/200, 300/300, 300/200 (controleer de televisie handleiding) • mate-
riaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief alle bevestigings-
materialen • belasting: 40kg.

Te combineren met:
407507, 407514, 407515, 407521, 407522

€    62,18
€    62,18

40.7505b
40.7505s

zwart
zilver

Universele LCD/Plasma 20-40” interface kit BT8600
Voor LCD/Plasma schermen van 20-40 inch, maximaal 40 kg met pa-
rallel bevestiging op de achterzijde M4, M5, M6 schroefgaten
(horizontaal tussen 165-490 mm, verticaal niet meer dan 300 mm uit
elkaar • compatibel met VESA 300/300, 400/200, 300/200, 200x200,
200/100 (controleer de televisie handleiding) • uitsluitend in te stellen
op “landscape” formaat • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keur-
merk • inclusief alle bevestigingsmaterialen.

Te combineren met:
408000, 408001, 408002, 408003, 408004, 408005, 408016, 408017,
408026, 408027

40.8600b
40.8600s

zwart
zilver

€     64,71
€     64,71

Non-VESA® LCD/Plasma adapter kit BT7508
Universele adapter kit van VESA 200/200 naar non-VESA met parallel
bevestiging op de achterzijde M4, M5, M6 schroefgaten (horizontaal
150-700mm, verticaal tot 440 mm uit elkaar • compatibel met VESA
600/400, 400x400, 300/300, 400/200, 300/200 (controleer de televisie
handleiding) • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclu-
sief alle bevestigingsmaterialen • belasting: 60kg.

Te combineren met:
407507, 407532, 407533, 407534, 407535

€     65,55
€     65,55

40.7508b
40.7508s

zwart
zilver

Universele LCD/Plasma 40-62” interface kit BT8501
Voor LCD/Plasma schermen van 40-62 inch, maximaal 70 kg, met
parallel bevestiging op de achterzijde • geschikt voor schroefgaten
horizontaal van 280-970 mm en vertikaal niet meer dan 500mm uit
elkaar • compatibel met VESA 800/400, 600/400, 400x400, 300/300,
400/200, 300/200 (controleer de televisie handleiding) • eenvoudig in te
stellen op “landscape” of “portrait” formaat • materiaal: gepoederd
staal • GS/TUV keurmerk • inclusief alle bevestigingsmaterialen.

Te combineren met:
408000, 408001, 408002, 408003, 408004, 408005, 408016, 408017,
408026, 408027

€   104,20
€   104,20

40.8501b
40.8501s

zwart
zilver
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bestel nr. prijsomschrijving specificatiesverkoopprijs excl. BTW

50mm buis montagering BT7151
Voor bevestiging van een media glasplateau (407162, 407162, 407164)
aan een 50mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • kleur: chroom

60mm buismontage ring BT7161
Voor bevestiging van een media glasplateau (407162, 407162, 407164)
aan een 60mm buis zoals van de LCD/Plasma trolleys en vloerstan-
daards of LCD/Plasma plafondbevestigingen met een  60mm Ø buis •
materiaal: gepoederd staal • kleur: chroom

€     33,61

€     33,61

40.7151

40.7161

chroom

chroom

50mm “heavy duty” buis montagering BT7051
Voor dubbele bevestiging van interface kits en media draagframes aan
een 50mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal •
kleur: zwart, zilver, chroom.

60mm “heavy duty” buis montagering BT7060
Voor dubbele bevestiging van interface kits en media draagframes aan
een 60mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal •
kleur: zwart, zilver, chroom.

€     25,21
€     25,21
€     25,21

€     28,57
€     28,57
€     28,57

40.7051b
40.7051s
40.7051c

40.7060b
40.7060s
40.7060c

zwart
zilver
chroom

zwart
zilver
chroom

35 mm buis montagering BT7035
Voor bevestiging van een notebook standaard (407030) aan de projec-
tor trolley (40890) 35mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • kleur:
zilver of zwart

42 mm buis montagering BT7042
Voor bevestiging van een notebook standaard (407030) aan de projec-
tor trolley (40890) 42mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • kleur:
zilver of zwart

40.7035b
40.7035s

40.7042b
40.7042s

zwart
zilver

zwart
zilver

€     13,45
€     13,45

€     13,45
€     13,45

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

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:
zwart, zilver of chroom.

zwart
zilver
chroom

zilver
chroom

40.7052b
40.7052s
40.7052c

40.7260s
40.7260c

€     17,65
€     17,65
€     17,65

€     25,21
€     25,21

50mm buismontage klemring BT7520
Voor bevestiging van alle LCD wandhouders aan een 50mm Ø buis •
materiaal: gepoederd staal • kleur: zilver, zwart

Universele media buis bevestiging BT7024
“Multi purpose” adapter voor montage van AV apparatuur zoals luid-
spreker boxen en informatieborden aan elke buis montagering • materi-
aal: gepoederd staal • kleur: zilver, zwart.

€       6.72
€       6,72

40.7024b
40.7024s

zwart
zilver

€     23,53
€     23,53

40.7520b
40.7502s

zwart
zilver

www.atepgates.com12
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bestel nr. prijsomschrijving specificaties verkoopprijs excl. BTW

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.

Te combineren met:
System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (407850
serie)

€       1,34
€       1,34

40.7057b
40.7057s

zwart
zilver

60mm “heavy duty” buis montagering BT8436
Voor dubbele bevestiging van interface kits aan een 60mm Ø buis •
materiaal: gepoederd staal • kleur: zilver of zwart • wordt geleverd per
set van 2 stuks • te combineren met 407531, 407532, 408431, 408432
LCD wandhouders.

zwart
zilver

40.8436b
40.8436s

€     65,55
€     65,55

50mm “heavy duty” buis montagering BT8435
Voor dubbele bevestiging van interface kits aan een 50mm Ø buis •
materiaal: gepoederd staal • kleur: zilver of zwart • wordt geleverd per
set van 2 stuks • te combineren met 407531, 407532, 408431, 408432
LCD wandhouders.

€    55,46
€    55,46

40.8435b
40.8435s

zwart
zilver

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

Te combineren met:
System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (407850
serie)

40.7850cb
40.7850cs

zwart
zilver

€       1,34
€       1,34

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

Te combineren met:
Ø 50mm en Ø 60mm montageringen (meer info op pagina 12)

€     11,76
€     11,76

40.7025b
40.7025s

zwart
zilver

50mm Ø buizen met kabeldoorvoer BT7850 serie
Buis lengte 50cm
Buis lengte 50cm

Buis lengte 100cm
Buis lengte 100cm

Buis lengte 150cm
Buis lengte 150cm

Buis lengte 200cm
Buis lengte 200cm

€     18,49
€     31,09

€     27,73
€     48,74

€     40,34
€     74,79

€     54,62
€   116,81

7850-05
7850-05c

7850-10
7850-10c

7850-15
7850-15c

7850-20
7850-20c

zwart, of zilver
chroom

zwart, of zilver
chroom

zwart, of zilver
chroom

zwart, of zilver
chroom
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bestel nr. prijsomschrijving specificatiesverkoopprijs excl. BTW

Media draagframe BT7037
Voor A/V apparatuur of notebooks tot 15 inch te monteren aan Ø 50mm
of Ø 60mm buizen • met 4 rubber anti slip voeten • geschikt voor appa-
ratuur tot 330(b)x260(d)mm • vervaardigd van gepoederd staal.
Media draagframe BT7038
Voor A/V apparatuur of notebooks tot 17 inch te monteren aan Ø 50mm
of Ø 60mm buizen • met 4 rubber anti slip voeten • geschikt voor appa-
ratuur tot 430(b)x330(d)mm • vervaardigd van gepoederd staal.

noodzakelijke opties: zie ook pagina 12
Montagering 50mm Ø buizen
Montagering 60mm Ø buizen

€     25,21
€     25,21

€     33,61
€     33,61

€     17,65
€     25,21

40.7037b
40.7037s

40.7038b
40.7038s

40.7052
40.7260

zwart
zilver

zwart
zilver

zwart of zilver
zwart of zilver

DVD/VCR standaard BT7040
Plateau voor DVD of video recorder • te monteren met een montage
ring aan LCD/plasma trolley (408004) • afmetingen: 400x450x20mm
(bxdxh) • vervaardigd van 18mm Density board met melamine toplaag •
draagframe van gepoederd staal • kleur: zilver.

noodzakelijke opties: zie ook pagina 12
Montagering 50mm Ø buizen
Montagering 60mm Ø buizen

€     40,34

€     25,21
€     28,57

40.7040

40.7051
40.7060

zilver

zilver
zilver

Media plateaus voor trolleys en vloerstandaards BT7163
Gehard 10mm veiligheidsglas plateau voor DVD, video, notebook,
beamer of satelliet ontvanger.
Glas plateau “Large” 500x380mm
(2 stuks montage bevestigingen vereist)

noodzakelijke opties: zie ook pagina 12
Montagering voor 50mm Ø buizen
Montagering voor 60mm Ø buizen

40.7163

40.7151
40.7161

glashelder glas

chroom
chroom

€     42,02

€     33,61
€     33,61

Media plateaus voor trolleys en vloerstandaards BT7162
Gehard 10mm veiligheidsglas plateau voor DVD, video, notebook,
beamer of satelliet ontvanger.
Glas plateau “Small” 350x300mm
Glas plateau “Medium” 470x310mm

noodzakelijke opties: zie ook pagina 12
Montagering voor 50mm Ø buizen
Montagering voor 60mm Ø buizen

glashelder glas
glashelder glas

chroom
chroom

40.7162
40.7164

40.7151
40.7161

€     28,57
€     33,61

€     33,61
€     33,61

Notebook standaard BT7030
Plateau voor notebook • te monteren met een montage ring aan LCD/
plasma trolleys en plasma vloerstandaards of projector trolley • afmetin-
gen: 300x300x20mm (bxdxh) • vervaardigd van 18mm Density board
met melamine toplaag • draagframe van gepoederd staal.

noodzakelijke opties: zie ook pagina 12
Montagering 35mm Ø buizen
Montagering 42mm Ø buizen
Montagering 50mm Ø buizen
Montagering 60mm Ø buizen

Projector standaard BT7036
Plateau voor LCD projector • te monteren met een montage ring aan
LCD/plasma trolley (408004) • afmetingen: 360x360x20mm (bxdxh) •
vervaardigd van 18mm Density board met melamine toplaag • draagfra-
me van gepoederd staal • kleur: zilver • compleet met veiligheidsriem.

noodzakelijke opties: zie ook pagina 12
Montagering 35mm Ø buizen
Montagering 42mm Ø buizen
Montagering 50mm Ø buizen
Montagering 60mm Ø buizen

€     48,74

€     13,45
€     13,45
€     17,65
€     25,21

40.7036

40.7035
40.7042
40.7052
40.7260

zilver

zwart of zilver
zwart of zilver
zwart of zilver
zwart of zilver

€     31,93
€     31,93

€     13,45
€     13,45
€     17,65
€     25,21

40.7030b
40.7030s

40.7035
40.7042
40.7052
40.7260

zwart
zilver

zwart of zilver
zwart of zilver
zwart of zilver
zwart of zilver
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bestel nr. prijsomschrijving specificaties verkoopprijs excl. BTW

AViLOCK® diefstal beveiligingslot BT7895
Uniek ontwerp voor diefstal beveiliging voor notebook, flatscreen, audio
& video apparatuur of LCD projector • met 100 db ingebouwd alarm, die
reageert op een sensor wanneer het geheel bewogen wordt en bij het
doorknippen van de staalkabel • met een 60cm oprolbare staalkabel •
met combinatieslot met tijdsvertraging voordat de sensor in werking
komt • het batterijdeksel kan alleen geopend worden wanneer de unit is
uitgeschakeld.

Diefstal beveiligingskabel met sleutelslot BT7891
Voor betrouwbare en diefstal beveiliging voor notebook, beeldscherm
of LCD projector • 5mm staalkabel met verankeringkabel met oog •
lengte 1,7 meter • te combineren met verankering montage kit 407889.

€     20,1740.7891zilver

€     32,7740.7895zilver

Diefstal beveiligingskabel met cijferslot BT7892
Voor betrouwbare en diefstal beveiliging voor notebook, beeldscherm
of LCD projector • 4mm staalkabel met verankeringkabel met oog •
lengte 2.0 meter • te combineren met verankering montage kit 407889.

40.7892zilver €     20,17

Diefstal beveiligingskabel met “VGA port” slot BT7893
Voor betrouwbare en diefstal beveiliging voor notebook, beeldscherm
of LCD projector • 5mm staalkabel met verankeringkabel met oog •
lengte 1.7 meter • te combineren met verankering montage kit 407889.

zilver 40.7893 €     20,17

Verankeringpunt BT7889
Bevestigingspunt voor beveiligingskabels (407891, 407892, 407893,
407894) met 4 schroefgaten en metalen afdekplaat • montage aan
plafond of wand.

zwart
zilver
wit

40.7889b
40.7889s
40.7889w

€     19,33
€     19,33
€     19,33

Diefstal beveiligingskabel “double looping” BT7894
Voor betrouwbare en diefstal beveiliging voor notebook, beeldscherm
of LCD projector • 5mm staalkabel met dubbele ogen • lengte 3.0 me-
ter • te combineren met of zonder verankering montage kit 407889.

€     20,1740.7894zilver

www.atepgates.com 15
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bestel nr. prijsomschrijving specificatiesverkoopprijs excl. BTW

“Beursstand” profielbeugel vertikaal BTX24V
Voor montage van TFT/LCD scherm, LCD projector of audio/video
accessoires aan een Octanorm® profiel staander met 4,3mm-8,5mm
sleuven • belasting tot 10 kg • 5 schroefgaten voor eenvoudige monta-
ge • materiaal: staal • kleur: zilver. Optioneel verkrijgbaar scherm inter-
faces (pagina 11)

“Beursstand” profielbeugel horizontaal BTX24H
Voor montage van TFT/LCD scherm, LCD projector of audio/video
accessoires aan een Octanorm® profiel ligger met 4,3mm-8,5mm sleu-
ven • belasting tot 20 kg • 5 schroefgaten voor eenvoudige montage •
materiaal: staal • kleur: zilver. Optioneel verkrijgbaar scherm interfaces
(pagina 11)

€      26,89BTX24Hnikkel

€      26,89BTX24Vnikkel

Kogelgewricht met bevestigingsplaat BTX25
In combinatie met BTX24V en BTX24H • ideaal voor CCTV camera’s,
cam recorders, luidsprekers etc. • kogelgewricht 360º draaibaar en 90º
kantelbaar • belasting tot 10 kg • inclusief bevestigingsmateriaal en
bevestigingsplaat.

BTX25nikkel €      18,49

Large Flatpanel bevestigingsplaat BTX26
Bevestigingsplaat ontworpen in combinatie met uitsluitend 2 stuks
BTX24V en scherm interface kits 408500, 408600 407507 en 407505
(zie pagina 15) voor large flatpanel montage aan een profiel staander •
geschikt voor meer dan 95% van alle plasma schermen • belasting tot
40 kg afhankelijk van de sterkte en vormgeving van de stand • aange-
geven gewicht is een richtlijn.

zilver BTX26 €      46,22

BTX24V+407510 LCD/TFT 23” scherm BTX24V+407522 LCD 32” scherm BTX24H+407582 LCD/TFT 23” scherm BTX24H+40882 projector plafondhouder

BTX24V+407036 projectorstand BTX24V+407030 notebook stand BTX24V+BTX25 luidspreker montage BTX24H+40881 projector plafondhouder

Montage voorbeelden

www.atepgates.com16
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Bestel
nummer

Bruto
prijs incl.

11745 €      34.51

13400 € 1.178.10

13500 € 1.117.41

13501 €      52.36

13502 €      76.19

13503 €    160.65

13504 €      34.51

13505 €      64.26

13506 €      74.97

13507 €      99.96

13508 €    117.81

78350 €    255.85

78353 €    255.85

78801 €    950.81

78802 €    950.81

78803 €    950.81

78804 €    950.81

78805 €    950.81

78811 €  1016.26

78812 €  1016.26

78813 €  1016.26

78814 €  1016.26

78815 €  1016.26

78821 €  1069.81

78822 €  1069.81

78823 €  1069.81

78824 €  1069.81

78825 €  1069.81

78831 €    946.05

78832 €    946.05

78833 €    946.05

78834 €    946.05

78841 €  1017.45

78842 €  1017.45

78843 €  1017.45

78844 €  1017.45

80900 €    534.31

80902 €    534.31

80904 €    534.31

80905 €    534.31

Bruto
prijs excl.

€      29.00

€    990.00

€    939.00

€      44.00

€      64.00

€    135.00

€      29.00

€      54.00

€      63.00

€      84.00

€      99.00

€    215.00

€    215.00

€    799.00

€    799.00

€    799.00

€    799.00

€    799.00

€    854.00

€    854.00

€    854.00

€    854.00

€    854.00

€    899.00

€    899.00

€    899.00

€    899.00

€    899.00

€    795.00

€    795.00

€    795.00

€    795.00

€    855.00

€    855.00

€    855.00

€    855.00

€    449.00

€    449.00

€    449.00

€    449.00

Pagina
nummer

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Bestel
nummer

Bruto
prijs incl.

BT4000 €    170.00

BT4001 €    260.00

BT4002 €    500.00

BT4003 €    142.00

BT4005b €      42.00

BT4005c €      60.00

BT4011b €      64.00

BT4011c €      89.00

BT4015b €      84.00

BT4015c €    122.00

BT4020b €      98.00

BT4020c €    160.00

BT7024 €        8.00

BT7025 €      14.00

BT7030 €      38.00

BT7035 €      16.00

BT7036 €      58.00

BT7037 €      30.00

BT7038 €      40.00

BT7040 €      48.00

BT7042 €      16.00

BT7051 €      30.00

BT7052 €      21.00

BT7057 €        1.60

BT7060 €      34.00

BT7151 €      40.00

BT7161 €      40.00

BT7162 €      34.00

BT7163 €      50.00

BT7164 €      40.00

BT7260 €      30.00

BT7320 €    120.00

BT7321 €    172.00

BT7410 €    282.00

BT7411 €    388.00

BT7412 €    668.00

BT7415 €    388.00

BT7422 €    819.00

BT7425 €  1156.00

BT7502 €      23.00

BT7504 €    310.00

BT7505 €      74.00

BT7506 €      20.00

BT7507 €      50.00

BT7508 €      78.00

Bruto
prijs excl.

€    142.86

€    218.49

€    420.17

€    119.33

€      35.29

€      50.42

€      53.78

€      74.79

€      70.59

€    102.52

€      82.35

€    134.45

€        6.72

€      11.76

€      31.93

€      13.45

€      48.74

€      25.21

€      33.61

€      40.34

€      13.45

€      25.21

€      17.65

€        1.34

€      28.57

€      33.61

€      33.61

€      28.57

€      42.02

€      33.61

€      25.21

€    100.84

€    144.54

€    236.97

€    326.05

€    561.34

€    326.05

€    688.24

€    971.43

€      19.33

€    260.50

€      62.18

€      16.81

€      42.02

€      65.55

Pagina
nummer

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

12

13

14

12

14

14

14

14

12

12

12

13

12

12

12

14

14

14

12

10

10

3

3

3

3

3

3

10

5

11

10

11

11

Bruto
prijs excl.

Bruto
prijs incl.

€      11.76 €      14.00

€      23.53 €      28.00

€      21.01 €      25.00

€      17.65 €      21.00

€      23.53 €      28.00

€      23.53 €      28.00

€      33.61 €      40.00

€      16.81 €      20.00

€      16.81 €      20.00

€      18.49 €      22.00

€      27.73 €      33.00

€      40.34 €      48.00

€      54.62 €      65.00

€        1.34 €        1.60

€      19.33 €      23.00

€      20.17 €      24.00

€      20.17 €      24.00

€      20.17 €      24.00

€      20.17 €      24.00

€      32.77 €      39.00

€    452.10 €    538.00

€      46.22 €      55.00

€      55.46 €      66.00

€      65.55 €      78.00

€      78.99 €      94.00

€    104.20 €    124.00

€    494.12 €    588.00

€    531.09 €    632.00

€    709.24 €    844.00

€    330.25 €    393.00

€    363.87 €    433.00

€    400.84 €    477.00

€      30.25 €      36.00

€    502.52 €    598.00

€    684.03 €    814.00

€      64.71 €      77.00

€    110.92 €    132.00

€      23.53 €      28.00

€      26.89 €      32.00

€      26.89 €      32.00

€      18.49 €      22.00

€      46.22 €      55.00

Bestel
nummer

BT7510

BT7520

BT7521

BT7527

BT7528

BT7529

BT7532

BT7540

BT7541

BT7850-05

BT7850-10

BT7850-15

BT7850-20

BT7850cap

BT7889

BT7891

BT7892

BT7893

BT7894

BT7895

BT8004

BT8009

BT8435

BT8436

BT8500

BT8501

BT8503

BT8504

BT8505

BT8511

BT8515

BT8520

BT8522

BT8524

BT8525

BT8600

BT890

BTW100

BTX24h

BTX24v

BTX25

BTX26

Pagina
nummer

9

12

9

9

10

10

9

9

9

13

13

13

13

13

15

15

15

15

15

15

5

8

13

13

11

11

5

5

5

4

4

4

10

4

4

11

6

4

16

16

16

16

www.atepgates.com 17

Product index

LC
D

 t
ro

lle
ys

 &
 F

lo
or

 S
ta

nd
s 

20
1
0

http://www.atepgates.com


omschrijving samengestelde producten

Triple LCD 15-23inch verticaal vloerstandaard
1 x BT4001 vloerplaat
1 x Verticale 60mm buis (BT4015– 150cm of BT4020– 200cm)
3 x BT7052 50mm montageringen voor scherm interface
3 x BT7510 VESA 75/75 en 100/100mm scherm interface

Controleer het schroefgaten patroon op de achterzijde van het scherm voor de juiste interface kit.

Quad LCD 15-23inch horizontaal/verticaal vloerstandaard
1 x BT4001 vloerplaat
1 x Verticale 60mm buis (BT4015– 150cm of BT4020– 200cm)
2 x BT7052 50mm montageringen voor scherm interface
2 x BT7320 Horizontale scherm rail met 2 kogelgewrichten en VESA 75/75 en 100/100mm scherm interfaces, +/-37° kantel-
baar in elke richting

Controleer het schroefgaten patroon op de achterzijde van het scherm voor de juiste interface kit.

Multi 6 LCD schermen 15-23inch horizontaal/verticaal vloerstandaard
1 x BT4001 vloerplaat
1 x Verticale 60mm buis (BT4015– 150cm of BT4020– 200cm)
3 x BT7052 50mm montageringen voor scherm interface
3 x BT7320 Horizontale scherm rail met 2x VESA 75/75 en 100/100mm scherm interface met kogelgewricht, +/-37° kantelbaar
in elke richting.

Controleer het schroefgaten patroon op de achterzijde van het scherm voor de juiste interface kit.

Multi 6 LCD schermen 15-23inch horizontaal/verticaal vloerstandaard
1 x BT4001 vloerplaat
1 x Verticale 60mm buis (BT4015– 150cm of BT4020– 200cm)
2 x BT7051 50mm montageringen voor scherm interface
2 x BT7321 Horizontale scherm rail met 3x VESA 75/75 en 100/100mm scherm interface met kogelgewricht, +/-37° kantelbaar
in elke richting.

Controleer het schroefgaten patroon op de achterzijde van het scherm voor de juiste interface kit.

www.atepgates.com18

Installatie voorbeelden LCD/TFT standaards

Multi 9 LCD schermen 15-23inch horizontaal/verticaal vloerstandaard
1 x BT4001 vloerplaat
1 x Verticale 60mm buis (BT4015– 150cm of BT4020– 200cm)
3 x BT7051 50mm montageringen voor scherm interface
3 x BT7321 Horizontale scherm rail met 3x VESA 75/75 en 100/100mm scherm interface met kogelgewricht, +/-37° kantelbaar
in elke richting.

Controleer het schroefgaten patroon op de achterzijde van het scherm voor de juiste interface kit.

Trapezium 6 LCD schermen 15-23inch horizontaal/verticaal vloerstandaard
1 x BT4001 vloerplaat
1 x Verticale 60mm buis (BT4015– 150cm of BT4020– 200cm)
1 x BT7051 50mm montagering voor BT7321
2 x BT7052 50mm montageringen voor BT7511 en BT7320
1 x BT7511 scherm interface VESA 75/75 en 100/100mm +/-17° kantelbaar
1 x BT7320 Horizontale scherm rail met 2x VESA 75/75 en 100/100mm scherm interface met kogelgewricht, +/-37° kantelbaar
1 x BT7321 Horizontale scherm rail met 3x VESA 75/75 en 100/100mm scherm interface met kogelgewricht, +/-37° kantelbaar

Controleer het schroefgaten patroon op de achterzijde van het scherm voor de juiste interface kit.LC
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omschrijving samengestelde producten

Dubbele LCD/plasma 32-42inch horizontaal vloerstandaard
1 x BT4002 vloerplaat met accessoire kit (BT8009 montageplaat, 2x BT7060 montageringen)
2 x Verticale 60mm buizen (BT4015– 150cm of BT4020– 200cm)
2 x BT7025 buis adapter plaat
2 x BT7060 60mm HD montageringen
6 x BT7051 50mm HD montageringen
1 x BT8009 buis montageplaat voor scherm interface
1 x Horizontale 50mm buis BT7850-10=100cm, BT7850-15,=150cm, BT7850-20=200cm (Afhankelijk van de
breedte van de schermen en montage in “landscape of portrait” stijl)
2 x Scherm interface (naar keuze BT7507, BT8600, BT8500, BT8501)

Controleer het schroefgaten patroon op de achterzijde van het scherm voor de juiste interface kit.

Dubbele LCD/plasma 32-42inch verticaal vloerstandaard
1 x BT4002 vloerplaat met accessoire kit (BT8009 montageplaat, 2x BT7060 montageringen)
2 x Verticale 60mm buizen (BT4015– 150cm of BT4020– 200cm)
2 x BT7060 60mm HD montageringen
1 x BT8009 buis montageplaat voor scherm interface
2 x Scherm interface (naar keuze BT7507, BT8600, BT8500, BT8501)

Controleer het schroefgaten patroon op de achterzijde van het scherm voor de juiste interface kit.

Dubbele LCD/plasma 32-42inch horizontaal trolley
1 x BT4003 vloer buisframe trolley
1x  BTW100 Heavy Duty zwenkwielen met rem
2 x Verticale 60mm buizen (BT4015– 150cm of BT4020– 200cm)
2 x BT7025 buis adapter plaat
4 x BT7060 60mm HD montageringen
6 x BT7051 50mm HD montageringen
2 x BT8009 buis montageplaat voor scherm interface
1 x Horizontale 50mm buis BT7850-10=100cm, BT7850-15,=150cm, BT7850-20=200cm (Afhankelijk van de
breedte van de schermen en montage in “landscape of portrait” stijl)
2 x Scherm interface (naar keuze BT7507, BT8600, BT8500, BT8501)

Controleer het schroefgaten patroon op de achterzijde van het scherm voor de juiste interface kit.

Dubbele LCD/plasma 32-42inch verticaal trolley
1 x BT4003 vloer buisframe trolley
1x  BTW100 Heavy Duty zwenkwielen met rem
2 x Verticale 60mm buizen (BT4015– 150cm of BT4020– 200cm)
4 x BT7060 60mm HD montageringen
2 x BT8009 buis montageplaat voor scherm interface
2 x Scherm interface (naar keuze BT7507, BT8600, BT8500, BT8501)

Controleer het schroefgaten patroon op de achterzijde van het scherm voor de juiste interface kit.

Quad LCD 24-32inch horizontaal/verticaal vloerstandaard
1 x BT4002 vloerplaat met accessoire kit (BT8009 montageplaat, 2x BT7060 montageringen)
2 x Verticale 60mm buizen (BT4015– 150cm of BT4020– 200cm)
4 x BT7025 buis adapter plaat
6 x BT7060 60mm HD montageringen
4 x BT7051 50mm HD montageringen
4 x BT7052 50mm montageringen voor scherm interface
1 x Horizontale 50mm buis BT7850-10=100cm, BT7850-15,=150cm, BT7850-20=200cm (Afhankelijk van de
breedte van de schermen en montage in “landscape of portrait” stijl)
4 x BT7521 scherm interface (VESA 200/100mm) eventueel met optie BT7502 (VESA 200/200mm) of BT7505
VESA 400/200, 300/300, 300/200mm)

Controleer het schroefgaten patroon op de achterzijde van het scherm voor de juiste interface kit.

Dubbele LCD 24-32inch horizontaal vloerstandaard
1 x BT4002 vloerplaat met accessoire kit (BT8009 montageplaat, 2x BT7060 montageringen)
2 x Verticale 60mm buizen (BT4015– 150cm of BT4020– 200cm)
2 x BT7025 buis adapter plaat
2 x BT7060 60mm HD montageringen
2 x BT7051 50mm HD montageringen
2 x BT7052 50mm montageringen voor scherm interface
1 x Horizontale 50mm buis BT7850-10=100cm, BT7850-15,=150cm, BT7850-20=200cm (Afhankelijk van de
breedte van de schermen en montage in “landscape of portrait” stijl)
2 x BT7521 scherm interface (VESA 200/100mm) eventueel met optie BT7502 (VESA 200/200mm) of BT7505
VESA 400/200, 300/300, 300/200mm)

Controleer het schroefgaten patroon op de achterzijde van het scherm voor de juiste interface kit.
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Plasma trolleys zijn de perfecte oplos-

sing voor een mobiele installatie van

LCD- of Plasma-schermen, voor ge-

bruik op tentoonstellingen, winkels-

scholen of vergader- en beursruimtes.

Plasma trolleys en vloerstandaards

worden geleverd met verschillende

opties, waaronder een universele

scherminterface, een aantal accessoi-

replateaus voor DVD, notebook of

beamer. De universele scherminterfa-

ces passen op alle trolleys en vloer-

standaards. En kunnen op elke ge-

wenste hoogte gemonteerd worden in

“portraits of landscape“ stijl. Met de

eenvoudige ”hook on” installatie zijn

de schermen snel en eenvoudig te

monteren. Uitgebreide mogelijkheden

voor meerdere beeldschermen boven

of naast elkaar. Bel ons voor een

advies. Wij helpen u graag!

http://www.atepgates.com

