Standaard kleuren:
RAL 7035 lichtgrijs
RAL 8019 grijsbruin

10 % meerprijs:
RAL 1018 zinkgeel
RAL 3000 vuurrood
RAL 3004 purperrood
RAL 4002 roodviolet

RAL 5011 staalblauw
RAL 5014 duifblauw
RAL 5015 hemelsblauw
RAL 5018 turkooisblauw
RAL 6010 grasgroen
RAL 6027 lichtgroen
RAL 9005 diepzwart
RAL 9006 wit aluminium

14 pagina’s
Oplossingen voor
plafondmontage
van projectoren
Visualizer
voor modern
presenteren
Opbergkasten voor
uw apparatuur

LCD-meubels

RAL 4003 erikaviolet
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Visualisatiemeubel

...altijd mobiel!
Hoogteverstelbare trolley
voor uw visualizer
traploos verstelbaar van 75 – 113 cm,
Maten, B/D: 72 x 60 cm
Stabiel stalen onderstel met
4 wielen waarvan 2 met rem.

PS 12 HT

169,00 g

Inclusief elektriciteitsaansluiting:
3-vaks-stekkerdoos met 5 m kabel

PS 12 HT E

204,00 g

Kleuren en decors
Levering vindt plaats in
framekleur RAL 7035 Lichtgrijs.
Tegen meerrpijs zijn 14
andere RAL-kleuren leverbaar.
Zie kleurtabel pagina 3.

Kleurcode:
B = blauw, GR = grijs
G = groen, R = rood
S = zwart, M = multicolor

M-TT61S

M-TT51…
135,00 g
896

M-TT61…
139,00 g

M-TT71…
145,00 g

M-TT71B

M-TTT1 84…
177,00 g

M-TTT284GR

M-TTT2 84…
177,00 g

M-TTT94G

M-TTT94…
179,00 g

M-TTT104R

M-TTT104…
185,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Eenvoudig

alles presenteren!
Visualiseren –
documentencamera’s
– de OHP’s van de toekomst!
Gecombineerd met een beamer of
beeldscherm/TV heeft u met dit apparaat
alle mogelijkheden.
U kunt van alles presenteren:
computerprints, kleine tot grotere voorwerpen, foto’s, 3D-objecten, bewegende
afbeeldingen in realtime, vergrotingen. Elke
leerling in de klas kan zo alles herkennen!

Instapmodel, dat ondanks de gunstige prijs over een
VGA-aansluiting voor beamer/PC-monitor beschikt
• Resolutie 470.000 Pixels
• Uitgangen: 1 video, 1 VGA
• Belichting: bovenlicht: 2 x 9W, onderlicht: 2 x 6W
• Scherpstelling door de beweegbare arm
• Gewicht 6 kg, maten, B/H/D: 320 x 390 x 110 mm

AV2800A

# 499,00 g

Het Top-model voor dagelijks gebruik
Vele features, vele aansluitmogelijkheden en goede belichting
spreken voor dit apparaat
• Resolutie 800.000 Pixels
• Ingangen: 2 x video, 2 x S-video, 2 x audio, 1 x microfoon, 2 x VGA
• Uitgangen: 1 x video, 1 x S-video, 1 x audio, 1 x VGA
• Belichting: bovenlicht: 2 x 9W, onderlicht: 2 x 3W
• Gewicht: 5 kg, maten, B/H/D: 360 x 460 x 130 mm

AV2800HV

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

# 968,00 g

LCD-meubels

• Autofocus, 16x optische zoom
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Draagbare

visualiser
Draagbaar: AV-2800S.
Onze draagbare visualiser
is gemaakt voor mobiel
gebruik, onderweg of in
het schoolgebouw.

· 800.000 Pixels
· Afstandsbediening
· Ingebouwde
afbeeldingen-houder

Het met één hand te verschuiven mechanisme en de praktische draagtas zorgen voor
maximale mobiliteit. De tas
beschermt tegen beschadiging.
• Resolutie 800.000 Pixels,
520 TV-lijnen
• Autofocus, 16x optische zoom,
2 x digitale zoom
• Afstandsbediening
• Ingang: 1 x VGA (1024 x 768)
• Uitgangen: 1 x video,
1 x S-video, 1 x audio, 2 x VGA,
1 x USB2.0

LEDverlichting

• Belichting: bovenlicht:
1 x 7W, LED verlichting!
Onderlicht: 1 x 3W
• Gewicht: 4,5 kg, draagbaar
• Maten,
B/H/D: 312 x 400 x 120 mm
• Extra: statief, waaraan
2 afbeeldingen bevestigd
kunnen worden

AV2800S

# 1.229,00 g

Zo snel laat dit model zich inklappen en in een praktische tas opbergen!
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Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Beamer-caddy
Variabel – stabiel – flexibel
• Presentatiekoffer, laptop- en
projectortassen, opzetten en eenvoudig
weer afhalen
• Bovenste platform kantel- en inklapbaar
• Onderste platform draai- en inklapbaar
• Geïntegreerd handvat
• Zeer stevig staand door de grote wielen
• In hoogte verstelbaar
• Kleuren volgens afbeelding

# 159,00 g

LCD-meubels

C-PTPSH002

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.
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LCD-

projectiemeubels

Model DV 20, decor grijs,
metaaldelen RAL 7035 lichtgrijs
Model DV 10, decor grijs,
metaaldelen RAL 7035 lichtgrijs

LCD-projectortrolley Model DV 20
•
•
•
•

Maten, B/H/D: 48 x 87-116 x 72 cm
Gewicht: ca. 25 kg
Traploos in hoogte verstelbaar met klemmechaniek
Bovenblad voor apparatuur, B/D: 40 x 65 cm,
met handwiel verstelbaar
• Met blad voor videorecorder of laptop, B/D: 40 x 46 cm
• Hoogte tussen schap en klem: 25 cm

LCD-projectortrolley
Model DV 10 „Economic“
• Maten, B/H/D: 48 x 104-141 x 47 cm
• Gewicht: ca. 17 kg
• Traploos in hoogte verstelbaar met klemmechaniek
• Bovenblad voor apparatuur, B/D: 38 x 50 cm

DV 20

• Neigbaar met klemmechaniek
• Met blad voor videorecorder of laptop, B/D: 40 x 43 cm

Inclusief elektriciteitsaansluiting: 3-vaks-stekkerdoos met 5 m kabel

• Hoogte tussen schap en klem: 25 cm

DV 20 E

DV 10
DV 10 E

484,00 g

339,00 g

Inclusief elektriciteitsaansluiting: 3-vaks-stekkerdoos met 5 m kabel

900

449,00 g

374,00 g

De LCD-projectormeubels
zijn van stabiele staalbuizen gemaakt en
met stevige zwenkwielen (waarvan 2 met
rem) uitgerust.
De gehele LCD-uitrusting kan in de
kleinste ruimte worden ondergebracht, en
is daardoor altijd klaar voor gebruik.

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Model DV 20, decor grijs, metaaldelen RAL 7035 lichtgrijs

De afbeelding toont model DV 30-2

LCD-projectortrolley Model DV 20 V

LCD-projectortrolley

• Maten, B/H/D: 48 x 87 – 116 x 72 cm

• Maten, B/H/D: 50 x 100 – 147 x 67 cm

• Gewicht: ca. 26 kg

• Gewicht: ca. 30 kg

• Uitvoering als model DV 20, maar met extra uitschuifbaar blad
onder het bovenste blad voor een laptop, maximaal instelvlak
van het afneembare blad: 39 x 41 cm

• Traploos in hoogte verstelbaar door draaimechaniek

DV 20 V

499,00 g • Onderblad voor videorecorder of laptop, B/D: 44 x 35 cm

Inclusief elektriciteitsaansluiting: 3-vaks-stekkerdoos met 5 m kabel

DV 20 V E

• Bovenblad voor apparatuur, B/D: 44 x 65 cm,
neigbaar met handwiel
• Hoogte tussen schap en handwiel: 24 cm

534,00 g DV 30-1

625,00 g

Inclusief elektriciteitsaansluiting: 3-vaks-stekkerdoos met 5 m kabel

DV 30-1 E

660,00 g

Model lijkt op boven, maar heeft 2 onderbladen
• Hoogte tussen schap en handwiel: 14 cm
• Gewicht: ca. 32 kg

DV 30-2

675,00 g

Inclusief elektriciteitsaansluiting: 3-vaks-stekkerdoos met 5 m kabel

DV 30-2 E

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

710,00 g

LCD-meubels

• 2e onderblad, B/D: 44 x 35 cm
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Kast of

trolley?

Modell DVS 100 RV, speciaal decor groen U610.

DV-meubel Model DVS 100
• Maten, B/H/D: 96 x 157 x 57 cm
• Kast binnen, breedte: 91 cm
• Tablar-bovendeel binnen, hoogte: 65 cm
• Ondergedeelte, hoogte: 67 cm
• Tablar-bladen: 45 x 40 cm

LCD-projectortrolley

Mobiele data- en videoprojectiekast voor het veilig opbergen van
LCD-projectoren en laptop in een gescheiden bovengedeelte
(gedeelde deuren). In de ruime binnenkant kunnen verschillende
videobronnen en media, op verschillende manieren ingericht en
geplaatst worden. De beide uitklapbare tablars in het bovenste
deel garanderen gebruiksklaarheid en makkelijke toegang tot de
apparatuur.

• Maten, B/H/D: 63 x 100 – 147 x 67 cm, Gewicht: ca. 36 kg
• De professionele oplossing voor zware en grotere projectoren
• Traploos in hoogte verstelbaar met draaimechaniek
• Bovenblad voor apparatuur, B/D: 56 x 65 cm,
neigbaar met handwiel
• Blad voor videorecorder of laptop, B/D: 56 x 35 cm
• Hoogte tussen schap en handwiel: 24 cm

Inclusief elektriciteitsaansluiting: 3-vaks-stekkerdoos met 5 m kabel

DV 35-1

De afbeelding toont
model DV 35-2

Het meubel is gemaakt van spaanplaat met melamine toplaag.
Standaardkleur Grijs 20, naar keuze zijn 8 andere aantrekkelijke
decors verkrijgbaar. Zie kleurtabel pagina 2.
Met een verstelbaar legplank in de onderste kast

DVS 100 RB

879,00 g

Met uittrekbare legplank in het midden van de onderste kast en
een uittrekbare cassetterek onderin.

DVS 100 RVK

Inclusief elektriciteitsaansluiting: 3-vaks-stekkerdoos met 5 m kabel

DV 35-1 E

• Hoogte tussen schap en handwiel: 14 cm, Gewicht: ca. 38 kg

DV 35-2

799,00 g

Inclusief elektriciteitsaansluiting: 3-vaks-stekkerdoos met 5 m kabel

DV 35-2 E

834,00 g

969,00 g
CD-rek

Met uittrekbare legplank in het midden van de onderste
kast en een uittrekbare CD-rek onderin (ca. 100 CD’s).
Zie ook de afbeelding hiernaast.

DVS 100 RVCD

774,00 g

Model lijkt op boven, maar heeft 2 onderbladen
849,00 g • 2e blad, B/D: 56 x 35 cm

Met uittrekbare legplank in het midden van de onderste kast,
daaronder opbergruimte

DVS 100 RV

739,00 g

Praktische kleine hulp
(37 x 17 cm), dat overal bijgezet
kan worden.
Bewaren van ca. 25 CD’s.
Glijvast door 4 anti-slip voetjes.

985,00 g

CD-1

23,50 g

Uitschuifbaar cassettrek
VCD 4
139,00 g
902

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Een echt

multitalent

Ons speciaal voor professioneel gebruik ontwikkelde
multifunctioneel meubel is
heel bijzonder.
Ofwel in de functie van LCD- en OHPprojectortafel ofwel als lezenaar; dit model
biedt optimale mogelijkheden voor elk gebruik.
De elektrische hoogteverstelling zorgt voor
een snelle aanpassing voor elk gebruik.
Ideaal is ook de combinatie van meerdere
meubels met verschillende functies: naast
gebruik als lezenaar, ook een OHP- en LCDprojectormeubel. Een bijzonder en multifunctioneel mobiel mediacentrum.
Tot de standaarduitrusting behoren:
• 2 in hoogte verstelbare legborden
• 1 Telescopisch uitschuifblad
• 1 Lezenaar opzetstuk
Buitenmaten gesloten,
B/H/D: 60 x 113 x 60 cm
Minimumhoogte van de projector: 93 cm
Elektrisch in hoogte verstelbaar tot 140 cm
Binnenmaten van het
elektrisch verstelbare gedeelte,
B/H/D: 50 x 53 x 40 cm
Standaarduitvoering houten onderdelen in
grijs-decor, stalen onderdelen in lichtgrijs
RAL7035. De houten onderdelen kunnen
tegen meerprijs naar uw kleur-wens
uitgevoerd worden. U vindt het kleurenpallet op pagina 2. Gelieve uw keuze aan
te duiden bij uw bestelling.

DPR 10

1.589,00g

LCD-meubels

Gebruik als LCD-projectiewagen, inclusief
opbergmogelijkheid voor extra apparatuur.

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.
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Mobiele

mediawagen

Mediawagen PH4
Ideaal bvb voor het gebruik samen met uw interactief bord,
want PC, laptop, printer en/of scanner zijn netjes opgeborgen
in de kast en altijd daar waar u ze nodig heeft. Ook beamers
worden op een deze manier mobiel.
• Grote verluchtingsuitsparingen in de rugzijde
• Uittrekbare toetsenbordlade voor zittend gebruik (72 cm)
• 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd
• Afsluitbare deur
• Uitneembare achterwand voor eenvoudige kabeldoorsteek
Maten, B/H/D: 54 x 105 x 62 cm

PH4

398,00 g

Multifunctionele computerwagen
Modern design! De afsluitbare roldeuren zijn plaatsbesparend en de aangebrachte kabeldoorsteken vereenvoudigen
de bekabeling van uw toestellen.
• Grote verluchtingsuitsparingen in de rugzijde
• Uittrekbare toetsenbordlade voor zittend gebruik (72 cm)
• 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd
• Uitneembare achterwand voor eenvoudige bekabeling,
geïntegreerde stekkerdoos met 3 aansluitpunten aan de
achterzijde
• PC-Tower-vak van 25 x 50 cm
Maten, B/H/D: 86 x 80 x 60 cm

EDV-80R

539,00 g

Op de afbeelding een EDV-80R in
zwarte uitvoering (meerprijs). De Symboxen
(zie pagina 688) zijn niet inbegrepen.

904

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Mediacenter

„Royal“

In deze kast brengt u alles
onder wat u nodig heeft om een
perfecte presentatie te geven.
Dankzij de overkoepelende
roldeuren staat de projector
steeds bovenaan en is altijd snel
klaar voor gebruik.
Dankzij de intelligent aangebrachte kabeldoorgangen is de
bekabeling kinderspel.
De geperforeerde metalen
voorplaat zorgt voor een goede
ventilatie, de afsluitbare roldeuren voor de zekerheid.
Door de grote wielen is de
wagen zeer mobiel, en 2 geremde
wielen zorgen er voor dat de
wagen perfect vast staat tijdens
de presentatie

Optimaal: Ook als 19"variant met inbouwglijders
verkrijgbaar!

• 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd
• Afsluitbare roldeur
• Intelligente kabelaansluitingen
en -doorvoer

Kabeldoorgangen en –aansluitingen aan
binnen- en buitenkant zorgen voor een
gemakkelijke installatie. 5 meter aansluitkabel wordt standaard meegeleverd.

• Opberglade voor
afstandsbedieningen, stiften, …
Maten, B/H/D: 55 x 115 x 66 cm
Lichthoogte beamervak: 15 cm

MCR-R

745,00 g

Wij bieden ook een geïntegreerd
geluidssysteem met microfoon
aan. Vraag ernaar.
Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Met praktische opberglade.

LCD-meubels

• Groot uittrekbaar platform voor
toetsenbord of laptop

905

Eén voor

allen...

U kent het
probleem!
Voor elke projector
had u tot nu toe een
apart projectorblad
nodig, maar nu niet
meer…

Model SE1

➊ Plafondhouder incl. univer- ➍ Plafond-wandhouder
sele bevestigingsplaat (spin)
Korte plafondhouder met
koppeling (hoogte van de
onderkant van de bevestigingsplaat tot het plafond 16 cm),
met universele projectorbevestigingsplaat (spin)

D 1-SE1

als DWH 2,
maar uitschuifbaar van 73 tot
98 cm (van plafond tot onderkant van de bevestigingsplaat),
verstelbaar in 5 cm rooster met
universele bevestigingsplaat
(spin).

259,00 g DWH 3-SE 1

➋ Universele plafond- of
wandhouder,
uitschuifbaar van 35 tot 45 cm
(van plafond tot onderkant van
de bevestigingsplaat), verstelbaar in 5 cm rooster met kabeldoorvoer, verstelbaar gewricht
aan te passen aan elk plafond
of schuine wand, met koppeling
en universele bevestigingsplaat
(spin).

DWH 1-SE 1

369,00 g

➌ Plafond-wandhouder als
DWH 1, maar uitschuifbaar van
58 tot 73 cm (zie DWH1).

DWH 2-SE 1

387,00 g

405,00 g

Losse plafondhouders
Korte plafondhouder zonder
bevestigingsplaat (spin)

D1

184,00 g

Universele plafond- of wandhouder (35 tot 45 cm) zonder
bevestigingsplaat (spin)

DWH 1

299,00 g

Universele plafond- of wandhouder (58 tot 73 cm) zonder
bevestigingsplaat (spin)

DWH 2

315,00 g

Universele plafond- of wandhouder (73 tot 98 cm) zonder
bevestigingsplaat (spin)

DWH 3

334,00 g

Bevestigingsplaat (spin), los

SE1

84,00 g

Plafondhouders
Onze universele bevestigingsplaten (spin) passen
op (bijna) alle projectortypen tot en met een
grootte van 35 x 45 cm.
Gewicht max. 25 kg.
Door de slimme uitschuifmogelijkheid kunt u elke
gewenste hoogte bereiken
met uw projector.
Bij levering inbegrepen zijn
4 stergreep schroeven met
een Ø van 4/5/6 mm,
evenals montagemateriaal.
906

➊
➋
➌
➍
Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Universele

plafondhouders

DWH100

DWH4

DWH5
Multifunctionele plafondhouders zijn
de nieuwe professionele houders.

– Quick-release mechanisme

De plafondhouders DWH4 en DWH5 zijn de
meest flexibele!
Belastbaar met beamers tot en met een gewicht
van 25 kg. De plafondhouders zijn voor 99 %
compatibel met alle beamers.
(Aangenomen dat er insteekopeningen zijn in
de bodem van de beamer).

– DWH4: 40 – 70cm

– Traploos in hoogte verstelbaar
– DWH5: 60 – 110cm
– Verborgen bekabeling
– Geïntegreerd draaipunt, waardoor verticaal
en horizontaal kantelen mogelijk is
– Door de afstand ontstaat optimale beluchting
van het apparaat

De universele projectorbevestigingsplaat van
deze plafondhouders
(DWH100, DWH4 en
DWH5) past op bijna alle
projectortypen. Maximaal
gewicht 25 kg. Door de
intelligente schuifmechaniek kunt u ieder
montagepunt van uw
projector bereiken.
Meegeleverd worden
4 stergreep schroeven
met doorsneden
van 4/5/6 mm inclusief
montagemateriaal.

Vaste hoogte 15 cm, kleur zilver

DWH100

137,00 g

Instelhoogte 40 – 70 cm,
kleur zilver

DWH4

179,00 g

Instelhoogte 60 – 110 cm,
kleur zilver

DWH5

189,00 g

– Voor projectoren tot 25 kg!

DWH 10
– Flexibel: tot 45 cm verlengbaar
– Draaipunt: traploos,
360 graden radius, 75 graden hoek
Bijzonder kleine en handige plafondhouder met universeel projectorbevestigingsplaat voor projectoren met
insteekopeningen voor plafondmontage.

Het draaipunt is moeiteloos te draaien en
te kantelen en wordt door een gemeenschappelijke schroef met alleen het handvat bewogen.
Belastbaarheid ca. 10 kg, kleur zilver.
De levering vindt plaats inclusief
bevestigingsmateriaal.

DWH 10

105,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

LCD-meubels

De plafondafstand kan met 4 aan elkaar te
bevestigen verchroomde stalen bouten
(lengte 10 cm) variabel opgesteld worden.
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Stofvrij

en zeker
De garagekast
De veilige en stofvrije
„parkeerplaats“ voor uw
waardevolle apparatuur.

PS 8

zie hieronder

De kast is uitgevoerd met een
aan de deuren gemonteerde
sokkel.

EDV 70N

Op ca. 150 cm hoogte bevindt
zich een inlegbord ondersteund
door een stalen arm voor
verhoogde stabiliteit. Het
bovenste schap van de kast is
geschikt voor het opbergen
van ordners. Materiaal voor
montage van de legborden
wordt meegeleverd.
De afbeelding toont twee
garagekasten. Links met
projectortrolley PS 8 en OHP.
Rechts onze EDV70
(niet standaard inbegrepen
bij het artikel).
Binnenbreedte: 91 cm
Binnendiepte: 58 cm
Binnenhoogte „opberg“: 149 cm
Binnenhoogte bovenste vak: 35 cm
Buitenmaten,
B/H/D: 95 x 190 x 60 cm

AVG 60

487,00 g

Levering zonder wagen, zonder afgebeelde accessoires

OHP-wagen, model PS8 inclusief OHP MOL1425
Op deze 4 etages kunt u alle benodigde apparaten onderbrengen.
Mobiel op 4 stabiele wielen, waarvan 2 met rem.
De totale hoogte bedraagt 85 cm.

Maten, B/H/D: 47 x 75 x 56 cm
Beschikbare breedte: 40 cm, Beschikbare diepte: 52 cm
Projector-platform: 47 cm breed x 50 cm diep.
Houten onderdelen standaard in grijs.

Framekleur in lichtgrijs, houtdelen in grijs

Metalen onderstel en opbergschuiven in groen, RAL 6010

Computer-werkplek

EDV 70N
908

229,00 g PS8-6P1425

# 299,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

