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INHOUDSPGAVE

The Professional Choice for all your Digital Signage, Video
Wall, Video Conferencing and Menu boards mounting needs.
Het “System X” assortiment biedt montage oplossingen voor video wall,

digital signage en menu borden. Als vloerstandaard of trolley, voor plafond

of aan de wand. De modulaire producten zijn lichtgewicht maar toch ongelooflijk sterk met een high-end esthetische kwaliteit. Belangrijke tijdbesparende

functies, zonder gereedschap met o.a. een 8 point micro-afstelling voor per-

fecte uitlijning. een universele scherm positie spacer - versnellen het installa-

tieproces en zijn standaard inbegrepen. Ontworpen voor Multi screen installaties en universeel compatible met bijna alle flatscreens op de markt.
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Flat Screen & Touch Screen trolley’s
Voor schermen van 32-80 inch
Product omschrijving

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 gehard glas (500/380mm=bxd)
Montagering 60mm Ø voor BT7172

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:
DVD, Video, laptop plateau van gehard glas (500/380mm=bxd)
Montagering 50mm Ø voor BT7174 (2 stuks noodzakelijk)
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.

zwart/zwart
zwart/chroom

40.8502 /b
40.8502 /c

€ 370,00
€ 405,00

glashelder of zwart
chroom of zwart

40.7172
40.7260

€
€

zwart/zwart

40.8503 /b

€ 299,00

zwart
zwart

40.7174 /b
40.7052 /b

€
€

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

40.8504 /b
40.8504 /bc

€ 499,00
€ 538,00

zwart/zwart

40.8505 /b

€ 589,00

zwart/zwart

40.7165 /bg

€

zwart/zwart
zwart/chroom

40.8506 /b
40.8506 /c

€ 780,00
€ 845,00

zwart/zwart
zwart/chroom

40.8540 /b
40.8540 /c

€ 498,00
€ 528,00

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

40.8507 /b
40.8507 /bc

Prijs

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

34,00
17.00

50,00
14,00

€ 520,00
€ 586,00

Opties: DVD, Video, laptop of projector plateaus (pagina 19)

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 (> 65 inch) trolley
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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71,00
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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 24 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 gehard glas (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
60 inch (152cm), 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 55 inch (140cm), 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 (< 50 inch) vloerstandaard BTF811
Design TV standaard 120cm hoog met media plateau voor flat TV
schermen tot 50 inch, belasting tot 20 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 (< 60 inch) vloerstandaard BTF810
Design TV standaard 100cm hoog met media plateau voor flat TV
schermen tot 60 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 55 inch, belasting tot 55 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

€ 262,00

zwart
zwart

40.7172 /b
40.7052 /b

€
€

zwart/zilver
wit/zilver

40.8800 /b
40.8800 /w

€ 499,00
€ 499,00

zwart/zilver

40.8801 /b

€ 420,00

zwart glas

40.7167 /bg

€ 127,00

zwart
wit

40.8811 /b
40.8811 /w

€ 420,00
€ 420,00

glashelder

40.7166 /cg

€ 127,00

zwart
wit

40.8810 /b
40.8810 /w

€ 506,00
€ 506,00

zwart/ glashelder

40.7166 /cg

€ 127,00

zwart
wit

40.8820 /b
40.8820 /w

€ 1099,00
€ 1099,00

zwart/ glashelder

40.7166 /bg

€ 127,00

35,00
14,00

AV Mounts & Accessories 2016

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Design mobiele TV standaards
Hoogte verstelbaar
Product omschrijving

Mobiele flatscreen vloerstandaard 130cm hoog, BTF830
Design TV standaard, hoogte instelling van 900-1200mm (centrum
VESA) voor flat TV schermen tot 55 inch, belasting tot 55 kg • met
vierkant voet • mobiel met 4 verborgen zwenkwielen • inclusief universele interface kit voor schermen met VESA 200/200 tot 400/400mm •
“hang on” scherm montage in portrait of landscape formaat • verticale
kolom met kabeldoorvoer • afmetingen; 700x500x900/1200mm • optioneel leverbaar: Video Camera plateau en Codec houder.

Mobiele flatscreen vloerstandaard 190cm hoog, BTF831
Design TV standaard, hoogte instelling van 450-1830mm (centrum
VESA) voor flat TV schermen tot 85 inch (216cm), belasting tot 80 kg •
met vierkant voet • mobiel met 4 verborgen zwenkwielen • inclusief
universele interface kit voor schermen met VESA 200/200 tot
400/400mm • “hang on” scherm montage in portrait of landscape formaat • verticale kolom met kabeldoorvoer • afmetingen;
1000x700x450/1830mm • optioneel leverbaar: Video Camera plateau
en Codec houder.

Flatscreen vloerstandaard elektrisch hoogte verstelbaar, BTF832
Design TV standaard, elektrische hoogte verstelbaar van 900-1200mm
(centrum VESA) voor flat TV schermen tot 85 inch (216cm), belasting
tot 120 kg • met vierkant voet • mobiel met 4 verborgen zwenkwielen •
inclusief universele interface kit voor schermen met VESA 200/200 tot
800/400mm • “hang on” scherm montage in portrait of landscape formaat • verticale kolom met kabeldoorvoer • afmetingen;
1000x700x980/1480mm • optioneel leverbaar: Video Camera plateau
en Codec houder.

Flatscreen vloerstandaard met onderkast, BTF832
Design TV standaard, hoogte instelling van 1300-1830mm (centrum
VESA) voor flat TV schermen tot 55 inch (140cm), belasting tot 60 kg •
met vierkant voet met onderkast voor AV apparatuur zoals Blu Ray of
PC • ventilatie opening aan de bovenzijde • vloerstandaard mobiel met
4 verborgen zwenkwielen • inclusief universele interface kit voor schermen met VESA 200/200 tot 400/400mm • “hang on” scherm montage in
portrait of landscape formaat • verticale kolom met kabeldoorvoer •
afmetingen; 1000x700x980/1480mm • optioneel leverbaar: Video Camera plateau en Codec houder.

Digital Signage vloerstandaard 130cm hoog, BTF833
Multi Flatscreen standaard, hoogte instelling van 900-1200mm
(centrum VESA) voor flat TV schermen tot 55 inch (140cm), belasting
tot 60 kg per scherm • met vierkant voet • mobiel met 4 verborgen
zwenkwielen • inclusief universele interface kit voor schermen met
VESA 200/200 tot 400/400mm • “hang on” scherm montage in portrait
of landscape formaat • verticale kolom met kabeldoorvoer • afmetingen;
1600x700x900/1200mm • optioneel leverbaar: Video Camera plateau
en Codec houder.

Digital Signage vloerstandaard 190cm hoog, BTF833
Multi Flatscreen standaard, hoogte instelling van 450-1830mm
(centrum VESA) voor flat TV schermen tot 55 inch (140cm), belasting
tot 60 kg per scherm • met vierkant voet • mobiel met 4 verborgen
zwenkwielen • inclusief universele interface kit voor schermen met
VESA 200/200 tot 400/400mm • “hang on” scherm montage in portrait
of landscape formaat • verticale kolom met kabeldoorvoer • afmetingen;
1600x700x450/1830mm • optioneel leverbaar: Video Camera plateau
en Codec houder.
Video Camera plateau voor montage boven of onder beeldscherm
Codec houder voor onzichtbare montage achterzijde BT830 serie
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kleur

bestel nr.

Prijs

zwart

40.8830 /b

€

zwart

40.8831 /b

€ 1.140,00

zwart

40.8832 /bs

€ 2.690,00

wart/wit

40.8835 /b

€ 2.015,00

zwart

40.8833 /b

€ 1.340,00

zwart

40.8834 /b

€ 1.475,00

zwart
zwart

40.7869 /b
40.7870 /b

€
€

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

995,00

97,00
55,00
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Flat screen vloerstandaards
Voor flat TV tot 50 inch
Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

Flat Screen (< 32 inch) vloerstandaard BT7410
Stalen vloerstandaard voor LCD/LED/TFT monitor tot 32”, belasting tot
15 kg • 60mm Ø buis met kabeldoorvoer, hoogte 110cm • 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
zilver of zwart • buizen in chroom, zilvergrijs of zwart, scherm interface
(200/200 met neiging +17° –10°) in zwart of zilver • levering bestaat uit
samengestelde producten. (ongemonteerd)

kleur

bestel nr.

zwart/zwart
zilver/zilver

40.7410 /b
40.7410 /s

€ 220,00
€ 155,00

zwart/zwart

40.7411 /b

€ 340,00

zwart/zwart
zilver/zilver

40.7412 /b
40.7412 /s

€ 524,00
€ 424,00

zwart/zwart
zilver/zilver

40.8515 /b
40.8515 /s

€ 440,00
€ 390,00

zwart/zwart
zwart/chroom

40.8520 /b
40.8520 /bc

€ 845,00
€ 925,00

zwart/zwart
zwart/chroom

40.8521 /b
40.8521 /bc

€ 889,00
€ 985,00

zwart/chroom

40.7410 /bc

Prijs

€ 240,00

Opties: DVD, Video, laptop of projector plateaus (pagina 19)
Flat Screen (< 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 zilver of zwart • buizen in chroom, zilvergrijs of zwart, scherm
interface in zwart of zilver • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd)

zwart/chroom

40.7411 /bc

€ 375,00

Opties: DVD, Video, laptop of projector plateaus (pagina 19)
Flat Screen (< 65 inch) vloerstandaard BT7412
Stalen vloerplaat standaard voor LCD/LED/Plasma display tot 65”,
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)

zwart/chroom
zilver/chroom

40.7412 /bc
40.7412 /sc

€ 594,00
€ 494,00

Opties: DVD, Video, laptop of projector plateaus (pagina 19)

LCD (< 60 inch) vloerstandaard BT8515
Stalen buisframe vloerstandaard voor LCD/plasma monitor tot 60”,
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 2
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)

zwart/chroom
zilver/chroom

40.8515 /bc
40.8515 /sc

€ 510,00
€ 460,00

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 in zwart; buizen zwart 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 in zwart; buizen zwart of chroom.
.
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AV Mounts & Accessories 2016

Opties: DVD, Video, laptop of projector plateaus (pagina 19)

Flat TV vloerstandaards en
Touch Screen standaards
Product omschrijving

Flatscreen Display (< 55 inch) vloerstandaard met tilt, BT8551
Stevige Design TV standaard naar keuze in 110cm, 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 Flatscreen Display (< 55 inch) vloerstandaard BT8552
Ontworpen voor 2 beeldschermen tot 55 inch rug-aan-rug. Stevige
Design TV standaard naar keuze in 110cm, 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
Flatscreen Display (< 65 inch) vloerstandaard BT8553
Stevige Design TV standaard naar keuze in 110cm, 150cm of 200cm
hoog voor flat screen display tot 65”, 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 800/500mm • 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 Flatscreen Display (< 65 inch) vloerstandaard BT8554
Ontworpen voor 2 beeldschermen tot 65 inch rug-aan-rug. Stevige
Design TV standaard naar keuze in 110cm, 150cm of 200cm hoog voor
flat screen display tot 65”, 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 800/500mm •
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
Video conference trolley met Twin Screen tot 32 inch BT8510
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 naar keuze op 4x stelvoeten of 4xzwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 10cm Ø (worden meegeleverd) • enkele 50mm Ø buis
horizontaal, breedte 150cm, 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: 105x71x167cm (bxdxh) • voet en toebehoren in zwart; buizen zwart of chroom.
Video conference trolley met Twin Screen tot 42 inch BT8511
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 naar keuze op 4x stelvoeten of 4xzwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 10cm Ø (worden meegeleverd) • 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 100cm • totaal
afmetingen inclusief wielen: 150x71x167cm (bxdxh) • voet en toebehoren in zwart; buizen zwart of chroom.
.
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kleur

bestel nr.

zwart/zwart - 110cm
zwart/chroom - 110cm

40.8551 /b
40.8551 /c

€ 590,00
€ 625,00

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

40.8551 /b
40.8551 /c

€ 640,00
€ 745,00

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

40.8551 /b
40.8551 /c

Prijs

€ 615,00
€ 675,00

zwart/zwart - 110cm
zwart/chroom - 110cm

40.8552 /b
40.8552 /c

€ 650,00
€ 690,00

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

40.8552 /b
40.8552 /c

€ 709,00
€ 810,00

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

40.8552 /b
40.8552 /c

€ 680,00
€ 750,00

zwart/zwart - 110cm
zwart/chroom - 110cm

40.8553 /b
40.8553 /c

€ 565,00
€ 658,00

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

40.8553 /b
40.8553 /c

€ 658,00
€ 759,00

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

40.8553 /b
40.8553 /c

€ 632,00
€ 692,00

zwart/zwart - 110cm
zwart/chroom - 110cm

40.8554 /b
40.8554 /c

€ 685,00
€ 743,00

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

40.8554 /b
40.8554 /c

€ 743,00
€ 844,00

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

40.8554 /b
40.8554 /c

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

€ 717,00
€ 776,00

zwart/zwart
zwart/chroom

40.8510 /b
40.8510 /bc

€ 664,00
€ 745,00

zwart/zwart
zwart/chroom

40.8511 /b
40.8511 /bc

€ 722,00
€ 798,00

7

Modulaire vloerstandaards
voor Touch Screen & Flat Screen
Product omschrijving

Vloerframe “large” voor LCD/Plasma vloerstandaard BT4003
Geëpoxeerd stalen buisframe voor Flat TV’s 37-65”, in zilvergrijs of
zwart, belasting tot 70kg • afmetingen: 1050x710, gewicht 10kg • te
combineren met 2 stuks verticale 60mm Ø buizen met kabeldoorvoer in
lengtes 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.
Voetplaat “large” voor Touch Screens tot 65 inch BT4102
Stalen vloerplaat te combineren met 2 stuks verticale 60mm Ø buizen
met kabeldoorvoer in lengtes 110cm, 150cm en 200cm voor Touch
Screen en Flat Screen beeldschermen tot 65”(165cm), maximale belasting tot 70 kg • afmetingen: 890x850mm=bxd, gewicht 23,0kg • vervaardigd van 10mm gepoederd staal.

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

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 110cm, 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 19-32”, 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 110 cm, 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.
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kleur

bestel nr.

zwart
zilver

40.4003 /b
40.4003 /s

€ 120,00
€ 85,00

zilvergrijs/chroom

BTW100

€

zwart

40.4102 /b

€ 367,00

zwart
zilvergrijs

40.4002 /b
40.4002 /s

€ 305,00
€ 225,00

zwart
zilvergrijs

40.4001 /b
40.4001 /s

€ 210,00
€ 150,00

zwart
zilvergrijs

40.4000 /b
40.4000 /s

€ 140,00
€ 100,00

zwart
zilvergrijs

40.4011 /b
40.4011 /s

€
€

zwart
chroom

40.4020 /b
40.4020 /c

€ 85,00
€ 135,00

zwart
zilvergrijs
chroom

40.4015 /b
40.4015 /s
40.4015 /c

Prijs

€
€
€

48,00

54,00
38,00
70,00
50,00
99,00

SYSTEM2® range 2016

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

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

Video Wall vloerstandaard BT7370 - 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.

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart/zwart
zwart/zilver

8370-02 bb
8370-02 bs

€ 2.700,00
€ 2.700,00

zwart/zwart
zwart/zilver

8371-02 bb
8371-02 bs

€ 2.700,00
€ 2.700,00

zwart/zwart
zwart/zilver

8370-03 bb
8370-03 bs

€ 4.640,00
€ 4.640,00

zwart/zwart
zwart/zilver

8371-03 bb
8371-03 bs

€ 4.640,00
€ 4.640,00

zwart/zwart
zwart/zilver

8371-06 bb
8371-06 bs

€ 4.640,00
€ 4.640,00

zwart - set van 2 st.

8380-cast

€

68,00

glashelder
donker glas

7173-cg
7173-bg

€
€

45,00
45,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Voor uitbreidingen en accessoires zie pagina 10-19

Video Wall verrijdbare standaard BT7371 - 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.
Voor uitbreidingen en accessoires zie pagina 10-19

Video Wall vloerstandaard BT7370 - 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.
Voor uitbreidingen en accessoires zie pagina 10-19

Video Wall verrijdbare standaard BT7371 - 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.
Voor uitbreidingen en accessoires zie pagina 10-19

Video Wall verrijdbare standaard BT7371 - 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.
Voor uitbreidingen en accessoires zie pagina 10-19

Zwenkwielen set voor Video Wall standaard BT7370
Maakt de Video Wall vloerstandaard BT7370 mobiel met de set van 2
“heavy duty” zwenkwielen -100mm Ø - met rubberloopvlak en individuele rem. De vloerstandaard wordt met 10cm verhoogd.
Media plateau voor System X systeem
Gehard glas, 10mm dik, plateau 470x310mm (bxd). Kan direct op de
staander gemonteerd worden. Leverbaar in glashelder of donkerglas.
Meer accessoires, zoals Apple TV houders, speaker beugels, videoi
camera houders op pagina 18-19.
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Modulair Flatscreen “Menubord “ en “Multi Screen”
montage systeem “SYSTEM X”

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

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.

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

Modulair Multi Screen montage rail
“SYSTEM X” en bevestigingen
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; 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 70cm
alu.zilver 150cm
alu.zilver 175cm
alu.zilver 200cm

8390-070 s
8390-150 s
8390-175 s
8390-200 s

€
€
€
€

76,00
127,00
144,00
160.00

zilver

8390-ext

€

26,00

zwart

8390-wfk1

€

20,50

zwart

8390-wfk2

€

25,50

zwart

8390-wfk3

€

50,00

zwart

8390-cfk

€

16,90

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Meer informatie over buis montageringen op pagina 13
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Modulair Multi Screen montage rail
“SYSTEM X” componenten
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 - 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

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.

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.

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.
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kleur

bestel nr.

zwart

8390-jpk

€

34,00

zwart

8390-sp

€

42,00

zwart

8390-cmc

100cm zwart
100cm zilver
100cm chroom

7850-10 /b
7850-10 /s
7850-10 /c

€
€
€

25,00
25,00
50,00

200cm zwart
200cm zilver
200cm chroom

7850-20 /b
7850-20 /s
7850-20 /c

€
€
€

50,00
50,00
85,00

150cm zwart
150cm zilver
150cm chroom

7850-15 /b
7850-15 /s
7850-15 /c

200cm zwart
300cm zwart

7853-200 b
7853-300 b

zwart/zwart

7851-b

Prijs

op aanvraag

€
€
€

36,00
36,00
65,00

op aanvraag
op aanvraag

€

69,00
AV Mounts & Accessories 2016

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Multi Screen plafondmontage
“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

7822-b

€

34,00

zilver

7808-b

€

50,00

zwart

7807-b

€

126,00

zwart

7831-b

€

59,00

zwart

7841-b

€

20,00

zwart

7051-b

€

19,00

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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Modulair Multi Screen vloermontage
“SYSTEM X” componenten
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 kunstofafdekplaten en strippen voor een professionele uitstraling • staanders
kunnen gekoppeld worden met BT8380-cpl

kleur

bestel nr.

alu.zwart
alu.zilver

8380-060 b
8380-060 s

€
€

240,00
240,00

alu.zwart
alu.zilver

8380-180 b
8380-180 s

€
€

464,00
464,00

alu.zwart
alu.zilver

alu.zwart
alu.zilver
System X - verbindingsadapter verticale staander, BT8380-CPL
Verbindingselement voor koppeling van verschillende afmeytingen 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 medium, BT8380-BASEM
Stalen vloerplaat te combineren met verticale staander BT8380, maximale belasting tot 150 kg • afmetingen: 890x850mm=bxd • vervaardigd
van gepoederd staal, kleur zwart.

System X - staander vloerplaat large, BT8380-BASEL
Stalen vloerplaat te combineren met verticale staander BT8380, maximale belasting tot 200 kg • afmetingen: 1090x950mm=bxd • vervaardigd van gepoederd staal, kleur zwart.
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8380-120 b
8380-120 s

8380-240 b
8380-240 s

Prijs

€
€

€
€

420,00
420,00

506,00
506,00

zwart

8380-cpl

zwart

8380-base

€

202,00

zwart

8380-cast

€

68,00

zwart

8380-basml op aanvraag

zwart

8380-basel

op aanvraag

op aanvraag
AV Mounts & Accessories 2016

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Modulair Multi Screen vloermontage
“SYSTEM X” componenten
Product omschrijving

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.

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.
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kleur

bestel nr.

Prijs

zwart

8380-ffb

op aanvraag

zwart

8380-fbfk

€

25,00

zwart

8390-200f

€

42,00

zwart

8390-200t

€

68,00

zwart

8390-400f

€

47,50

zwart

8390-400t

€

76,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW
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Modulair Multi Screen Interfaces & Adapters
“SYSTEM X” componenten
Product omschrijving

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.

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 intertace 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.
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kleur

bestel nr.

Prijs

zwart

8390-4maf

zwart

8390-4map

op aanvraag

zwart

8390-800f

op aanvraag

zwart

8390-1200f

op aanvraag

zwart

7564-b

€

38,00

zwart

7540-b

€

14,00

€

152,00

AV Mounts & Accessories 2016

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Modulair Multi Screen interfaces
“SYSTEM X” componenten
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

7510-b

€

12,00

zwart

7511-b

€

15,00

zwart

7518-b

€

20,00

zwart

7521-b

€

21,00

zwart

7522-b

€

26,00

zwart

7524-b

€

30,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Compatibel met: SYSTEM2 en SYSTEMX
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 en SYSTEMX
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 en SYSTEMX
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).

Compatibel met: SYSTEM2 en SYSTEMX
Flat Screen kantelbare wandbeugel BT7522
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 32 inch
(81cm), maximaal 24 kg, op een wandafstand van 50mm • +/- 17º verticale neiging aan de muur en +40º-40º kantelbaar (afhankelijk van
grootte beeldscherm) aan de buis • schermbevestiging met VESA
adapter 75/75, 100/100 en 200/100 mm • eenvoudige ophang installatie
met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen:
170x114mm (bxh).
Compatibel met: SYSTEM2 en SYSTEMX
Flat Screen kantelbare en neigbare wandbeugel BT7524
Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 32 inch
(81cm), maximaal 20 kg, op een wandafstand van 95mm • +/- 17º verticale neiging, +/- 90º horizontaal (afhankelijk van grootte beeldscherm) •
beeldschermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100,
200x100mm • 2 draaipunten 360º draaibaar voor portrait of landscape
formaat • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal •
montage afmetingen: 51x126mm (bxh).
Compatibel met: SYSTEM2 en SYSTEMX
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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

€

42,00

zwart

40.7864 /b

€

85,00

zwart

40.7870 /b

€

97,00

zwart

40.7865 /b

€

93,00

zwart
zwart

40.7841 b
40.4041 b

€
€

20,00
20,00

Optioneel:
Montagering 50mm Ø buizen BT7841
Montagering 60mm Ø buizen BT4041
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).

Optioneel:
Montagering 50mm Ø buizen BT7841
Montagering 60mm Ø buizen BT4041
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).

Video Conference camera houder BT7870
Speciaal ontworpen voor montage van een video conference camera
boven of onder een beeldscherm aan BTF830 range trolleys • centrale
sleuf voor het bevestigen van camera’s met een single point aansluiting • geoptimaliseerd voor Polycom en Cisco montage patronen •
vervaardigd van gepoederd staal • kleur: zwart • belasting tot 2,5kg •
afmetingen: 325x250x600mm (bxd).

Toetsenbord/muis plateau voor buisbevestiging BT7865
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
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Optioneel:
Montagering 50mm Ø buizen BT7052
Montagering 60mm Ø buizen BT7060

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

Media plateaus voor trolleys en vloerstandaards BT7174
Glas plateau “Large” 500x380mm(bxd) Vereist 2 montage ringen.
Media plateaus voor buismontage BT7173
Glas plateau “Medium” 470x310mm (bxd) Vereist 1 montage ring.
Media plateaus voor buismontage BT7172
Glas plateau “Small” 350x300mm (bxd) Vereist 1 montage ring.
noodzakelijke opties: zie ook pagina 13
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 13
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 12 en 13
Montagering 50mm Ø buizen
Montagering 60mm Ø buizen
Projector standaard BT7036
Plateau voor Beamer/LCD projector • te monteren met een montage
ring aan flatscreen trolley (408504) • afmetingen: 360x360x20mm
(bxdxh) • vervaardigd van 18mm Density board met melamine toplaag •
draagframe van gepoederd staal • kleur: zilver • compleet met veiligheidsriem.

noodzakelijke opties: zie ook pagina 12 en 13
Montagering 50mm Ø buizen
Montagering 60mm Ø buizen
Apple TV® - 2e en 3e generatie- houder BT7860
Is ontworpen voor 2e en 3e generatie Apple TV’s® en kan direct aan
de SYSTEM 2 montage rail bevestigd worden of aan een staander • of
met een montage ring 50 of 60mm Ø aan een 50mm of 60mm Ø buis •
+/- 90° draaibaar en 75° kanteling • met veiligheidsschroeven ter voorkoming van ongeautoriseerd wegnemen • vervaardigd van gepoederd
staal • kleur: zwart.
Apple TV® - 4e generatie - houder BT7880
Speciaal ontworpen voor 4e generatie Apple TV’s® en kan direct aan
de SYSTEM 2 montage rail bevestigd worden of aan een staander • of
met een montage ring 50 of 60mm Ø aan een 50mm of 60mm Ø buis •
vervaardigd van gepoederd staal • kleur: zwart.
Media player Codec houder BT7869
Ideaal voor montage van Codec spelers, Mini PC’s, en andere AV
apparatuur tot 2,5kg • compatible met BTF 830 serie vloerstandaards
(zie pagina 5) • materiaal: gepoederd staal • kleur: zwart • afmetingen:
320x35x200mm (bxdxh).
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kleur

bestel nr.

zwart glas
helder glas

40.7174 /b
40.7174 /s

€
€

50,00
50,00

zwart glas
helder glas

40.7172 /b
40.7172 /s

€
€

35,00
35,00

zwart glas
helder glas

40.7173 /b
40.7173 /s

Prijs

€
€

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

45,00
45,00

zwart of chroom
zwart of chroom

40.7052
40.7260

€
€

14,00
17,00

zwart

40.7032 /b

€

59,00

zwart
zwart

40.7841 b
40.4041 b

€
€

20,00
20,00

zwart

40.7030 /b

€

30,00

zwart of zilver
zwart of zilver

40.7052
40.7260

€
€

14,00
17,00

zilvergrijs

40.7036 /s

€

39,00

zwart of zilver
zwart of zilver

40.7052
40.7260

€
€

14,00
17,00

zwart

40.7860 /b

€

50,00

zwart

40.7880 /b

€

55,00

zwart

40.7869 /b

€

55,00
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Video Wall vloerstandaard
Met “fixed” montage

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

Video Wall modulaire vloerstandaard BT8350
Professionele standaard voor een vrijstaande video wall met multiple
configuratie mogelijkheden. Een modulair systeem zorgt voor meerdere
configuraties van 2x2 tot 7x7 schermen. Speciaal ontworpen voor
schermen van 46, 55 en 60 inch met een dunne rand en een maximale
belasting tot 50kg per scherm. Schermmontage in landscape of portrait
formaat. De Video Wall vloerstandaard wordt op maat gemaakt naar de
specifieke wensen van de gebruiker en is snel en zeer eenvoudig te
installeren. Is volledig demontabel en snel in en uit elkaar te zetten. Elk
scherm kan nauwkeurig worden uitgelijnd met behulp van de micro
afstelling, het stevige stalen frame met epoxy poeder wordt verbonden
met vleugelbouten en eenvoudig geïnstalleerd zonder gereedschap. De
constructie is duurzaam en geschikt voor herhaalde montage.






kleur

bestel nr.

zwart/zwart

8350 /b

Prijs

aanvraag

Modulair ontwerp is snel en eenvoudig te installeren
In de breedte eindeloos uitbreidbaar

Maximale mogelijkheden in de hoogte;
7 rijen met 46 inch schermen in landscape formaat
6 rijen met 55 inch schermen in landscape formaat
5 rijen met 60 inch schermen in landscape formaat
3 rijen met 46, 55 en 60 inch schermen in portrait formaat

Staat stevig op 4 stelvoeten. Mobiele wielen, vastschroef-kits en
flying frame adapters optioneel leverbaar.






Kies een beeldschermformaat: 46 inch, 55 inch, 60 inch
Kies de montage in landscape of portrait formaat

Kies de afstand onder vanaf te vloer tot het eerste beeldscherm

Ga naar onze website en configureer uw video wall vloerstandaard

www.btechavmounts.com/BT8350

20

www.gatesweb.nl

AV Mounts & Accessories 2016

Hoe een Video Wall BT8350 vloerstandaard aan te vragen

Video Wall vloerstandaard
met “pop-in-pop-out” montage

Product omschrijving

Video Wall modulaire vloerstand BT8351











Professionele modulaire Video Wall beugels voor onbeperkte
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.

kleur

bestel nr.

zwart/zwart
pop-in-pop-out

8351 /b

Prijs

Verkoopprijs inclusief 21% BTW

aanvraag

Een 8-punts micro instelling voor een perfecte uitlijning.

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.
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.

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

Beveiliging schroeven om het per ongelijk vrijkomen van het
scherm te voorkomen

Hoe een Video Wall vloerstandaard BT8351 aan te vragen






Kies een beeldschermformaat: 46 inch, 55 inch, 60 inch
Kies de montage in landscape of portrait formaat

Kies de afstand onder vanaf te vloer tot het eerste beeldscherm

Ga naar onze website en configureer uw video wall vloerstandaard

www.btechavmounts.com/BT8351
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Video Wall “Curved”
Modulaire vloerstandaard

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

Video Wall vloerstandaard “Curved” BT8352
Met een tot 30°hoekinstelling kan met 7 kolommen BT8352 een
complete 180° semi cirkel opstelling gecreeerd worden. Professionele
standaard voor een vrijstaande video wall met multiple configuratie
mogelijkheden. Een modulair systeem zorgt voor meerdere configuraties van 2x2 tot 7x7 schermen. Speciaal ontworpen voor schermen van
46, 55 en 60 inch met een dunne rand en een maximale belasting tot
50kg per scherm. Schermmontage in landscape of portrait formaat. De
Video Wall vloerstandaard wordt op maat gemaakt naar de specifieke
wensen van de gebruiker en is snel en zeer eenvoudig te installeren. Is
volledig demontabel en snel in en uit elkaar te zetten. Elk scherm kan
nauwkeurig worden uitgelijnd met behulp van de micro afstelling, het
stevige stalen frame met epoxy poeder wordt verbonden met vleugelbouten en eenvoudig geïnstalleerd zonder gereedschap. De constructie
is duurzaam en geschikt voor herhaalde montage.






kleur

bestel nr.

zwart/zwart

BT8352/b

Prijs

aanvraag

Modulair ontwerp is snel en eenvoudig te installeren
In de breedte eindeloos uitbreidbaar

Maximale mogelijkheden in de hoogte;
7 rijen met 46 inch schermen in landscape formaat
6 rijen met 55 inch schermen in landscape formaat
5 rijen met 60 inch schermen in landscape formaat
3 rijen met 46, 55 en 60 inch schermen in portrait formaat

Staat stevig op 4 stelvoeten. Mobiele wielen, vastschroef-kits en
flying frame adapters zijn optioneel leverbaar.






Kies een beeldschermformaat: 46 inch, 55 inch, 60 inch
Kies de montage in landscape of portrait formaat

Kies de afstand onder vanaf te vloer tot het eerste beeldscherm

Ga naar onze website en configureer uw video wall vloerstandaard

www.btechavmounts.com/BT8352
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Hoe een Video Wall vloerstandaard aan te vragen

Video Wall wandmontage
met “pop-in-pop-out”

Product omschrijving

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.

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart/zwart
pop-in-pop-out

8310 /b

€ 590,00

zwart/zwart
Vaste montage

8311 /b

€ 339,00

Verkoopprijs inclusief 21% BTW

Een 8-punts micro instelling voor een perfecte uitlijning.

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.
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.

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

Beveiliging schroeven om het per ongelijk vrijkomen van het
scherm te voorkomen

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

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
130,00
130,00
130,00
145,00
145,00
165,00
165,00
165,00
170,00
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Videowall montage voorbeelden
voor muur, plafond of etalage
Product omschrijving

Videowall (3x3) met pop-in-pop-out wandmontage
Professionele modulaire Video Wall muurbeugels voor onbeperkte
muur weergave van beeldscherm configuraties • snel een eenvoudig te
installeren zonder moeilijke uitmeten door het gebruik van speciale
sjablonen voor 46 tot 60 inch beeldschermen • met een 8-punts micro
instelling voor een perfecte uitlijning • met pop-in-pop-out mechaniek
voor snelle toegang voor onderhoud • montage in landscape of portrait
formaat • voor flat screens van 46-60 inch met VESA 200/200 tot
400/400mm • optioneel verkrijgbaar VESA adapter kits voor 600/400 en
800/400 • set bestaande uit 9 stuks pop-in-pop-out muurbeugels en 1x
beeldscherm sjabloon • ongemonteerd. Meer uitvoeringen, bel ons!
Opties: VESA 600/400 adapter kit

Videowall (3x3) met combi vlak en pop-in-out wandmontage
Professionele modulaire Video Wall muurbeugels voor onbeperkte
muur weergave van beeldscherm configuraties • snel een eenvoudig te
installeren zonder moeilijke uitmeten door het gebruik van speciale
sjablonen voor 46 tot 60 inch beeldschermen • met een 8-punts micro
instelling voor een perfecte uitlijning • met 3x pop-in-pop-out mechaniek
voor snelle toegang voor onderhoud en 6x vlakke muurbeugel • montage in landscape of portrait formaat • voor flat screens van 46-60 inch
met VESA 200/200 tot 400/400mm • optioneel verkrijgbaar VESA adapter kits voor 600/400 en 800/400 • met 1x beeldscherm sjabloon • ongemonteerd. Meer uitvoeringen raadpleeg ons!
Opties: VESA 800/400 adapter kit

Videowall (2x3) met vlakke buismontage voor etalage
Professionele modulaire Video Wall muurbeugels voor onbeperkte
muur weergave van beeldscherm configuraties • snel een eenvoudig te
installeren • vlakke beugels met hook on installatie met veiligheidsschroef • beugels te monteren op 3x verticale 50mm buizen van 3 meter met montageringen op gewenste hoogte (met kabeldoorvoer • montage in landscape of portrait formaat • voor flat screens van 46-60 inch
met VESA 200/200 tot 400/600mm • plafond– en vloerbevestiging met
chroom, buizen in zwart of in chroom verkrijgbaar • levering bestaat uit
3x plafondbevestiging, 3x 50mm/3mtr. buis, 12x buis montageringen,
6x muurbeugel, 3x vloerbevestiging • ongemonteerd • buizen zijn in te
korten • meer uitvoeringen op aanvraag. Bel ons voor meer informatie!
Videowall (3x2) met combi vlak en pop-in-out wandmontage
Professionele modulaire Video Wall muurbeugels voor onbeperkte
muur weergave van beeldscherm configuraties • snel een eenvoudig te
installeren zonder moeilijke uitmeten door het gebruik van speciale
sjablonen voor 46 tot 60 inch beeldschermen • met een 8-punts micro
instelling voor een perfecte uitlijning • met 3x pop-in-pop-out mechaniek
voor snelle toegang voor onderhoud en 3x vlakke muurbeugel • montage in landscape of portrait formaat • voor flat screens van 46-60 inch
met VESA 200/200 tot 400/400mm • optioneel verkrijgbaar VESA adapter kits voor 600/400 en 800/400 • met 1x beeldscherm sjabloon • ongemonteerd. Meer uitvoeringen raadpleeg ons!
Opties: VESA 600/400 adapter kit

Videowall (2x3) met plafond en vloer buismontage
Professionele modulaire Video Wall muurbeugels voor onbeperkte
muur weergave van beeldscherm configuraties • snel een eenvoudig te
installeren • vlakke beugels met hook on installatie met veiligheidsschroef • beugels te monteren op 3x verticale 50mm buizen van 3 meter met montageringen op gewenste hoogte (met kabeldoorvoer • montage in landscape of portrait formaat • voor flat screens van 46-60 inch
met VESA 200/200 tot 400/600mm • plafond– en vloerbevestiging met
chroom, buizen in zwart of in chroom verkrijgbaar • levering bestaat uit
3x plafondbevestiging, 3x 50mm/3mtr. buis, 12x buis montageringen,
6x muurbeugel, 3x vloerbevestiging • ongemonteerd • buizen zijn in te
korten • meer uitvoeringen op aanvraag. Bel ons voor meer informatie!
.
Videowall (3x2) met combi vlak en pop-in-out wandmontage
Professionele modulaire Video Wall muurbeugels voor onbeperkte
muur weergave van beeldscherm configuraties • snel een eenvoudig te
installeren zonder moeilijke uitmeten door het gebruik van speciale
sjablonen voor 46 tot 60 inch beeldschermen • met een 8-punts micro
instelling voor een perfecte uitlijning • met 2x pop-in-pop-out mechaniek
voor snelle toegang voor onderhoud en 2x vlakke muurbeugel • montage in landscape of portrait formaat • voor flat screens van 46-60 inch
met VESA 200/200 tot 400/400mm • optioneel verkrijgbaar VESA adapter kits voor 600/400 en 800/400 • met 1x beeldscherm sjabloon • ongemonteerd. Meer uitvoeringen raadpleeg ons!
Opties: VESA 600/400 adapter kit
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kleur

bestel nr.

Prijs

3x3 46 inch - zwart

8310-46

€ 5.270,00

3x3 55 inch - zwart

8310-55

€ 5.297,00

3x3 47 inch - zwart
3x3 60 inch - zwart

8310-47
8310-60

€ 5.285,00
€ 5.302,00

600/400 adapter kit

8310-AD64

€

3x3 46 inch - zwart

8311-46

€ 3.798,00

3x3 55 inch - zwart

8311-55

€ 3.824,00

3x3 47 inch - zwart
3x3 60 inch - zwart

8311-47
8311-60

37,00

€ 3.812,00
€ 3.830,00

800/400 adapter kit

8310-AD86

€

2x3 46 inch - zwart
2x3 46 inch - chroom

8320-6b
8320-6c

€ 1.435,00
€ 1.537,00

2x3 55 inch - zwart
2x3 55 inch - chroom

8320-5b
8320-5c

€ 1.435,00
€ 1.537,00

2x3 47 inch - zwart
2x3 47 inch - chroom

2x3 60 inch - zwart
2x3 60 inch - chroom

8320-7b
8320-7c

8320-8b
8320-8c

50,00

€ 1.435,00
€ 1.537,00

€ 1.435,00
€ 1.537,00

3x2 46 inch - zwart

8312-46

€ 2.811,00

3x2 55 inch - zwart

8312-55

€ 2.837,00

3x2 47 inch - zwart
3x2 60 inch - zwart

8312-47
8312-60

€ 2.825,00
€ 2.843,00

600/400 adapter kit

8310-AD64

€

2x3 46 inch - zwart
2x3 46 inch - chroom

8320-6b
8320-6c

€ 1.445,00
€ 1.547,00

2x3 55 inch - zwart
2x3 55 inch - chroom

8320-5b
8320-5c

€ 1.445,00
€ 1.547,00

2x3 47 inch - zwart
2x3 47 inch - chroom

2x3 60 inch - zwart
2x3 60 inch - chroom

8320-7b
8320-7c

8320-8b
8320-8c

37,00

€ 1.445,00
€ 1.547,00

€ 1.445,00
€ 1.547,00

3x2 46 inch - zwart

8313-46

€ 1.909,00

3x2 55 inch - zwart

8313-55

€ 1.934,00

3x2 47 inch - zwart
3x2 60 inch - zwart

600/400 adapter kit

8313-47
8313-60

8310-AD64

€ 1.922,00
€ 1.940,00

€

37,00
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Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Professionele Video Wall
en Digital Signage montage

Product omschrijving

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.

kleur

bestel nr.

Prijs

zwart/zwart
pop-in-pop-out

40.8310 /b

€ 590,00

zwart/zwart
vaste-in-out

40.8311 /b

€ 339,00

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Een 8-punts micro instelling voor een perfecte uitlijning.

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.
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.

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

Beveiliging schroeven om het per ongelijk vrijkomen van het
scherm te voorkomen

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

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)
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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
130,00
130,00
130,00
145,00
145,00
165,00
165,00
165,00
170,00
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INFORMATIE OVER BESTELLEN EN LEVEREN

Gates Benelux BV

Postadres:

Postbus 147

NL-3940 AC Doorn
Nederland

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

Kantooradres:

U kunt zelf kiezen uit:
Complete levering: u ontvangt uw zending zodra alle goederen voorradig zijn.

NL-3941 GT Doorn

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.

Vossenweg 30
Nederland
Telefoon:

+31 (0)343 477500
Fax:

+31 (0)343 477600
Email:

info@gatesweb.nl
Internet:

www.gatesweb.nl
Handelsregister:

30123912 (Utrecht)
BTW nummer:

NL8033.61.890.B01
ABN Amro Bank:

NL70ABNA0549812857
BIC: ABNANL2A
ING Bank:

NL39INGB0005174753
BIC: INGBNL2A

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.
Betalingsvoorwaarden
Levering geschiedt uitsluitend volgens de Algemene Betalingsvoorwaarden van Gates Benelux BV,
welke u kunt downloaden: www.gatesweb.nl/voorwaarden.htm.
Levering op krediet vindt uitsluitend plaats na gebleken kredietwaardigheid en acceptatie door een
kredietverzekeraar.
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.
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.
Gates Benelux BV behoudt zich het recht voor alleen die goederen te accepteren die zich in
dezelfde toestand bevinden als bij de uitlevering.
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 2016

Distributeur:
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MUCH MORE TO OFFER

Gates Benelux B.V.
Postbus 147
NL-3940 AC Doorn
Nederland
Tel +31 (0)343 477500
Fax +31 (0)343 477600
www.gatesweb.nl

