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ergonomic IT 

MONITORARMEN EN   
ERGONOMISCHE COMPUTERWERKPLEK OPLOSSINGEN  



Als specialist op het gebied van computercomfort levert 
atepgates™ een bijzonder uitgebreid assortiment acces-
soires voor de computerwerkplek. Een monitor op het bu-
reau brengt een heel andere houding met zich mee.  
Daarom kiest u voor die accessoires waarmee u het beeld-
scherm aan uw houding kunt aanpassen. Want het ene 
beeldscherm en bureau is het andere niet ! Ook in monta-
ge biedt het viewmate assortiment een ruime keuze uit een 
vrijstaande voetplaat, een kabeldoorvoer– of bladklem 
bevestiging. 
 
 
 
De hoogte van het beeldscherm 
Een te laag en hellende monitor belast rug en nek en ver-
oorzaakt overbelasting door richtreflectie. Als men rechtop 
zit met ondersteuning in de rug terwijl de onderarmen hori-
zontaal liggen hoort de bovenrand van het beeldscherm op 
gelijke hoogte met de ogen te zijn. Om dit alles te bereiken 
zal de monitorstandaard verhoogd moeten worden naar de 
juiste hoogte d.m.v. een monitor verhoger. (bij voorkeur 
een hoogte verstelbaar model) Een juiste/gezonde werk-
houding leidt tot hogere productiviteit bij de gebruikers 
 
Oogafstand tot het beeldscherm  
Essentieel voor een optimale productiviteit bij een zo ge-
ring mogelijke kans op lichamelijke krachten zoals nekpijn, 
vermoeide ogen etc. is het gebruik van een beeldscherm 
zwenkarm met gasveer, die volledig te verstellen is in zo-
wel hoogte, diepte (±55/65/75cm voor resp.15”, 17”, 19”) 
als neiging. Daarnaast kan het na gedane computerwerk 
de monitor wegdraaien zodat extra werkruimte kan worden 
gecreëerd voor ander werkzaamheden. 

Het gebruik van een documenthouder  
Het focussen van de ogen en het draaien van het hoofd 
van links  naar rechts veroorzaakt vermoeidheid en daar-
door verlies van productiviteit. Als een documenthouder 
geplaatst wordt tussen de monitor en het toetsenbord (op 
de juiste ooghoogte) wordt het draaien van de nek verme-
den en kijken de ogen (hoofd) alleen omhoog of omlaag, 
maar altijd vanaf gelijke afstand en dat is minder belastend 
voor de ogen en nek. 
 
Het gebruik van een notebookstand  
Bij langdurig gebruik van een notebook op tafel wordt men 
geconfronteerd met het feit dat door het geïntegreerde 
toetsenbord je te dicht op het scherm zit. Door het schei-
den van de belangrijkste componenten (toetsenbord en 
beeldscherm) kunnen beide apart gepositioneerd worden. 
Door de verhoging van het beeldscherm naar ooghoogte 
bij een gelijke afstand van ± 55/65 cm resp. 15”, 17” scher-
men, en het gebruik van een apart toetsenbord wordt een 
optimale en maximale comfort en welzijn verschaft.. 

Meer ruimte en een betere houding op de 
computerwerkplek.  

Op eenvoudige wijze is het 
beeldscherm in hoogte te ver-
stellen met een snelkoppeling. 

Kabelmanagement  
Geïntegreerde kabelclips 
voor het binden van de 
kabels.  
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs excl. BTW 
LCD/TFT monitorarm wit, in hoogte instelbaar VG120 
De monitorarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 26 inch • met draaiknop traploos in hoogte instelbaar van 240-450mm (centrum VESA) • lengte draagstang 300mm Ø 32mm • draaibereik +/-90º • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor opti-maal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 8kg • inclusief tafelklem voor werkbladen van 5-40mm en bladdoorvoer voor werkbladen tot 6cm dik • inclusief kabelclips • materiaal arm: gepoe-derd staal • kleur: verkrijgbaar in wit, aluminium zilver of zwart • een-voudige installatie met bijgeleverde tool.  

Bureau/werkblad montageklemmen voor monitorarm 
Alle Viewgo monitorarmen worden inclusief tafelklem voor werkbladen van 5-40mm en een bladdoorvoer voor werkbladen tot 6cm dik • met kabelclips voor een nette kabelgeleiding • materiaal montageklemmen: gepoederd staal • kleur: verkrijgbaar in wit, aluminium zilver of zwart • eenvoudige installatie met bijgeleverde tool. 

  
   wit zilver  zwart 

Dual LCD/TFT monitorarm verticaal diepte instelbaar, VG133 
Dubbele zwenkarm is geschikt voor 2 flatpanel beeldscherm tot 24 inch naast elkaar te plaatsen • met draaiknop traploos in hoogte instelbaar van 240-450mm (centrum VESA) • lengte draagstang 300mm Ø 32mm • draaibereik +/-90º • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 4kg per scherm • beeldschermen staan in een kijkhoek van 10º en in breedte instelbaar over 110mm• inclusief tafel-klem voor werkbladen van 5-40mm en bladdoorvoer voor werkbladen tot 6cm dik • inclusief kabelclips • materiaal arm: gepoederd staal • kleur: verkrijgbaar in wit, aluminium zilver of zwart • eenvoudige instal-latie met bijgeleverde tool. 

 €   119,00 
 48.133  zwart 

LCD/TFT monitorarm zilvergrijs, in hoogte instelbaar VG120 
De monitorarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 26 inch • met draaiknop traploos in hoogte instelbaar van 240-450mm (centrum VESA) • lengte draagstang 300mm Ø 32mm • draaibereik +/-90º • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor opti-maal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 8kg • inclusief tafelklem voor werkbladen van 5-40mm en bladdoorvoer voor werkbladen tot 6cm dik • inclusief kabelclips • materiaal arm: gepoe-derd staal • kleur: verkrijgbaar in wit, aluminium zilver of zwart • een-voudige installatie met bijgeleverde tool. 

 €     72,00  
 48.122  

 zilver   

 €     72,00  
 48.120  

 wit  

LCD/TFT monitorarm zwart, in hoogte instelbaar VG120 
De monitorarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 26 inch • met draaiknop traploos in hoogte instelbaar van 240-450mm (centrum VESA) • lengte draagstang 300mm Ø 32mm • draaibereik +/-90º • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor opti-maal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 8kg • inclusief tafelklem voor werkbladen van 5-40mm en bladdoorvoer voor werkbladen tot 6cm dik • inclusief kabelclips • materiaal arm: gepoe-derd staal • kleur: verkrijgbaar in wit, aluminium zilver of zwart • een-voudige installatie met bijgeleverde tool. 

 48.123  
 zwart  €     72,00  

Dual LCD/TFT monitorarm wit, instelbaar, VG130 
Dubbele zwenkarm is geschikt voor 2 flatpanel beeldscherm tot 24 inch naast elkaar te plaatsen • met draaiknop traploos in hoogte instelbaar van 240-450mm (centrum VESA) • lengte draagstang 300mm Ø 32mm • draaibereik +/-90º • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 4kg per scherm • beeldschermen staan in een kijkhoek van 10º en in breedte instelbaar over 110mm• inclusief tafel-klem voor werkbladen van 5-40mm en bladdoorvoer voor werkbladen tot 6cm dik • inclusief kabelclips • materiaal arm: gepoederd staal • kleur: verkrijgbaar in wit, aluminium zilver of zwart • eenvoudige instal-latie met bijgeleverde tool. 

 wit zilver   

 48.130 48.132  

 €   119,00 €   119,00  

LCD/TFT monitorarmen “viewgo”  
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LCD/TFT monitorarm Wingline WL182  
Geschikt voor een flatpanel beeldscherm van 14-20 inch met een VE-SA aansluiting 75/100 • traploos in hoogte en diepte verstelbaar van 15-45cm (centrum VESA) • draaibereik 360º • beeldschermbevestiging met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) standaard meegeleverd • VESA rotatie –90º tot +90º, horizontale rotatie -90º tot +90º, verticale rotatie 145º • verdekte kabelgeleiding in het profiel • belasting tot 12 kg • met tafelklem voor werkbladen tot 50mm dik • materiaal: gepoe-derd staal. 

 40.182 40.183 
 zilvergrijs zwart 

LCD/TFT monitorstandaard DF502   
Tafelstandaard voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch met een VESA aansluiting • hoogte verstelling van 240 tot 390mm (centrum VESA) • scherm 360º draaibaar • neigen +25º/-25º • beeldschermbe-vestiging met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) standaard meege-leverd • belasting tot 15 kg • materiaal: gepoederd staal • afmetingen: 250x202x415mm (bxdxh) • leverbaar in kleur: zwart of zilvergrijs.   

 52.500 52.502 52.503 

 wit zilvergrijs zwart 

LCD/TFT monitorarm hoogte instelbaar VM652 
De monitorarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm (centrum VESA) • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • draaibereik +/-90º • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 15 kg • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer be-vestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.  
 

 52.652  
 zilver/aluminium  

LCD/TFT monitorarm hoogte en diepte instelbaar VM662 
Dubbele zwenkarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm (centrum VESA) • enkele scharnierende arm met 2 draaipun-ten, armbereik tot 405mm • met kabelmanagement clips • lengte draag-stang 400mm Ø 38mm • draaibereik +/-90º • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 15 kg • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.   
 

 zilver/aluminium  
 52.662  

Twin LCD/TFT monitorarm horizontaal VM612 
Voor 2x flatpanel beeldschermen tot 24 inch naast elkaar te plaatsen • met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm (centrum VESA) • breedte horizontale rail 620mm • met kabelmanage-ment clips • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • beeldscherm bevesti-ging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 15 kg per scherm • inclu-sief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: alumini-um zilver.  
 

 52.612  zilver/aluminium 

Dual LCD/TFT monitorarm verticaal diepte instelbaar VM632 
Dubbele zwenkarm is geschikt voor 2 flatpanel beeldscherm tot 24 inch naast elkaar te plaatsen • met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm (centrum VESA) • dubbele scharnierende arm met 2 draaipunten, armbereik tot 405mm • met kabelmanagement clips • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • draaibereik +/-90º • beeld-scherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 15 kg per scherm • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.  
 

 €      39,00 €      39,00 

 €     72,00 €     72,00 €     72,00 

 €     72,00 

 €     98,00 

 €   116,00 

 52.632  zilver/aluminium 

bestel nr. omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW prijs  
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LCD/LED/TFT monitorarmen “viewmate”   

 €   162,00 
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW 
Twin LCD/TFT monitorarm verticaal VM672 
De monitorarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-700mm (centrum VESA) • lengte draagstang 710mm Ø 38mm • draaibereik +/-90º • beeldscherm bevestigingen met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 15 kg per scherm • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: gepoe-derd staal • kleur: aluminium zilver.  
 

LCD/TFT wandarm hoogte en diepte instelbaar VM052 
Scharnierende wandarm met 4 draaipunten • armbereik 450mm, hoog-te verstelling over 200mm met snel verstel hendel • geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch met een VESA aansluiting • hoogte draagstand 260mm Ø 38mm • draaibereik +/-90º • zwenkbereik tot 450mm • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 15 kg • wandmontage afmetingen 109x100mm (bxh), wandafstand; minimaal 130mm en maximaal 500mm  • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.   Optie: Thin Client houder 

 €   109,00 
 52.052  zilver/aluminium 

LCD/TFT wandarm diepte instelbaar VM042 
Scharnierende wandarm met 4 draaipunten • armbereik 450mm • ge-schikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch met een VESA aan-sluiting • draaibereik +/-90º • zwenkbereik tot 450mm • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 15 kg • wandmon-tage afmetingen 109x100mm (bxh), wandafstand; minimaal 130mm en maximaal 500mm  • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.   

 €     90,00 
 52.042  zilver/aluminium 

Dual LCD/TFT monitorarm verticaal diepte instelbaar VM682 
Dubbele zwenkarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-700mm (centrum VESA) • enkele scharnierende arm met 2 draaipun-ten, armbereik tot 405mm • met kabelmanagement clips • lengte draag-stang 710mm Ø 38mm • draaibereik +/-90º • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 15 kg per scherm • inclusief tafel-klem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.  
 

 €   170,00 
 52.682  

 zilver/aluminium 

 €   109,00 
 52.672  zilver/aluminium 

Quadro LCD/TFT monitorarm verticaal diepte instelbaar VM622 
Vier dubbele zwenkarmen geschikt voor 4 flatpanel beeldschermen tot 24 inch • met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-700mm (centrum VESA) • enkele scharnierende arm met 2 draaipun-ten, armbereik tot 405mm • met kabelmanagement clips • lengte draag-stang 710mm Ø 38mm • draaibereik +/-90º • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 12 kg per scherm • inclusief tafel-klem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • kleur: aluminium zilver.  

 52.622  zilver/aluminium  €   289,00 

LCD/TFT wandhouder met 2 draaipunten VM032 
Voor een flatpanel beeldscherm van tot 24 inch met een VESA aanslui-ting • wandafstand 110mm • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 15 kg • wandmontage afmetingen 71x94mm (bxh) • wandafstand: 131mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: alu-minium zilver.   

 zilver/aluminium 
 52.032  €     44,00 

LCD/LED/TFT monitorarmen “viewmate”  
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bestel nr. omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW prijs  

LCD/LED/TFT Toolbar armen “viewmate”  
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Toolbar bureau railsysteem VM122 
De in hoogte verstelbare rail waarop verschillende flatscreen houders,  mappenhouder, brievenbakje en houder voor benodigdheden gemon-teerd kunnen worden voor een plaatsbesparende werkplek.  Breedte 1200mm • hoogte verstelling 120-420mm, lengte draagstang 400mm Ø 38mm • belasting tot 30kg • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver. 

 52.112  zilver/aluminium 

Toolbar LCD/TFT monitorbevestiging VM132 
Korte monitorarm van 130mm met 2 draaipunten en voor flatscreens tot maximaal 15kg. Draait naar links en rechts, kantelt naar boven en naar beneden en roteert 360 graden. Ideaal als centrale monitorhouder in een drie- of viervoudige parabolische monitoropstelling. De horizontale sleuf maakt dat hij eenvoudig overal langs de toolbar te plaatsen is.  Uitgevoerd met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 15 kg • afstand aan de toolbar: 130mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver. 

 52.132  zilver/aluminium 

Toolbar LCD/TFT monitorbevestiging VM142  
Lange monitorarm van 450mm met 4 draaipunten en voor flatscreens tot maximaal 15kg. Draait naar links en rechts, kantelt naar boven en naar beneden en roteert 360 graden. Ideaal als buitenste monitorhou-der in een drie- of viervoudige parabolische monitoropstelling. De hori-zontale sleuf maakt dat hij eenvoudig overal langs de toolbar te plaat-sen is. Uitgevoerd  met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 15 kg • afstand aan de toolbar: 130-500mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver. 

 52.142  zilver/aluminium 

Toolbar LCD/TFT monitorbevestiging VM152 
De DF152 monitorarm heeft niet alleen een stevige constructie, maar is ook zonder gereedschap in diepte en hoogte te verstellen. Met de hendel kunt u de hoogte van de monitor aanpassen en instellen binnen een bereik van 155mm. Dit is noodzakelijk om monitoren met verschil-lende maten en gewichten uit te lijnen. De horizontale sleuf maakt dat hij eenvoudig overal langs de toolbar te plaatsen is.  Uitgevoerd  met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 15 kg • afstand aan de toolbar: 130-500mm • hoogte draagstand 260mm Ø 38mm • materi-aal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver 

 zilver/aluminium 
 52.152 

Toolbar benodigdheden houder VM170 
Een goede plek om de dagelijkse kantoorbenodigdheden te organise-ren. De houder kan eenvoudig aan de toolbar gemonteerd worden op elke gewenste plaats • uitgevoerd in kunststof, kleur lichtgrijs • afmetin-gen; 127x120x75mm (bxdxh)  

 52.170  zilver/aluminium 

Toolbar brievenbakje VM190 
Biedt ruimte aan alles tot A4-formaat. Het accessoire kan gewoon op de toolbar gehaakt worden, waardoor deze eenvoudig geïnstalleerd of verwijderd kan worden • uitgevoerd in kunststof, kleur lichtgrijs • afme-tingen; 335x251x52mm (bxdxh)  

 €    162,00 

 €      44,00 

 €      80,00 

 €      98,00    

 €      15,00 

 €      17,00         

 52.190         

 zilver/aluminium          
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief  BTW 
CPU houder Thin Client DF422 
Deze CPU houder is speciaal ontworpen voor montage aan een modu-laire monitorarm met een verticale buis van Ø 38mm • voorzien van een hoogte verstelbare snel verstelling • geschikt voor Thin Clients van 42-65mm en maximaal 300mm hoog • uitgevoerd met schuimrubberen anti slip laag voor een stevige klemming • max. belasting 7kg • max. afmetingen 123-147x104x139mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver. 

Toetsenbordhouder van draadstaal DF592   
Wordt gemonteerd tussen de VESA 75/100 aansluiting van een moni-torarm en monitor • biedt plaats aan een toetsenbord • materiaal: ge-poederd 6mm draadstaal • afmetingen: 260x220x310mm (bxdxh) • traploos in hoogte instelbaar door middel van 2 sterknoppen • kan gemonteerd worden aan elke LCD wandhouder en wandarm met VESA aansluiting 75/100mm.  

 €      53,00 
 51.592  zilver/aluminium 

Toetsenbord- en muishouder van “volkern”melamine DF582   
Wordt gemonteerd tussen de VESA 75/100 aansluiting van een moni-torarm en monitor • biedt plaats aan toetsenbord en muis • materiaal: volkern melamine • afmetingen: 600x250x8mm (bxdxh) • frame: 6mm draadstaal afmetingen: 260x220x310mm (bxdxh) • traploos in hoogte instelbaar door middel van 2 sterknoppen • kan gemonteerd worden aan elke LCD wandhouder en wandarm met VESA aansluiting 75/100mm.  

 €      90,00 
 51.582  

 zilver/aluminium 

CPU houder Small Form Factor (SFF) DF432 
Deze CPU houder is speciaal ontworpen voor montage aan een modu-laire monitorarm met een verticale buis van Ø 38mm • voorzien van een hoogte verstelbare snel verstelling • geschikt voor Small Form Factor PC’s van 65-111mm en maximaal 300mm hoog • uitgevoerd met schuimrubberen anti slip laag voor een stevige klemming • meege-leverd band met gesp voor extra veiligheid • max. belasting 10kg • max. afmetingen 144-190x104x302mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver. 

 €      41,00  
 52.432  

 zilver/aluminium 

 €      32,00 
 52.422  zilver/aluminium 

Notebook arm uitbreiding DF692 
Deze notebookarm uitbreiding kan aan elke monitorarm uit de Viewma-te range gemonteerd worden. De notebook arm is geschikt voor laptops tot 17 inch • de notebookhouder is in breedte verstelbaar van 300-365mm en voorzien van anti slip rubber • met hoekinstelling • hoogte-verstelling met snelverstel hendel traploos aan elke verticale buis van Ø 38mm uit de range • enkele scharnierende arm met 2 draaipunten, armbereik tot 480mm • met kabelmanagement clips • belasting tot 10 kg • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.  Samengesteld product: 529722+52972  Losse notebookhouder passend op elke arm met VESA 100/100   

 52.692          52.972 

 zilver/aluminium          zilver/aluminium 

 €    109,00          €      32,00 

Universele notebookhouder DF072   
Kan op elke monitorarm bevestigd worden, mits deze is voorzien van een VESA: MIS-D 75/75 of 100/100 mm compatibele adapterplaat. De notebookhouder is door zijn, in diepte en hoogte verstelbare klemmen geschikt voor vrijwel alle gangbare notebooks. Flexibele ondersteuning voor notebooks, maximale breedte notebook 260-400mm, breedte verstelbare ondersteuning voor stabiele montage, ondersteunt kabel notebook sloten, vervaardigd van duurzaam staal. 

 zilver/aluminium 
 51.072  €      53,00 

Accessoires “viewmate” monitorarmen  

www.gatesweb.nl 7 
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bestel nr. omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW prijs  

Flatscreen/toetsenbord Combo 
trolleys “viewmate”  

www.gatesweb.nl 8 

Monitor/toetsenbord computer trolley VM702  
De “Combo” data invoer trolley is een stevige mobiel werkstation dat eenvoudig verplaatst kan worden. Dankzij de hoogte instelling geschikt voor zittend of staand werken. Alle onderdelen zijn los van elkaar in hoogte verstelbaar over de buislengte van 150cm • beeldschermbeves-tiging met VESA 75/100mm met; roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 15 kg • toetsenbord/muisplateau 650x295mm (bxd) • CPU houder voor SFF computers van 65-111mm breed en 350mm hoog • mobiel met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem • met 2 kunststof kabelklemmen • afmetingen; 640x600x1670mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.  

 52.702  zilver/aluminium 

Monitor/laptop presentatie trolley VM712  
De “Combo” presentatie trolley is een stevige presentatiestandaard dat eenvoudig verplaatst kan worden. Geschikt voor beeldschermen tot 42 inch. Dankzij de hoogte instelling geschikt voor elke kijkhoek. Kompleet met notebook/media houder. Alle onderdelen zijn los van elkaar in hoogte verstelbaar over de buislengte van 150cm • beeldschermbeves-tiging met VESA 100/200, 200/200 en 400/200mm • belasting tot 30 kg • notebook/media houder afmeting: 300x200mm (bxd) • mobiel met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem • met 2 kunststof kabelklemmen • afmetingen; 640x600x1670mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.  

 52.712  zilver/aluminium 

Twin Monitor/Video Conference trolley VM722 
De “Combo” Video Conferentie trolley is een stevige vergadertrolley. De trolley biedt ruimte aan een camera, decoder en heeft een dubbele  horizontale arm geschikt voor 2 beeldschermen tot 24 inch. Camera platform (afmeting: 300x200mm=bxd). Kompleet met media platform voor o.a. decoder. Alle onderdelen zijn los van elkaar in hoogte verstel-baar over de buislengte van 150cm • beeldschermbevestiging met VESA 75/100/ • belasting 15 kg  per scherm • media/decoder plateau:  500x300mm (bxd) • mobiel met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem • met 2 kunststof kabelklemmen • afmetingen; 640x600x1670mm • mate-riaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.  

 52.722  zilver/aluminium 

Monitor/toetsenbord computer muurbevestiging VM732  
De “Combo” monitor/keyboard muurbeugel is een efficiënte oplossing voor data invoer voor bijvoorbeeld gezondheidszorg of magazijn, etc. De monitor, toetsenbord/muis blad en de Thin Client Houder zijn alle-maal eenvoudig in hoogte verstelbaar over de buislengte van 150cm • beeldschermbevestiging met VESA 75/100mm met; roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 15 kg • toetsenbord/muisplateau 650x295mm (bxd) • CPU houder voor Thin CXlient Com-puters tot 7 kg en max. 42-65 breed en 300mm hoog • bevestiging met 2 muurbeugels • met 2 kunststof kabelklemmen • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.  

 zilver/aluminium 
 52.732 

Monitor telescopische plafondarm VM562 
Voor flatpanel beeldschermen tot 24 inch op een plafondafstand tot 700mm verstelbaar • binnenbuis is in zeven stappen van 5cm te ver-stellen, de buitenbuis, waar ook het monitor, dragende mechanisme op gemonteerd is, is voorzien van “snelverstel hendel” waardoor traploos hoogteverstelling mogelijk is. Max. plafondafstand tot 700mm verstel-baar (centrum VESA • schermbevestiging met VESA 75/75 of 100/100mm • belasting tot 15 kg per scherm • scherm -/+ 90º neigen, roteren 250º • afstand scherm tot buis 135mm • eenvoudige montage.   
 

 52.562  zilver/aluminium 

Monitor telescopische plafondarm VM572 
Geschikt voor plafond montage van 2 beeldschermen tot 24 inch rug-aan-rug aan het plafond. Binnenbuis is in zeven stappen van 5cm te verstellen, de buitenbuis, waar ook het monitor, dragende mechanisme op gemonteerd is, is voorzien van “snelverstel hendel” waardoor trap-loos hoogteverstelling mogelijk is. Max. plafondafstand tot 700mm verstelbaar (centrum VESA • schermbevestiging met VESA 75/75 of 100/100mm • belasting tot 15 kg per scherm • scherm -/+ 90º neigen, roteren 250º • afstand scherm tot buis 135mm • eenvoudige montage.   

 €    450,00 

 €    369,00 

 €    415,00 

 €    305,00 

 €      72,00 

 €      80,00         

 52.572         

 zilver/aluminium          
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief  BTW 
Flatscreen/toetsenbord Combo Trolley frame VM8002 
Het ViewMate Combo Trolley frame vormt de basis van alle ViewMate Combo Trolley oplossingen zoals monitor aansluiting, cpu houder, beamer/laptop plateau’s en/of toetsenbord/muishouder. Deze trolley heeft grote vergrendelbare wielen (diameter 75 mm), waardoor deur-openingen geen drempel vormen. Alle andere onderdelen binnen de ViewMate Combo productserie kunnen op dit frame gemonteerd wor-den • max. draagvermogen van 50kg • lengte draagstang; 1590mm Ø 38mm • materiaal: gepoeder coated staal • kleur: aluminium.  

Vesa adapter 400x200mm VM8052  
VESA Adapter 400x200 wordt gebruikt om schermen met een VESA montagepatroon van groter dan 100x100 mm te monteren • max. draagvermogen van 25kg/monitor (tot 42") • compatibel met VESA patronen 200x100/200x200/400x200 mm • afmetingen VESA adapter (bxh): 420 x 220 mm • materiaal: aluminium. 

 €     32,00  
 52.8052  

 zwart   

Dubbele monitor houder VM9752  
Deze - licht gebogen - monitorarm/vleugel combineert 2 beeldschermen naast elkaar en geeft een geweldige functionaliteit voor een uitstekende prijs. Het installeren van monitors en het aanpassen in de breedte is heel gemakkelijk. Eventuele kabels kunnen via de kabeldoorvoer aan de achterkant geleid worden • geschikt voor alle frames in de ViewMate Combo Modulair productserie • in hoogte verstelbaar met een handig snelverstel • breedte instelling 355-655mm • max. draagvermogen van 15kg/monitor (tot 24"/24"W) • compatibel met VESA patronen 75x75/100x100 mm MIS-D • roteren 360°, neigen +90°/-90°, zwenken 360° • min. 116 mm ruimte tussen monitor en frame • breedte monitor/vleugel 718mm • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver.   

 €     90,00  
 52.9752  

 zilver/wit  

Flatscreen/toetsenbord Combo muurframe VM8012 
Het ViewMate Combo Muurframe is gemaakt van stevig staal en vormt de basis van alle ViewMate Combo Muur oplossingen. Alle andere onderdelen binnen de ViewMate Combo Modulair productserie kunnen op dit frame gemonteerd worden. Stevig en veilig gemonteerd op een muur met vier M8-keilbouten • max. draagvermogen van 50kg • lengte draagstang 1632 mm • framediameter 38 mm • materiaal: gepoeder coated staal • kleur: aluminium/zilver    

 €     92,00  
 52.8012  

 zilvergrijs  

 €   209,00  
 52.8002  

 zilvergrijs  

Korte monitorarm 100mm,VM9712 
Deze korte monitorarm is gemaakt van stevige verbindingen die aange-sloten zijn op een VESA montageplaat die monitors van maximaal 15kg kan dragen. Zwenkt naar links en rechts, neigt naar boven en beneden en roteert 360 graden • geschikt voor alle frames in de ViewMate Com-bo Modulair serie • max. draagvermogen van 15kg/monitor (tot 24"/24"W) • in hoogte verstelbaar met een handig snelverstel • roteren 360°, neigen +90°/-90°, zwenken +90°/-90°• compatibel met VESA patronen 75x75/100x100 mm MIS-D • 100 mm ruimte tussen monitor en frame • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver.  

 52.9712  
 zilver/wit  

 €     40,00  

Lange monitorarm 100mm,VM9712 
Deze lange arm met twee extensies is geschikt voor elke gebruiker, dankzij de diepte en hoogte verstelling en draaimogelijkheden • ge-schikt voor alle frames in de ViewMate Combo Modulair productserie •  in hoogte verstelbaar met een handig snelverstel • max. draagvermo-gen van 15kg/monitor (tot 24"/24"W) • compatibel met VESA patronen 75x75/100x100 mm MIS-D • roteren 360°, neigen +90°/-90°, zwenken 360° • in diepte aanpasbaar over 451 mm • min. 99 mm ruimte tussen monitor en frame • max. 470 mm ruimte tussen monitor en frame • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof ac-centen. Ook geschikt in combinatie met toetsenbordhouder 52.8062 

 zilver/wit 
 52.9722  €     77,00 

Flatscreen/toetsenbord Combo  
Modulair “viewmate”  

www.gatesweb.nl 9 
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bestel nr. omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW prijs  

Flatscreen/toetsenbord Combo  
Modulair “viewmate”  

www.gatesweb.nl 10 

Toetsenbord/muis plateau VM8062  
Het ViewMate toetsenbord/muis plateau heeft een oppervlaktegebied dat groot genoeg is om er gemakkelijk een toetsenbord en muis op te plaatsen. Het beschikt ook over een muishouder waar de muis veilig in opgeborgen kan worden als deze niet gebruikt wordt. De toetsenbord/muishouder is geschikt in combinatie met elke flatscreen monitorarm met een VESA 100 aansluiting • max. draagvermogen van 5kg • afme-tingen toetsenbord/muis houder (bxdxh): 650x291x36 mm • afmetingen muishouder  aan de onderzijde (bxdxh): 75x104x40 mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: wit • gewicht 3,17kg 

 52.8062  wit 

Media plateau groot VM8032 en klein VM8032   
Deze eenvoudige in hoogte verstelbare bladen kunnen effectief ver-schillende apparaten ondersteunen. Ze worden onder meer gebruikt voor laptops, Blu-ray en DVD-spelers, decoders, webcams en bea-mers • geschikt voor alle frames in de ViewMate Combo Modulair se-rie • max. draagvermogen van 10kg • in hoogte verstelbaar met een handig snelverstel • geschikt voor buis diameter 38mm te tussen moni-tor en frame • materiaal: kunststof en staal • kleur: wit en zilver • afme-tingen platform groot (bxd): 500x300 mm,  platform klein (bxd): 300x200 mm.   

 52.8032 52.8082 
 wit, 500x300mm wit, 300x200mm 

Thin Client houder VM8042  
De VM8042 Thin Client Houder is speciaal ontworpen om geplaatst te worden op de ViewMate Combo/Style productserie. De houder kan in breedte aangepast worden tussen de 42-65 mm door een knop te gebruiken die geplaatst is op het verschuifbare deel van de houder  • Thin Client Houder is voorzien van een schuimrubberen antislip-laag voor een stevige klemming • geschikt voor montage aan alle buizen met een diameter van 38mm • max. draagvermogen van 7kg • in hoog-te verstelbaar met een handig snelverstel • afmetingen houder (bxdxh): 123/147x104x139 mm • materiaal: gepoeder coated staal • kleur: zilver met witte kunststof accenten.   

 52.8042  zilver/wit 

Small Form Factor SFF houder VM8022  
De VM8022 SFF-houder is ontworpen om geplaatst te worden op de ViewMate Combo/Style productserie. De SFF-houder kan in breedte aangepast worden tussen de 65-111 mm d.m.v. een knop die geplaatst is op het verschuifbare deel van de houder. De bijbehorende riem met gesp houdt de computer stevig op zijn plek • voorzien van een schuim-rubberen antislip-laag voor een stevige klemming • geschikt voor mon-tage aan alle buizen met een diameter van 38mm • max. draagvermo-gen van 10kg • in hoogte verstelbaar met een handig snelverstel • afmetingen houder (bxdxh): 144/190x104x302 mm • materiaal: gepoe-der coated staal • kleur: zilver met witte kunststof accenten.   

 zilver/wit 
 52.8022 

Kabel afdekking/kabelklemmen VM2000 
Geschikt voor alle frames in de ViewMate Combo productserie en/of alle 38mm Ø buizen • wordt geleverd als set van twee kabelafdekkin-gen • afmetingen houder (bxdxh): 40x46x107/150 mm • materiaal: kunststof • kleur: wit.    
 

 52.2000  wit 

Extensie buis VM8092 
Het buis/verlengstuk wordt gebruikt om de frames van de producten binnen de ViewMate Combo Modulair productserie met 400 mm te verlengen • afmetingen buisverlengstuk (dxh): 38 x 400 mm • materiaal: gepoeder coated staal • kleur: zilver.  

 €      59,00 

 €      54,00 €      45,00 

 €      32,00 

 €      41,00 

 €      13,50 

 €      45,00         

 52.8092         

 zilver/aluminium          
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief  BTW 
Flatscreen monitorarm hoogte instelbaar VL102 
De monitorarm is geschikt voor een flatscreen tot 24 inch • traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm (centrum VESA) • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • interne kabelgeleiding • draaibereik +/-90º • Quick release scherm bevestiging met VESA 75/100mm voor optimaal rote-ren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 8 kg • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik en bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten of zwart. 

Flatscreen lange muurarm met quick release VL222  
Voor wandmontage van een LCD/LED/TFT beeldscherm van 132-450mm afstand tegen de muur, 3 draaipunten • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: tot +90°/-90° • max. draag-vermogen 8kg (t/m 24"/24"W) • monitorrotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • wandafstand: 132-450mm • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten. 

 €   107,00  
 58.222  

 zilver/wit  

Flatscreen korte muurarm met quick release VL202  
Voor wandmontage van een LCD/LED/TFT beeldscherm dicht tegen de muur • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: tot +90°/-90° • max. draagvermogen 8kg (t/m 24"/24"W) • monitorrotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • wandafstand: 132mm • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten. 

 €     71,00  
 58.202  

 zilver/wit  

Flatscreen monitorarm hoogte en diepte instelbaar VL122 
Dubbele zwenkarm is geschikt voor een flatscreen tot 24 inch • traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm (centrum VESA) • enkele scharnie-rende arm met 2 draaipunten, armbereik tot 405mm •  interne kabelge-leiding met kabelmanagement clips • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • draaibereik +/-90º • Quick release scherm bevestiging met VESA 75/100mm voor optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 8kg • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik en bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten. 

 €   152,00 €   152,00 
 58.122 58.123 

 zilver/wit zwart 

 €   116,00 €   116,00 
 58.102 58.103 

 zilver/wit zwart 

Twin flatscreen monitorarm verticaal diepte instelbaar VL142 
Dubbele zwenkarm is geschikt voor 2 flatscreens tot 24 inch naast elkaar  of boven elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm (centrum VESA) • dubbele scharnierende arm met 2 draaipun-ten, armbereik tot 405mm • interne kabelgeleiding met kabelmanage-ment clips • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • draaibereik +/-90º • Quick release scherm bevestiging met VESA 75/100mm voor  optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 8 kg per scherm • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik en bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten. 

 58.142 58.143 
 zilver/wit zwart 

 €   252,00 €   252,00 

Quadro flatscreen monitorarm verticaal diepte instelbaar VL182 
Vier dubbele zwenkarmen geschikt voor 4 flatscreens tot 24 inch naast elkaar  of boven elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-700mm (centrum VESA) • enkele scharnierende arm met 2 draaipun-ten, armbereik tot 405mm • met kabelmanagement clips • lengte draag-stang 710mm Ø 38mm • draaibereik +/-90º • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360º, zwenken +/- 90º, neigen +/- 90º • belasting tot 5 kg per scherm • inclusief tafel-klem voor bladen tot 60mm dik en bladdoorvoer bevestiging voor bla-den tot 70mm dik • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten. 

 zilver/wit 
 58.182  €   405,00 

Flatscreen monitorarmen  
met quick release “viewLite”  

www.gatesweb.nl 11 
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Toolbar horizontale railsysteem voor bureau VL702 
Deze zogeheten “third level”oplossing is een perfecte aanvulling tot de werkplek. Door de mogelijke bureau accessoires en monitorarmen biedt het systeem maximale bureau oppervlakte • slats rail breedte 1200mm, hoogte verstelling over 420mm • inclusief tafelklem en blad-doorvoer bevestiging voor bladen tot 60mm dik • belasting tot 30 kg • materiaal: aluminium • kleur: aluminium/zilver met witte kunststof ac-centen.  Toolbar horizontale railsysteem voor muur VL712 
Rail geleider voor beeldschermbevestiging met monitorarmen en ac-cessoires • slats rail breedte 1200mm • belasting tot 30 kg • materiaal: aluminium • kleur: aluminium/zilver. 

 58.702         58.712 

 zilver/wit         zilver/aluminium 

Toolbar monitorarm hoogte verstelbaar VL512 
De VL512 biedt de mogelijkheid om een monitor op een railsysteem (3rd level) te monteren en bespaart daarmee nog meer ruimte op het bureau. Zwenkblokkades kunnen voorkomen dat de VL512 tegen (scheidings)wanden of andere bureaus botst. • dynamische hoogtever-stelling over 240mm • traploze diepteverstelling van 330mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: 360° • max. draagvermogen 7kg/monitor (t/m 24"/24"W) • geïntegreerd kabelmana-gement • monitor rotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • klem capaciteit rail 10-60mm • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten. 

 58.512  zilver/wit 

Toolbar lange monitorarm diepte verstelbaar VL422 
Lange monitorarm geschikt voor bevestiging van een monitor op een railsysteem. De monitorarm bevat twee extensies waardoor de monitor onafhankelijk in diepte verstelbaar is. De monitorkabels zijn praktisch onzichtbaar weg te werken in de extensies. Het unieke klem mechanis-me kan gemakkelijk gemonteerd of gedemonteerd. Traploze dieptever-stelling van 330mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: 360° • max. draagvermogen 7kg/monitor (t/m 24"/24"W) • geïntegreerd kabelmanagement • monitor rotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • klem capaciteit rail 10-60mm • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten. 

 58.422  zilver/wit 

Toolbar korte monitorarm diepte verstelbaar VL402 
Korte monitorarm geschikt voor bevestiging van een monitor op een railsysteem. Het unieke klem mechanisme kan gemakkelijk gemonteerd of gedemonteerd. Afstand van 135mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: 360° • max. draagvermogen 7kg/monitor (t/m 24"/24"W) • monitor rotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • klem capaciteit rail 10-60mm • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunst-stof accenten. 

 zilver/wit 
 58.402 

Toolbar brievenbak A4 formaat VL770  
De aluminium A4 houder is eenvoudig maar zeer effectief. Passend voor het railsysteem VL702 en VL712. Kan gewoon op de toolbar ge-haakt worden en ook eenvoudig verwijderd worden. Ideaal voor men-sen die hun persoonlijke spullen in een kluisje willen bewaren.  Afmetingen: A4 formaat  
 

 58.770  wit aluminium 

Toolbar benodigdheden houder VL750 
Biedt ruimte voor visitekaartjes, pennen, docking stations voor smartp-hones etc. Combineert praktische bruikbaarheid en design voor beno-digdheden. Breedte 310mm.  

 €    235,00         €    125,00 

 €    135,00 

 €    116,00 

 €      80,00 

 €      44,00 

 €      72,00         

 58.750         

 wit aluminium          

bestel nr. omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW prijs  

Toolbar monitorarmen “viewLite Plus”  
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief  BTW 
Monitorarm “full motion”quick release VL622 
VL622 is ideaal voor flexwerkplekken of ruimtes waar men in teamver-band werkt. Zwenkblokkades kunnen voorkomen dat de VL622 tegen (scheidings)wanden of andere bureaus botst • dynamische hoogtever-stelling over 240mm • traploze diepteverstelling over 543mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: 360° • max. draagvermogen 7kg/monitor (t/m 24"/24"W) • geïntegreerd kabelmana-gement • monitor rotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • met bladdoorvoer (50mm) en bladklem voor bureaublad diktes van 5-40 • materiaal: aluminium • kleur: alumini-um zilver met witte kunststof accenten. 

VESA adapter 200/100 met quick release VL020 
Met deze MIS-E 200x100mm VESA adapterplaat is het mogelijk om schermen welke uitgerust zijn met een 200 x 100mm montage patroon op de ViewLite armen te monteren. Ook deze adapterplaat is geschikt voor het unieke ViewLite Quick Release systeem. Let op: grotere VESA maten komen vaker voor bij grotere en zwaardere monitoren. Neem ten allen tijde de maximale schermafmeting en het maximale draagvermo-gen van de arm in acht.  

 €     17,00 
 58.020  zilver/aluminium 

Monitor arm uitbreiding VL602 
Ideaal voor uitbreiding van flex-werkplekken naar 2 beeldschermen Deze extra monitorarm kan aan elke bestaande VL622 ViewLite Plus monitorarm gemonteerd worden voor een extra beeldscherm of in combinatie met Ipadhouder VL030 of in combinatie met een laptophou-der VL040 • dynamische hoogteverstelling over 240mm • traploze diep-teverstelling over 543mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: 360° • max. draagvermogen 7kg/monitor (t/m 24"/24"W) • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten. 

 €   180,00 €   180,00 
 58.602 58.603  

 zilver/wit zwart 

Notebook arm “full motion” met bureau bevestiging VL642 
Fraai van design • door zijn kleurstelling zeer passende voor de nieuw-ste generatie Macbooks® • notebook arm traploos in diepte verstelbare dubbele zwenkarm met 3 draaipunten • dynamische hoogteverstelling over 240mm • traploze diepteverstelling over 543mm  • belasting tot 7 kg bij voldoende stabiliteit van het bureau • draaibereik arm 360º, note-book houder kantelbaar • notebook houder van aluminium • geïnte-greerd kabelmanagement • rotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • met bladdoorvoer (50mm) en bladklem voor bureaublad diktes van 5-40 • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten.  Levering: VL622+VL040 (aluminium wit) of VL623+VL043 (zwart) 

 €   224,00 €   224,00 
 58.642 58.643 

 zilver/wit zwart 

 €   180,00 €   180,00 
 58.622 58.623  

 zilver/wit zwart  

Dual monitorarm “full motion”quick release VL652 
Ontworpen voor 2 beeldschermen horizontaal naast elkaar te plaatsen op de meest ergonomische manier. Ideaal voor flexwerkplekken of ruimtes waar men in teamverband werkt • dynamische hoogteverstel-ling over 240mm • traploze diepteverstelling over 543mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compati-bel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: 360° • max. draagver-mogen 7kg/monitor (t/m 24"/24"W) • geïntegreerd kabelmanagement • monitor rotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • met bladdoorvoer (50mm) en bladklem voor bureaublad diktes van 5-40 • materiaal: aluminium • kleur: alumini-um zilver met witte kunststof accenten. 

 58.652 58.653 
 zilver/wit zwart 

 €   359,00 €   359,00 

Monitorarm voor aan de wand met quick release VL312 
VL312 biedt de mogelijkheid om een monitor tegen de wand te monte-ren. Door deze montage oplossing wordt de werkruimte op het bureau totaal ontzien. Zwenkblokkades kunnen voorkomen dat het beeld-scherm tegen de muur botst. Dynamische hoogteverstelling over 240mm • traploze diepteverstelling over 330mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: 360° • max. draagvermogen 7kg/monitor (t/m 24"/24"W) • geïntegreerd kabelmanagement • monitor rotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • met wandhouder • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten. 

 zilver/wit zwart  

 58.312  €   125,00 

Monitorarmen met quick release VESA 
“viewLite Plus”   
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW 
Monitor/notebook “full motion” met bureau bevestiging VL662 
Fraai van design • door zijn kleurstelling zeer passende voor de nieuw-ste generatie Macbooks® • notebook arm traploos in diepte verstelbare dubbele zwenkarm met 3 draaipunten • dynamische hoogteverstelling over 240mm • traploze diepteverstelling over 543mm  • belasting tot 7 kg bij voldoende stabiliteit van het bureau • draaibereik arm 360º, note-book houder kantelbaar • notebook houder van aluminium • geïnte-greerd kabelmanagement • rotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • met bladdoorvoer (50mm) en bladklem voor bureaublad diktes van 5-40 • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten.  Levering: VL142+VL040 (aluminium wit) of VL143+VL043 (zwart) 

 58.662 58.663 
 zilver/wit zwart 

ViewLite Notebookhouder VL040/VL043  
De VL040/VL043 notebookhouders zijn geschikt voor uitsluitend de ViewLite monitorarm-serie en passend is voor vrijwel alle notebooks/laptops. Door het meegeleverde elastiek kan een notebook op zijn plek worden vastgezet en is daarmee ook inzetbaar op verrijdbare trolleys bijvoorbeeld. Dankzij de unieke ViewLite bevestigingskop laat de lap-tophouder zich snel en gemakkelijk uitwisselen voor een scherm, of visa versa. • zeer snelle installatie • rotatieblokkade standaard inge-schakeld • kabelmanagement is verborgen en gemakkelijk toeganke-lijk • uitgevoerd met beschermend anti-slip schuim • max. dikte note-book (opengeklapt) 30mm. • afmetingen houder (bxdxh): 300x300x30 mm • materiaal: gepoeder coated staal • kleur: wit of zwart.   

 58.040 58.043  

 zilver/wit zwart 

Ipad® arm met flatscreen arm, met tafelklem VL682 
Dubbele zwenkarm speciaal ontworpen voor flatscreen monitor en een Ipad® 2 en 3 naast elkaar of onder elkaar te plaatsen • onafhankelijk dynamische hoogteverstelling over 240mm • traploze diepteverstelling over 543mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwen-ken: 360° • max. draagvermogen 7kg • geïntegreerd kabelmanage-ment • inclusief IPad 2 of 3 houder VL030 • wordt standaard geleverd met bladdoorvoer (50mm) en bladklem voor bureaublad diktes van 5-40 • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten. Levering: VL142+VL030 (aluminium wit), VL143+VL033(zwart)  

 58.682 58.683  

 zilver/wit zwart  

Ipad® houder VL030/VL033  
De iPadhouder voor de ViewLite monitorarm-serie houdt een iPad nauwsluitend en veilig op zijn plaats. Met de iPadhouder kan een iPad op ooghoogte worden gebracht met computerschermen zodat deze een volwaardige desktop sidekick wordt. Dankzij de unieke ViewLite beves-tigingskop laat de iPadhouder zich snel uitwisselen voor een scherm, of visa versa • geschikt voor iPad generaties 2, 3 en 4 • zeer snelle instal-latie • grijze 'corner grippers' van zacht kunststof • houdt een iPad ste-vig op zijn plaats • uitsluitend compatible met het ViewLite-serie Quick Release systeem. 

 grijs/wit zwart   

 58.030 58.033 

Universele tablethouder VL050/VL053  
De universele tablethouder voor uitsluitend de ViewLite monitorarm-serie houdt vrijwel elk tablet nauwsluitend en veilig op zijn plaats. Met de universele tablethouder kan een tablet op ooghoogte worden ge-bracht met computerschermen zodat deze een volwaardige desktop sidekick wordt. Dankzij de unieke ViewLite bevestigingskop laat de universele tablethouder zich snel uitwisselen voor een scherm, of visa versa • grootst mogelijke tablet afmetingen (hxbxd): 265x190x15mm tot kleinst mogelijke tablet afmetingen (hxbxd): 225x155x6mm • grijze 'tablet grippers' gemaakt van zacht kunststof • tablet kan worden ver-grendeld, wat verwijdering voorkomt • ontworpen om alle poorten en knoppen volledig toegankelijk te houden.  

 58.050 58.053 
 grijs/wit zwart 

Voetplaat voor VL102  
De ViewLite voetplaat is vervaardigd uit staal en kan worden gebruikt als een ongemonteerde, losse bureau voet voor de 58.102. •  ook is deze voetplaat voorzien van hetzelfde unieke kabelmanagement sys-teem als andere ViewLite armen • gemakkelijk verplaatsbaar voor flexi-bele werkplekken • solide staal • afmetingen (bxdxh): 440x320x11mm •  wordt inclusief alle bevestigingsmaterialen geleverd. 

 €   296,00 €   296,00 

 €      44,00 €      44,00 

 €   284,00 €   284,00 

 €      32,00 €      32,00  

 €      71,00 €      71,00  

 €      44,00 
 58.010  

 
zilver/wit  

Flatscreen/tablet combo armen  
“viewlite Plus”  
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW 

Twin TFT monitorarm 560mm, Lift met gasveer DF592  
Voor 2 flatpanel beeldschermen tot 24 inch achter elkaar of naast el-kaar te plaatsen • geschikt voor 2 werkplekken tegen over elkaar • traploos in hoogte en diept te plaatsen over 580mm • 6 draaipunten • belasting van 4,5 tot 10kg • geïntegreerd/verborgen kabelmanage-ment • van gegoten aluminium • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA 360º, draaibaar, horizontale rotatie -90º tot +90º, verticale rotatie 145º • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: aluminium, tafelklem 6mm staal • kleur: zilver (RAL9006) • keuze tafel-klem of bladdoorvoer. Optionele bladbevestigingen;  Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm dikte  Bladdoorvoer voor werkbladen van 10-70mm dikte Ø 110mm 

 €    389,00          €      53,00 €      53,00 

 53.592          53.862 53.962 

 zilver          zilver zilver 

TFT topmate monitorarm hoogte verstelbaar DF152 
3 Dimensionale monitorarm voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • zwenkbereik 56cm • traploos in hoogte verstelbaar van 305cm (centrum VESA) door ingebouwde SUSPA® gasveer • 6 draaipunten • belasting van 2,3-6,8kg of 4,5-10kg • geïntegreerd/verborgen kabelma-nagement • van gegoten aluminium • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA 360º, draaibaar, horizontale rotatie -90º tot +90º, verticale rotatie 145º • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: aluminium, tafelklem 6mm staal • kleur: zilver (RAL9006) • montage met tafelklem (bladdikte 55mm) of uni bevestiging door het werkblad min. Ø 10 tot max.70mm.  Geschikt voor touch screen applicaties   

 €   225,00 €   225,00 
 57.152 57.162  

 zilver (4,5-10kg) zilver (2,3-6,8kg)   

TFT monitorarm hoogte verstelbaar DF122 
Enkele monitorarm voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • zwenk-bereik 38cm • traploos in hoogte verstelbaar van 30cm (centrum VESA) door ingebouwde SUSPA® gasveer • 5 draaipunten • belasting van 2,3-6,8kg of 4,5-10kg • geïntegreerd/verborgen kabelmanagement • van gegoten aluminium • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclu-sief • VESA 360º, draaibaar, horizontale rotatie -90º tot +90º, verticale rotatie 145º • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: aluminium, tafel-klem 6mm staal • kleur: zilver (RAL9006) • montage met tafelklem (bladdikte 55mm) of uni bevestiging door het werkblad min. Ø 10 tot max.70mm  Optioneel: voetplaat 400x315x6mm (staal) 

 €   189,00 €   189,00          €     90,00 

 57.122 57.142          53.912 

 zilver (4,5-10kg) zilver (2,3-6,8kg)          zilver 

Twin TFT monitorarm 380mm, Lift met gasveer DF582    
Voor 2 flatpanel beeldschermen tot 24 inch achter elkaar of naast el-kaar te plaatsen • geschikt voor 2 werkplekken tegen over elkaar • traploos in hoogte en diept te plaatsen over 380mm • 5 draaipunten • belasting van 4,5 tot 10kg • geïntegreerd/verborgen kabelmanage-ment • van gegoten aluminium • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA 360º, draaibaar, horizontale rotatie -90º tot +90º, verticale rotatie 145º • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: aluminium, tafelklem 6mm staal • kleur: zilver (RAL9006) • keuze tafel-klem of bladdoorvoer. Optionele bladbevestigingen;  Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm dikte  Bladdoorvoer voor werkbladen van 10-70mm dikte Ø 110mm 

 €    332,00          €      53,00 €      53,00 

 57.582          53.862 53.962 

 zilver          zilver zilver 

TFT triple wandarm 740 mm lang, hoogte verstelbaar DF282 
3 Dimensionale monitorarm voor wandmontage van flatpanel beeld-scherm tot 24 inch met een zwenkbereik van 74cm, 180º draaibaar • hoogte verstelling traploos 0-58cm (gasveer) • 6 draaipunten • belasting van 4,5 tot 10kg • geïntegreerd/verborgen kabelmanagement • van gegoten aluminium • VESA rotatie 360º, horizontale rotatie -90º tot +90º, verticale rotatie 145º • beeldscherm bevestiging met VESA adap-ters (75/75 of 100/100mm) inclusief • materiaal: volledig aluminium, wandplaat 3 mm staal • kleur: zilver (RAL9006)    TFT triple bureauarm 740 mm lang, hoogte verstelbaar DF182 Voor omschrijving gelijk aan DF282 maar met tafelklem. 

 €   242,00          €   252,00  

 57.282          57.182 

 zilver (wandklem)           zilver (tafelklem)  

TFT dubbele wandarm 580 mm, hoogte verstelbaar DF252 
3 Dimensionale monitorarm voor wandmontage van flatpanel beeld-scherm tot 24 inch met een zwenkbereik van 58cm, 180º draaibaar • hoogte verstelling traploos 0-58cm (gasveer) • 6 draaipunten • belasting van 4,5 tot 10kg • geïntegreerd/verborgen kabelmanagement • van gegoten aluminium • VESA rotatie 360º, horizontale rotatie -90º tot +90º, verticale rotatie 145º • beeldscherm bevestiging met VESA adap-ters (75/75 of 100/100mm) inclusief • materiaal: volledig aluminium, wandplaat 3 mm staal • kleur: zilver (RAL9006)      Optie: toetsenbord- en muishouder (meer info pagina 22) 

 €   215,00   

 57.252  
 zilver    

Flatscreen monitorarmen  
“viewmaster”  
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW 
TFT monitor enkele arm DF022  
Een hoogwaardig ontwerp om zwaardere monitors aan een slatrail of toolbar te bevestigen. Het klemmechanisme kan strakker of losser worden gedraaid via een schroef bovenop. De armen zijn gemakkelijk in hoogte te verstellen zonder hierbij de hoek van het scherm te veran-deren • ingebouwde SUSPA® gasveer • parallel mechanisme • traploze hoogteverstelling: 305mm • geïntegreerd/verborgen kabelmanage-ment • gegoten aluminium • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm com-patibel • roteren 180°, neigen 180°, zwenken 180° • draagvermogen: keuze uit 3-6 kg, 5-10kg • maximale reikwijdte: 380mm •  driedimensio-nale beweging • geschikt voor touch screen applicaties • te monteren op slatrail of toolbar. 

 57.110 57.102  

 zilver (4,5-10kg) zilver (2,3-6,8kg) 

Dual TFT monitor houder voor monitorarm DF823 
Nu is het mogelijk uw monitorarm voor 1 scherm uit te breiden naar een dubbel schermoplossing, door de vleugel aan de achterzijde van de VESA plaat van de arm te bevestigen. Er hoeft geen nieuwe monitor-arm aangeschaft te worden • geschikt voor monitoren t/m 27" (als het maximum gewicht niet overschreden wordt • gemakkelijk te installeren en verstellen • perfecte monitor uitlijning • breedte verstelbaar van 480 -655 breedte • VESA: 100x100mm compatibel • sterke stalen construc-tie van een 6mm stalen plaat • zeer plat ontwerp • max. draagvermogen 2 x 9kg • ondersteunt monitors in portret - en landschapmodus. 

 57.823  
 zwart  

Adapter plaat breedbeeld offset, DF053  
Gebruik deze adapter op multimonitorsystemen als uw monitor de maximaal ondersteunde breedte overschrijdt. Deze adapter voegt 80 mm aan hun breedtebereik toe • VESA: 100x100mm compatibel • ster-ke stalen constructie van een 6mm stalen plaat • zeer plat ontwerp • max. draagvermogen 9kg • ondersteunt monitors in portret - en land-schapmodus 

 51.053  
 zwart  

Adapter plaat VESA 200/100, DF043   
Monitors hebben soms een grotere VESA-bevestiging dan de meeste monitorarmen ondersteunen. Met deze adapter past elk product met een VESA MIS-E 200 x 100-bevestiging op een VESA MIS-D 100 x 100-bevestiging • VESA: 100x100mm compatibel • sterke stalen con-structie van een 2mm stalen plaat • zeer plat ontwerp • max. draagver-mogen 9kg.  

 zilver    

 51.043  

Rail adapter DF072  
Met deze adapter bevestigt u elke Viewmaster monitorarm met wand-bevestiging op een slatrail of toolbar. Het klemmechanisme kan een-voudig worden aangedraaid of losgedraaid met een schroef aan de bovenkant en klemt op vrijwel elke slatrail op de markt • VESA: 75x75 en 100x100mm compatibel • sterke stalen constructie van een 2mm stalen plaat • zeer plat ontwerp • maximale klem capaciteit: 100mm.  

 53.072  
 zilver 

Quick Release adapter DF093  
Verminder installatiekosten bij projecten, beperk downtime op werk-plekken, of maak van het (de)monteren van een monitor een koud kunstje. Deze quick-releasebevestiging past tussen een flatscreen-monitorarm en een monitor met een VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100-bevestiging • rotatiebegrenzing van de monitor mogelijk • duw naar beneden om te vergrendelen, knijp om te ontgrendelen • kunststof  aluminium, kleur; zwart • dikte: 16mm. 

 €    189,00 €    189,00  

 €    107,00  

 €      35,00  

 €      29,00  

 €      27,00  

 €      26,00 
 53.093  

zwart  

Flatscreen monitorarmen  
“viewmaster adapters en accessoires”  
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW 
TFT monitor enkele arm BT7372  
De monitorarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch met een VESA aansluiting • zwenkbereik tot 28cm • traploos in hoogte instelbaar van 16-40cm (centrum VESA) • lengte draagstang 32cm • belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclu-sief • VESA horizontale rotatie +/-90º, verticale rotatie +/-40º • kabelge-leiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.   Optioneel: wandklem adapter 

 407372          407399 

 zwart/antraciet          wandklem adapter 

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

 407373          407399  

 zwart/antraciet          wandklem adapter 

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

 407374          407399 

 zwart/antraciet          wandklem adapter 

TFT full motion bureau arm, kort BT7382 
Enkele monitorarm voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • zwenk-bereik 39 cm • traploos in hoogte en diepte verstelbaar van 16-40 cm (centrum VESA) met parallel veer mechaniek met balans instelling • 360º draaibaar aan de verticale draagstang • belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90º, verticale rotatie +/-40º • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.   Optioneel: wandklem adapter 

 zwart/antraciet          wandklem adapter 

 407382          407399 

TFT full motion bureau arm, lang BT7383  
3 Dimensionale monitorarm voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • zwenkbereik 56 cm • traploos in hoogte en diepte verstelbaar van 16-56 cm (centrum VESA) met parallel veer mechaniek met balans instelling • 360º draaibaar aan de verticale draagstang en scharnier-punt • belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90º, verticale rotatie +/-40º • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafel-klem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werk-blad.  Optioneel: wandklem adapter 

 407383          407399 

 zwart/antraciet          wandklem adapter 

Dual TFT full motion bureau arm BT7384  
Voor 2 flatpanel beeldschermen tot 24 inch naast of achter elkaar te plaatsen • per arm: zwenkbereik 56 cm • traploos in hoogte en diepte verstelbaar van 16-56 cm (centrum VESA) met parallel veer mechaniek met balans instelling • 360º draaibaar aan de verticale draagstang en scharnierpunt • belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90º, verticale rotatie +/-40º • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad. Optioneel: wandklem adapter 

 €      95,00          €      25,00 

 €    120,00          €      25,00 

 €    198,00          €      25,00 

 €    120,00          €      25,00 

 €    145,00          €      25,00 

 €    269,00          €      25,00 

 407384          407399 
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Flatscreen monitorarmen  
“topmate desk”  



ww
w.g

ate
sw

eb.
nl/

Erg
o30

.ht
m 

bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW 
LCD/TFT “single” monitorstandaard BT7331 
Single monitor bureaustandaard met toetsenbord plateau, geschikt voor een scherm tot 23 inch met een VESA aansluiting • traploos in hoogte te monteren van 0-400mm (centrum VESA) • verticale draagstang Ø 50mm, lengte 400mm met kabeldoorvoer • beeldscherm bevestiging met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +17º, -10º • belasting tot 15 kg • voetplaat van 10mm gehard glas met anti slip rubber voetjes • afmetingen: 500x300x20mm (bxdxh) • kleuren: zilvergrijs/glashelder voetplaat of zwart/zwarte voet-plaat.  

 40.7331b 40.7331s 
 zwart zilvergrijs 

 €      99,00 €      99,00 

LCD/TFT “dual+triple” monitorstandaard BT7335 
Dual-triple monitor bureaustandaard met toetsenbord plateau, geschikt voor 2+3x  schermen tot 23 inch horizontaal • traploos in hoogte te monteren van 0-800mm (centrum VESA) • verticale draagstang Ø 50mm, lengte 800mm met kabeldoorvoer • horizontale rail 656mm breed, scherm instelling van 280-560mm en horizontale rail 1206mm breed, scherm instelling van 510-1110mm • beeldscherm bevestiging met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • kogelgewricht voor draaien en neigen, 37° in elke richting • belasting tot 15 kg per scherm • voetplaat van 10mm gehard glas met anti slip rubber voetjes • afmetingen: 500x300x20mm (bxdxh) • kleuren: zilvergrijs/glashelder voet of zwart/zwarte voet.  

 zwart zilvergrijs 
 40.7335b 40.7335s 

 €    325,00 €    325,00 

LCD/TFT “quadro” monitorstandaard BT7334 
Quadro monitor bureaustandaard met toetsenbord plateau, geschikt voor 2+2x  schermen tot 23 inch horizontaal • traploos in hoogte te monteren van 0-400mm (centrum VESA) • verticale draagstang Ø 50mm, lengte 400mm met kabeldoorvoer • horizontale rail 656mm breed, scherm instelling van 280-560mm • beeldscherm bevestiging met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • kogelgewricht voor draaien en neigen, 37° in elke richting • belasting tot 15 kg per scherm • voetplaat van 10mm gehard glas met anti slip rubber voetjes • afmetingen: 500x300x20mm (bxdxh) • kleuren: zilvergrijs/glashelder voet of zwart/zwarte voet.  

 40.7334b 40.7334s 
 zwart zilvergrijs 

 €    295,00 €    295,00 

LCD/TFT “dual” monitorstandaard BT7332 
Dual monitor bureaustandaard met toetsenbord plateau, geschikt voor 2x  schermen tot 23 inch horizontaal • traploos in hoogte te monteren van 0-400mm (centrum VESA) • verticale draagstang Ø 50mm, lengte 400mm met kabeldoorvoer • horizontale rail 656mm breed, scherm instelling van 280-560mm • beeldscherm bevestiging met VESA adap-ters (75/75 of 100/100mm) inclusief • kogelgewricht voor draaien en neigen, 37° in elke richting • belasting tot 15 kg per scherm • voetplaat van 10mm gehard glas met anti slip rubber voetjes • afmetingen: 500x300x20mm (bxdxh) • kleuren: zilvergrijs/glashelder voet of zwart/zwarte voet.  

 40.7332b 40.7332s 
 zwart zilvergrijs 

 €    169,00 €    169,00 

LCD/TFT “triple” monitorstandaard BT7333 
Triple monitor bureaustandaard met toetsenbord plateau, geschikt voor 3x  schermen tot 23 inch horizontaal • traploos in hoogte te monteren van 0-400mm (centrum VESA) • verticale draagstang Ø 50mm, lengte 400mm met kabeldoorvoer • horizontale rail 1206mm breed, scherm instelling van 510-1110mm • beeldscherm bevestiging met VESA adap-ters (75/75 of 100/100mm) inclusief • kogelgewricht voor draaien en neigen, 37° in elke richting • belasting tot 15 kg per scherm • voetplaat van 10mm gehard glas met anti slip rubber voetjes • afmetingen: 500x300x20mm (bxdxh) • kleuren: zilvergrijs/glashelder voet of zwart/zwarte voet.  

 40.7333b 40.7333s 
 zwart zilvergrijs 

 €    198,00 €    198,00 

LCD/TFT “triple+triple” monitorstandaard BT7336 
Double triple monitor bureaustandaard met toetsenbord plateau, ge-schikt voor 3+3x  schermen tot 23 inch horizontaal • traploos in hoogte te monteren van 0-800mm (centrum VESA) • verticale draagstang Ø 50mm, lengte 800mm met kabeldoorvoer • horizontale 1206mm breed, scherm instelling van 510-1110mm • beeldscherm bevestiging met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • kogelgewricht voor draaien en neigen, 37° in elke richting • belasting tot 15 kg per scherm • voetplaat van 10mm gehard glas met anti slip rubber voetjes • afmetin-gen: 500x300x20mm (bxdxh) • kleuren: zilvergrijs/glashelder voet of zwart/zwarte voet.  

 zwart zilvergrijs 
 40.7336b 40.7336s 

 €    390,00 €    390,00 

Flatscreen standaards  
“mountlogic” 
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW 

Flatscreen standaards 
“multimate” horizontaal desk  

TFT multi monitorstandaard DF133  
Voor flatpanel beeldscherm tot 24 inch • traploos in hoogte instelbaar (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 350mm •  kogelgewricht voor draaien, neigen van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm inclusief • belasting tot 15 kg per scherm.      Optionele keuze bladbevestigingen; 
Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm  Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte   Voetplaat Design 440x320mm (bxd) 

 €     98,00         €     53,00 €     53,00 €     98,00 

 53.133         53.863 53.963 53.903 

 antraciet         antraciet antraciet antraciet 

TFT multi monitorstandaard (3 schermen horizontaal) DF333  
Voor flatpanel beeldschermen tot 19 inch horizontaal naast elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-35cm (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 355mm • breedte horizontale rail 960mm • kogelgewricht voor draaien, neigen en zwenken van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm  inclusief • belasting tot 12 kg per scherm.    Optionele keuze bladbevestigingen; 
Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm  Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte   Voetplaat Design 440x320mm (bxd) 

 €   252,00         €     53,00 €     53,00 €     98,00 

 53.333         53.863 53.963 53.903 

 antraciet         antraciet antraciet antraciet 

TFT multi monitorstandaard (2 schermen verticaal) DF373 
Voor flatpanel beeldschermen tot 24 inch verticaal boven elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-71cm (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 710mm •  kogelgewricht voor draaien, neigen van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm inclu-sief • belasting tot 15 kg per scherm.     Optionele keuze bladbevestigingen; 
Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm  Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte   Voetplaat Design 440x320mm (bxd) 

 €   170,00         €     53,00 €     53,00 €     98,00 

 53.373         53.863 53.963 53.903 

 antraciet         antraciet antraciet antraciet 

TFT multi monitorstandaard (2 schermen horizontaal) DF233  
Voor flatpanel beeldschermen tot 19 inch horizontaal naast elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-35cm (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 355mm • breedte horizontale rail 620mm • kogelgewricht voor draaien, neigen en zwenken van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm inclusief • belasting tot 15 kg per scherm • optionele bladbevestigingen;    Optionele keuze bladbevestigingen; 
Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm  Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte   Voetplaat Design 440x320mm (bxd) 

 53.233         53.863 53.963 53.903 

 antraciet         antraciet antraciet antraciet 

 €   189,00         €     53,00 €     53,00 €     98,00 
TFT multi monitorstandaard (2 “widescreen” schermen) DF223    
Voor “widescreen” flatpanel beeldschermen tot 24 inch horizontaal naast elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-35cm (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 355 mm • breedte hori-zontale rail 960mm • kogelgewricht voor draaien, neigen en zwenken van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm • belasting tot 15 kg per scherm.     Optionele keuze bladbevestigingen; 
Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm  Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte   Voetplaat Design 440x320mm (bxd) 

 antraciet         antraciet antraciet antraciet 

 53.223         53.863 53.963 53.903 

 €   215,00         €     53,00 €     53,00 €     98,00 

TFT multi monitorstandaard 2+2 schermen verticaal DF323   
Voor flatpanel beeldschermen tot 24 inch horizontaal naast elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-71cm (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 710mm • breedte horizontale rail 620mm • kogelgewricht voor draaien, neigen en zwenken van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm inclusief • belasting tot 12 kg per scherm.   Optionele keuze bladbevestigingen; 
Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm  Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte   Voetplaat Design 440x320mm (bxd) 

 €    379,00         €     53,00 €     53,00 €     98,00 

 53.323         53.863 53.963 53.903 

 antraciet         antraciet antraciet antraciet 
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TFT multi monitorstandaard 3+3 schermen horizontaal DF633   
Voor flatpanel beeldschermen tot 19 inch horizontaal naast elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-35 cm (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 710 mm • breedte horizontale rail 960mm • kogelgewricht voor draaien, neigen en zwenken van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm inclusief • belasting tot 12 kg per scherm • optionele bladbevestigingen;    Optionele keuze bladbevestigingen; 
Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm  Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte   Voetplaat Design 440x320mm (bxd) 

 53.633         53.863 53.963 53.903 

 antraciet         antraciet antraciet antraciet 

TFT multi monitorstandaard 8 schermen horizontaal DF843    
Voor flatpanel beeldschermen tot 24 inch horizontaal naast elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-71cm (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 710mm • breedte horizontale rail 1580mm • kogelgewricht voor draaien, neigen en zwenken van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm inclusief • belasting tot 15 kg per scherm • vereist 2 bladbevestigingen;    Optionele keuze bladbevestigingen; 
Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm  Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte   Voetplaat Design 440x320mm (bxd) 

 antraciet         antraciet antraciet antraciet 

 53.843         53.863 53.963 53.903 
Voetplaat voor multimate monitorstandaards DF903     
Metalen trapezium voet van 6mm gepoederd staal (afmetingen:440x320mm) • kleur: antraciet • kan op iedere werkplek geplaatst worden zonder montage van een tafelklem. 

 53.903  
 antraciet      

Bladdoorvoer voor multimate monitorstandaards DF962  
Stabiele, stalen bladdoorvoer voor bevestiging van de verticale multi-mate draagstang • een gat van 10mm Ø dient voorgeboord te worden • materiaal: gepoederd staal • antraciet.    Tafelklem voor multimate monitorstandaards DF862  
Stabiele, stalen tafelklem voor werkbladen van 33-58mm dikte • buis Ø 38mm • materiaal: gepoederd staal • antraciet   

 53.963       53.863  

 antraciet       antraciet  

TFT multi monitorstandaard 4 schermen horizontaal DF433    
Voor flatpanel beeldschermen tot 19 inch horizontaal naast elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-35cm (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 355mm • breedte horizontale rail 1580mm • kogelgewricht voor draaien, neigen en zwenken van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm inclusief • belasting tot 15 kg per scherm • vereist 2 bladbevestigingen;    Optionele keuze bladbevestigingen; 
Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm  Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte   Voetplaat Design 440x320mm (bxd) 

 53.443         53.863 53.963 53.903 

 antraciet         antraciet antraciet antraciet 

 €    479,00         €      53,00 €      53,00 €      98,00 

 €   990,00         €      53,00 €      53,00 €      98,00 
 €     98,00 

 €     53,00       .€     53,00  

 €    505,00         €      53,00 €      53,00 €      98,00 

TFT multi monitorstandaard 2+2 schermen verticaal DF313    
Voor “widescreen” beeldschermen tot 24 inch horizontaal naast elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-71cm (centrum VE-SA) • hoogte verticale draagstang 710mm • breedte horizontale rail 960mm • kogelgewricht voor draaien, neigen en zwenken van de indivi-duele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm inclusief • belasting tot 12 kg per scherm.    Optionele keuze bladbevestigingen; 
Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm  Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte   Voetplaat Design 440x320mm (bxd) 

 53.313         53.863 53.963 53.903 

 antraciet         antraciet antraciet antraciet 

 €    449,00         €      53,00 €      53,00 €      98,00 
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Flatscreen standaards 
“multimate” horizontaal desk  
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Notebook armen 
voor bureau en wandmontage 
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Notebook enkele arm met tafelklem - DF622 
Traploos in hoogte en diepte verstelbare enkele zwenkarm met 2 draai-punten • zwenkbereik 38cm • hoogte verstelling tot 30cm boven het werkblad • belasting tot 15 kg bij voldoende stabiliteit van het bureau • draaibereik arm 360º, notebook houder kantelbaar • de notebookhou-der is door zijn, in diepte en hoogte verstelbare klemmen geschikt voor vrijwel alle gangbare notebooks • flexibele ondersteuning, maximale breedte notebook 260-400mm • ondersteunt kabel en notebook sloten •   vervaardigd van duurzaam staal • montage met tafelklem (bladdikte 55mm) of uni bevestiging door het werkblad min. Ø 10mm tot max.70mm • kleur: aluminium zilver (RAL7006). 

Notebook dubbele arm met tafelklem - DF632 
Traploos in hoogte en diepte verstelbare enkele zwenkarm met 2 draai-punten • zwenkbereik 58cm • hoogte verstelling tot 30cm boven het werkblad • belasting tot 15 kg bij voldoende stabiliteit van het bureau • draaibereik arm 360º, notebook houder kantelbaar • de notebookhou-der is door zijn, in diepte en hoogte verstelbare klemmen geschikt voor vrijwel alle gangbare notebooks • flexibele ondersteuning, maximale breedte notebook 260-400mm • ondersteunt kabel en notebook sloten •   vervaardigd van duurzaam staal • montage met tafelklem (bladdikte 55mm) of uni bevestiging door het werkblad min. Ø 10mm tot max.70mm • kleur: aluminium zilver (RAL7006). 

 56.632      

 zilver/aluminium       

 56.622    

 zilver/aluminium      

Notebook enkele arm met muurbevestiging - DF522 
Traploos in diepte en hoogte verstelbare enkele zwenkarm met 2 draai-punten • zwenkbereik 38cm • traploos in hoogte verstelbaar van 15-40cm middels gasveer • belasting tot 15 kg bij voldoende stabiliteit van de wand • draaibereik arm 360º, notebook houder kantelbaar • de note-bookhouder is door zijn, in diepte en hoogte verstelbare klemmen ge-schikt voor vrijwel alle gangbare notebooks • flexibele ondersteuning, maximale breedte notebook 260-400mm • ondersteunt kabel en note-book sloten • vervaardigd van duurzaam staal • compleet met muurbe-vestiging • kleur: aluminium zilver (RAL7006)    

 56.522    

 zilver/aluminium    

Notebook / TFT monitor combo arm - VL662 
Combo zwenkarm speciaal ontworpen voor laptop en flatscreen tot 24 inch naast elkaar te plaatsen • onafhankelijk dynamische hoogteverstel-ling over 240mm • traploze diepteverstelling over 543mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compati-bel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: 360° • max. draagver-mogen 7kg • geïntegreerd kabelmanagement • inclusief universele laptop houder VL040 • met bladdoorvoer (50mm) en bladklem voor bureaublad diktes van 5-40 • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten. Levering: VL142+VL040 (aluminium wit) of VL143+VL043 (zwart)  Informeer naar de oplossingen met Ipad’s en andere tablets   

 58.662 58.663 
 zilver/wit zwart/zwart 

Notebook arm, met tafelklem DF592 
De notebook arm is geschikt voor laptops tot 17 inch • notebookhouder in breedte verstelbaar van 300-365mm en voorzien van anti slip rub-ber • met hoekinstelling • hoogteverstelling met snel verstel hendel traploos van 0-400mm • enkele scharnierende arm met 2 draaipunten, armbereik tot 375mm • met kabelmanagement clips • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • draaibereik +/-90º • , zwenken +/- 90º, neigen +/- 45º • belasting tot 10 kg • inclusief tafelklem voor werkbladen tot 6cm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.  Levering: 52.662+52.972 

 52.592  zilver/aluminium  

Notebook dubbele arm met muurbevestiging - DF532 
3 Dimensionale notebook zwenkarm • traploos in diepte en hoogte verstelbaar met 4 draaipunten • zwenkbereik 58cm • traploos in hoogte verstelbaar van 15-40cm middels gasveer • belasting tot 15 kg bij vol-doende stabiliteit van de wand • draaibereik arm 360º, notebook houder kantelbaar • de notebookhouder is door zijn, in diepte en hoogte ver-stelbare klemmen geschikt voor vrijwel alle gangbare notebooks • flexi-bele ondersteuning, maximale breedte notebook 260-400mm • onder-steunt kabel en notebook sloten • vervaardigd van duurzaam staal • compleet met muurbevestiging • kleur: aluminium zilver (RAL7006)  

 zilver/aluminium       

 56.532     

 €    278,00     

 €    242,00    

 €    232,00   

 €    296,00 €    296,00 

 €    130,00 

 €    268,00    



bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW 
Toetsenbord/muis bureauarm - DF8062 
Toetsenbord/muis zwenkarm met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm • scharnierende arm met 3 draaipunten, arm-bereik tot 405mm, draaibereik +/-90º • met kabelmanagement clips • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • ma-teriaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver • toetsenbord van  gepoederd staal • kleur: zilver met wit • afmetingen toetsenbord/muis houder (bxdxh): 650x291x36 mm • afmetingen muishouder aan de onderzijde (bxdxh): 75x104x40 mm • max. belasting tot 10 kg • gewicht 3,17kg. Samengesteld product: 52.662+52.8062 

Toetsenbord/muis wandarm - DF8063 
Toetsenbord/muis zwenkarm met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm • scharnierende arm met 3 draaipunten, arm-bereik tot 405mm, draaibereik +/-90º • met kabelmanagement clips • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • inclusief wandklem • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver • toetsenbord van  gepoederd staal • kleur: zilver met wit • afmetingen toetsenbord/muis houder (bxdxh): 650x291x36 mm • afmetingen muishouder aan de onderzijde (bxdxh): 75x104x40 mm • max. belasting tot 10 kg • gewicht 3,17kg. Samengesteld product: 52.052+52.8062 

 56.8063  zilver/aluminium 

 56.8062  zilver/aluminium 

 €    168,00  

 €    157,00  

Toetsenbord/muis armen  
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Toetsenbord/muis plateau voor buisbevestiging   
Geschikt voor montage aan een 50mm plafondbuis • het toetsenbord/muis plateau heeft een 10°gekantelde oppervlaktegebied voor een toetsenbord en recht muis plateau • de toetsenbord/muishouder kan met 2 buis montageringen aan elke 50mm diametr buis gemonteerd worden • max. draagvermogen van 5kg • afmetingen toetsenbordpla-teau (bxd): 465x175mm • afmetingen muisplateau: (bxd): 230x255mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: zwart.   Optie: 
Buis montagering BT7841 (2 stuks vereist)  Bel ons voor meer plafond combinatie oplossingen!  

 40.7865         40.7841 

 zwart         zwart 

Toetsenbord/muis plateau voor monitorarm bevestiging   
Het toetsenbord/muis plateau heeft een oppervlaktegebied dat groot genoeg is om er gemakkelijk een toetsenbord en muis op te plaatsen. Het beschikt ook over een muishouder waar de muis veilig in opgebor-gen kan worden als deze niet gebruikt wordt. De toetsenbord/muishouder is geschikt in combinatie met elke flatscreen monitorarm met een VESA 100 aansluiting • max. draagvermogen van 5kg • afme-tingen toetsenbord/muis houder (bxdxh): 650x291x36 mm • afmetingen muishouder  aan de onderzijde (bxdxh): 75x104x40 mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: zilver met wit • gewicht 3,17kg 

 zilver/aluminium 
 52.8062 

Toetsenbordhouder van draadstaal DF1592   
Wordt gemonteerd tussen de VESA 75/100 aansluiting van een moni-torarm en monitor • biedt plaats aan een toetsenbord • materiaal: ge-poederd 6mm draadstaal • afmetingen: 260x220x310mm (bxdxh) • traploos in hoogte instelbaar door middel van 2 sterknoppen • kan gemonteerd worden aan elke LCD wandhouder en wandarm met VESA aansluiting 75/100mm.  

 51.592  zilver/aluminium 

Toetsenbord- en muishouder van “volkern”melamine - DF1582    
Wordt gemonteerd tussen de VESA 75/100 aansluiting van een moni-torarm en monitor • biedt plaats aan toetsenbord en muis • materiaal: volkern melamine • afmetingen: 600x250x8mm (bxdxh) • frame: 6mm draadstaal afmetingen: 260x220x310mm (bxdxh) • traploos in hoogte instelbaar door middel van 2 sterknoppen • kan gemonteerd worden aan elke flatscreen bureau arm of wandarm met VESA aansluiting 75/100mm.  

 €      69,00         €      16,50   

 €      59,00  

 €      53,00  

 €      90,00  
 57.582  zilver/aluminium 
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW 

Keyboard bureau arm hoogte verstelbaar DF762 
Enkele arm voor een toetsenbord en muis • zwenkbereik 38cm • trap-loos in hoogte verstelbaar van 30cm door ingebouwde SUSPA® gas-veer • belasting van 4,5-10kg • geïntegreerd/verborgen kabelmanage-ment • VESA 360º, draaibaar, horizontale rotatie -90º tot +90º, verticale rotatie 145º • kabelgeleiding in het profiel • afmetingen toetsenbord/muis houder (bxdxh): 650x291x36 mm • afmetingen muishouder  aan de onderzijde (bxdxh): 75x104x40 mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: zilver met wit • materiaal arm: aluminium, tafelklem 6mm staal • kleur: zilver (RAL9006) • montage met tafelklem (bladdikte 55mm) of uni bevestiging door het werkblad min. Ø 10 tot max.70mm  Dubbele arm voor een toetsenbord en muis • zwenkbereik 56cm  

 57.762           57.772 

 zilver           zilver 

 €    248,00           €    284,00 

Afsluitbare notebook houder onder werkblad    
Uittrekbare laptophouder voor onder werkblad • geschikt voor notebook 450x338x48mm (bxdxh) • afsluitbaar • onderzijde voorzien van voldoen ventilatie • uittrekbaar tot 246mm • totaalafmetingen 477x446x55mm (bxdxh) • montage afmeting 477x446mm • materiaal: gepoederd staal, kleur: zilvergrijs.  

 €     72,00   

 20.622  
 zilver  

Toetsenbordhouder onder werkblad “De Luxe”     
Volledig verstelbaar toetsenbord mechanisme naar wens van de ge-bruiker in te stellen • uittrekbaar over 25 cm • 180º draaibaar • arm +30º -15º kantelbaar • toetsenbord +30º –30º neigbaar • geschikt voor bijna alle toetsenborden • compleet met muisplateau • links of rechts te mon-teren • montage afmetingen 135x650mm (bxd) • leverbaar in zwart • afmetingen; 700x930x135mm (bxdxh) 

 €   125,00 
 97.513  zwart 

Toetsenbordhouder onder werkblad    
Verschaft comfort en voorkomt nek- en schouderklachten • uittrekbaar tot 25cm • geschikt voor alle toetsenborden (<55cm breed) • met uit-trekbaar muisplateau • leverbaar in zwart • afmetingen; 570x345x60mm (bxdxh).  

 zwart  
 97.223  €      44,00 

Monitor / Toetsenbord “Combo” bureauarm - DF6582 
Monitor met toetsenbord/muis bureauarm met snel verstel hendel, traploos in hoogte instelbaar van 0-700mm • toetsenbord/muis plateau op scharnierende arm met 3 draaipunten, armbereik tot 405mm, draai-bereik +/-90º • met kabelmanagement clips • lengte draagstang 700mm Ø 38mm • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver • toetsenbord van gepoederd staal • kleur: zilver met wit • afmetingen toetsenbord/muis houder (bxdxh): 650x291x36 mm • afmetingen muishouder aan de onderzijde (bxdxh): 75x104x40 mm • max. belasting tot 15 kg. Samengesteld product: 52.672 + 52.9722 + 52.8062. Meer configuraties op aanvraag. 

 €   229,00 
 56.582  zwart 

Monitor / Toetsenbord “Combo”wandarm - DF7582    
Flatscreen monitorarm gecombineerd met een toetsenbord/muis pla-teau • zwenkbereik 38cm • traploos in hoogte verstelbaar over 30cm (centrum VESA) door ingebouwde SUSPA® gasveer • 3 draaipunten • belasting van 4,5 tot 10kg • geïntegreerd kabelmanagement • van ge-goten aluminium • met VESA adapter (75 of 100mm) inclusief • VESA horizontale zwenking -/+90º, verticale neiging • het toetsenbord plateau  - van volkern melamine, afmetingen: 600x250x8mm (bxdxh) - wordt gemonteerd tussen de VESA 100 aansluiting van een arm en van een monitor • in hoogte instelbaar door middel van 2 sterknoppen • frame: 6mm draadstaal afmetingen: 260x220x310mm (bxdxh). Samengesteld: 57.222+52.8062. Meer configuraties op aanvraag. 

 57.115  
 zilver/aluminium  €   279,00  

Monitor & keyboard 
“combo”armen  
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW 
Monitorstandaard met toetsenbordhouder - VH100  
Plaatst het beeldscherm op een ergonomisch verantwoorde hoogte en verschaft ruimte op de werkplek wanneer het toetsenbord niet wordt gebruikt • vervaardigd van 6mm dik glashelder acryl gegarandeerd voor 45 kg belasting • monitor draagblad 30x30mm (bxd) • verhoogt het beeldscherm met 15cm. 

 44.100  300x300x150mm 

LCD monitorstandaard met toetsenbordhouder - VH550   
Plaatst het beeldscherm op een ergonomisch verantwoorde hoogte en verschaft ruimte op de werkplek wanneer het toetsenbord niet wordt gebruikt • vervaardigd van 6mm dik glashelder acryl gegarandeerd voor 15 kg belasting • monitor draagblad 27x22cm (bxd) • verhoogt het beeldscherm met 11cm. 

 44.550  270x255x110mm 

 €      45,00 

 €      35,00 

LCD monitorstandaard in hoogte instelbaar - HV550   
Een elegante, in hoogte instelbare LCD monitorstandaard van 6 mm dik acryl • eenvoudig door de gebruiker op de gewenste ooghoogte te plaatsen op 100, 115 en 130mm hoogte • monitor draagblad 30x20cm (bxd) • belasting tot 15 kg.   

 320x256x107/130mm  
 49.550 

Multi Use standaard - VH900   
Biedt plaats aan beeldschermen tot 25 kg • het toetsenbord kan geheel onder de monitorstandaard worden geschoven • vervaardigd van 6 en 8mm dik glashelder acryl • verhoogt het beeldscherm met 10cm.  

 44.900  
 512x310x100mm 

LCD monitorstandaard in hoogte instelbaar - HV570   
Een elegante, in hoogte instelbare LCD monitorstandaard met een uitschuifbare concepthouder (A4 formaat) van 6 mm dik acryl • eenvou-dig door de gebruiker op de gewenste ooghoogte te plaatsen op 70, 85, 100, 130 en 160mm hoogte • monitor draagblad 30x20cm (bxd) • belas-ting tot 15 kg. De HV570 bevordert een goede werkhouding bij het invoeren van gegevens vanaf papier en monitor.   

 €      53,00 

 €      53,00 

 €      62,00 
 49.570  310x275x100/160mm  

Notebook Centre - DF660 
Biedt plaats aan een beeldscherm en toetsenbord. De notebook - tot max. 17 inch - wordt als “desk computer” onder de stand geschoven. Drive (s) en kabelaansluitingen blijven toegankelijk • vervaardigd van 8mm dik glashelder acryl gegarandeerd voor 15 kg belasting • monitor draagblad 35x30cm (bxd) • verhoogt het beeldscherm met 15cm.  

 44.660  420x300x150mm  €      62,00 

 
Monitorstandaards van acryl 
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW 
Verstelbare notebook standaard - HV450  
Een op hoogte instelbare notebook standaard, die in combinatie met een apart toetsenbord wordt gebruikt • hoekinstelling traploos van 13-20cm voor een optimaal ergonomisch gebruik• een standaard toetsen-bord kan tegen de standaard geplaatst worden • een “traveller” toetsen-bord kan onder de notebook standaard geschoven worden • belasting tot 6 kg • vervaardigd van 4 mm glashelder acryl.   
 

“In line”concepthouder (hoogte verstelbaar) - HV410 
Verstelbare concepthouder - A3 formaat - wordt geplaatst tussen het beeldscherm en het toetsenbord • hoekverstelling traploos van 160-235mm voor aanpassing aan elke hoogte van de monitor • het toetsen-bord kan onder de concepthouder geplaatst worden • vervaardigd van 6mm glashelder acryl of gematteerd acryl • afmetingen: 536x278x160/235mm.  

 €     62,00 €     72,00 
 49.410 49.411  

 glashelder gematteerd 

“In line”concepthouder (vaste hoogte) - VH410   
Nieuwe “in-line” documenthouder voor het plaatsen tussen toetsenbord en beeldscherm (A3 formaat) • vaste hoogte (19cm) helling waaronder het toetsenbord kan worden opgeborgen wanneer hier niet mee ge-werkt wordt • vervaardigd van 6mm glashelder acryl • afmetingen: 510x270x190mm.  

 €     53,00  
 44.410  

 glashelder  

Notebook stand “Fold” - HV388 
Opvouwbaar tot muismat formaat • gewicht 350 gram • traploos in hoogte verstelbaar 165-225mm • geschikt voor notebooks tot 17 inch • compleet met etui en omdoos • vervaardigd van metaal. 

 €     62,00  
 51.388   

 252x240x165/225mm 

 €     44,00 
 49.450  350x270x136/206mm 

Notebook Centre - DF660 
Biedt plaats aan een beeldscherm en toetsenbord. Notebook wordt als “desk computer” onder de stand geschoven. Drive (s) en kabelaanslui-tingen blijven toegankelijk • vervaardigd van 8mm dik glashelder acryl gegarandeerd voor 15 kg belasting • monitor draagblad 35x30cm (bxd) • verhoogt het beeldscherm met 15cm.  
 

 44.660    

 420x300x150mm  €     62,00   

Verstelbare concepthouder - HV400    
Verstelbare concepthouder - A3 formaat - wordt geplaatst tussen het beeldscherm en het toetsenbord • hoekverstelling traploos van 12-20 cm voor aanpassing aan elke hoogte van de monitor • het toetsenbord kan onder de concepthouder geplaatst worden • vervaardigd van 6mm glashelder acryl • afmetingen: 536x270x136/206mm.   

 glashelder gematteerd  

 49.400 49.401  

 €     53,00 €     62,00  

 
Notebook standaards & concepthouders van acryl 
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW 
“Thin Client” CPU houder onder werkblad - DF362    
Geschikt voor zowel horizontale of verticale montage van Thin Clients of Ultra Small Form Factor computers onder werkblad • snelle plaatsing van de Thin Client door de houder in het rail systeem te schuiven • houdt vrijwel elke Thin Client tussen 160-300mm breed en 35-55 hoog • maximale afmetingen van de houder: 370x155x45mm (bxdxh) • vervaardigd van gepoederd staal • montage afmetingen 45x45/245mm (bxd) • leverbaar in aluminium zilver.  

 32.362  
 zilver 

Universele CPU houder onder werkblad - DF182    
Universele CPU houder voor desktop (horizontaal) of tower modellen (verticaal) gemakkelijk onder het werkblad te bevestigen • vast model • horizontaal: verstelbaar hoogte van 350-600mm en breedte van 155-310mm • verticaal: verstelbaar hoogte van 150-250mm en breedte van 340-460mm • maximale belasting: 35 kg.  

 32.182 32.183  

 zilver  zwart   

Universele CPU houder onder werkblad - DF100/DF103    
Universele CPU houder voor desktop (horizontaal) of tower modellen (verticaal) veilig onder het werkblad te bevestigen • horizontaal: verstel-baar breedte van 240-390mm en hoogte van 96-147mm • verticaal: verstelbaar hoogte van 96-147mm en breedte van 240-390mm • max. belasting: 30 kg. Vervaardigd van ABS kunststof.  
 

 35.100 35.103   

 wit zwart     

CPU trolley - DF202  
Meer ruimte en geen geruis. Vrij van de vloer, daardoor CPU tegen stof beschermd. • breedte instelling traploos van 170-250mm • de cpu is rechtstandig of hellend onder een hoek 15˚,  30˚ of 45˚ horizontaal te plaatsen voor een praktische toegankelijkheid voor de disk drives • stalen buisframe, epoxy coating, staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • afmeting 220-300x350x290mm • kleur: zilver of zwart • wordt ongemonteerd geleverd.  

 32.202 32.203  

 zilver zwart 

CPU houder van metaal - DF470  
Geschikt om de meeste computers verticaal naast of onder de werkplek te plaatsen • breedte traploos instelbaar van 13-25 cm. Staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • afmetingen: 240-360x240x203mm (bxdxh) • wordt ongemonteerd geleverd. 

 €      50,00  

 €     35,00 €     35,00 

 €     50,00 €     50,00   

 €      35,00 €      35,00 

 €      26,00 
 32.470  lichtgrijs 

Thin Clients houders 
en desktop CPU houders 
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 Universele CPU houder onder werkblad - DF200/DF203    
Universele CPU houder voor desktop (horizontaal) of tower modellen (verticaal) veilig onder het werkblad te bevestigen • horizontaal: verstel-baar breedte van 390-570mm en hoogte van 156-205mm • verticaal: verstelbaar hoogte van 156-205mm en breedte van 390-570mm • max. belasting: 30 kg. Vervaardigd van ABS kunststof. 

 wit zwart    

 35.200 35.203   

 €     59,00 €     59,00 
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW 
Tower CPU houder onder werkblad vast    
De Tower CPU houder is heel gemakkelijk onder het werkblad te be-vestigen • geschikt voor nagenoeg elke CPU, omdat de standaard van 340-540mm in hoogte en van 134-234mm in breedte verstelbaar is • de CPU wordt veilig in de daarvoor bestemde houder vastgeklemd • een anti-slipmat voorkomt wegschuiven en beschadigingen • montage af-metingen 64x126mm (bxd) • leverbaar in zilver (41.492) en in zwart (41.490) • wordt ongemonteerd geleverd • afmetingen: 134/234x240x340/540mm (bxdxh). 

Beveiligde Tower CPU houder onder werkblad vast    
De afsluitbare Tower CPU houder is heel gemakkelijk onder het werk-blad te bevestigen • geschikt voor bijna elke CPU • van 370-570mm in hoogte en van 90-210mm in breedte verstelbaar • de CPU wordt veilig in de daarvoor bestemde houder vastgeklemd en afgesloten • maxima-le belasting: 20 kg • montage afmetingen 265x205mm (bxd) • kleur: alu.zilver of zwart • wordt ongemonteerd geleverd.     Optie:  “Master key” leverbaar.  

 €     72,00 €     72,00         €     14,50 

 32.302 32.303         32.309 

 zilver zwart         master key  

Tower CPU houder onder werkblad draaibaar    
De Luxe CPU houder is heel gemakkelijk onder het werkblad te beves-tigen • uittrekbaar over 15 cm en 180º draaibaar voor een gemakkelijke toegang voor gebruikers en systeembeheerders • geschikt voor bijna elke CPU • van 340-540mm in hoogte en van 134-234mm in breedte verstelbaar • de CPU wordt veilig vastgeklemd • een anti-slipmat voor-komt wegschuiven en beschadigingen • montage afmetingen 134x339mm (bxd) • in zilver (41.494) en in zwart (41.493) • wordt onge-monteerd geleverd • afmetingen: 134/234x240x340/540mm (bxdxh). 

 €     55,00 €     55,00 
 41.494 41.493  

 zilver zwart 

 €     40,00 €     40,00 
 41.492 41.490 

 zilver zwart 

CPU houder onder werkblad vast    
Geschikt om CPU ‘s vanaf 50mm breed verticaal onder een werkblad te bevestigen • hoogte instelling van 380-580mm, breedte instelling van 50-275mm • montage afmetingen 265x205mm (bxd) • leverbaar in wit (32.310, alu/zilver (32.312) en in zwart (32.313) • belasting 20kg • wordt ongemonteerd geleverd.   

 32.310 32.312 32.313  

 wit zilver zwart  

 €     50,00 €     50,00 €     50,00 

CPU houder onder werkblad draaibaar    
Geschikt om CPU ‘s vanaf 50mm breed verticaal onder een werkblad te bevestigen • hoogte instelling van 380-580mm, breedte instelling van 50-275mm • uittrekbaar over +/-15 cm en +/-180º draaibaar • montage afmetingen 265x205mm (bxd) • leverbaar in alu/zilver (32.322) en in zwart (32.323) • belasting 20kg • wordt ongemonteerd geleverd.   
 

 zilver zwart    

 32.322 32.323   

 €     68,00 €     68,00   

Universele CPU houders “medium”     
Universele CPU houders voor directe wandmontage of onder een werk-blad • traploos in hoogte en diepte in te stellen breedte 45-160mm, hoogte 250-500mm  • materiaal: gepoederd staal • kleur: zilvergrijs of zwart.   Universele CPU houders “large”     
Universele CPU houders voor directe wandmontage of onder een werk-blad • traploos in hoogte en diepte in te stellen breedte 60-230mm, hoogte 250-550mm  • materiaal: gepoederd staal • kleur: zilvergrijs of zwart. 

 €     75,00 €     75,00      €     75,00 €     75,00 

 01.487 01.497      01.486 01.496    

 zilver (medium) zwart (medium)      zilver (large) zwart (large)    

CPU houders tower PC 

www.gatesweb.nl 27 



ww
w.g

ate
sw

eb.
nl/

Erg
o26

.ht
m 

bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW 

Fast Lock Duo  
Identiek aan “fast Lock“ standaard, echter met bevestigde 2e kabel en slot voor beveiliging van een 2e machine d.w.z. een notebook en een andere bureaumachine of beamer • eenvoudig, effectief en snel te installeren • compleet met additioneel slotgathuis voor bevestiging aan notebook zonder deze voorzien en een verankeringkabel met ook oog, lente 1,66 m. • leverbaar met “keyed different” en “keyed alike”.   

 20.460 20.461 
 keyed different keyed alike 

Safety Kit “budget”    
Bescheiden maar zeer efficiënte diefstal beveiligingsset voor waarde-volle apparatuur zoals PC, flatscreen, fax, printer, notebook of beamer • compleet met CPU beveiligingsschroef en staalkabel met een lengte van 2,25m. • leverbaar met “keyed different” en “keyed alike”.  

 20.422 20.423   

 keyed different keyed alike  

Fast Lock Standaard 
De “Fast Lock” is een oersterke en betrouwbare diefstal beveiligingvoor notebook • eenvoudig, effectief en snel te installeren • compleet met additioneel slotgathuis voor bevestiging aan notebook zonder deze voorzien en een verankeringkabel met ook oog, lengte 1,66 m. • lever-baar met “keyed different” en “keyed alike”.  

 keyed different keyed alike 
 20.450 20.451 

Diefstal beveiligingskabel met “VGA port” slot BT7893     
Voor betrouwbare en diefstal beveiliging voor notebook, beeldscherm of LCD projector • 5mm staalkabel met verankeringkabel met oog • lengte 1.7 meter • te combineren met verankering montage kit BT7889.  

 €      62,00 €      62,00  

 €      35,00 €      35,00  

 €      35,00 €      35,00  

 €      15,00  
 40.7893  

 zilver 

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

 40.7892  zilver  

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

 €      15,00       

 €      22,00  
 407895  

 zwart/zilver   

PC & Monitor beveiliging  
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW 
Cable Eaters Ø 15mm (bulk rol) 
Voor het realiseren van grotere kabelmanagement projecten zijn er langere 15mm Ø Cable Eaters op rol met een lengte van 25 meter • beschikbaar in de kleur zwart • het handvoer gereedschap wordt los verkocht. 

Kabelgolf  
De eenvoudigste manier om rommelige kabels onder het bureau te voorkomen •  de kabelgolven worden aan de onderzijde van het bu-reaublad gemonteerd met 4 schroeven ( niet meegeleverd) • bieden plaats aan meerdere kabels • de kabels worden simpelweg tussen de klemmende elementen gedrukt welke de kabels netjes op hun plek houden • geschikt voor alle afmetingen kabels; audio, video, LAN, stroom en alles daartussen • wordt geleverd per set van 2 stuks • afme-tingen: 138x66x40mm • kleur: wit, zilvergrijs, zwart.  

 €     19,00 €     19.00 €     19.00 

 34.300 34.302 34.303   

 wit zilvergrijs zwart 

Kabelslang/Spiraalslang  
Een snelle en gemakkelijk oplossing om kabels te managen.• de spiraal kabelmanager wordt simpelweg om de kabels heen gewikkeld om zo een stevige bundel te vormen tot Ø 30 mm • spiralen om de kabels leiden, aan beide kanten is plaats voor aftakkingen • andere kabels kunnen naderhand eenvoudig toegevoegd worden • rol van 25 meter • kleur: wit, zilvergrijs en zwart. 

 €     17,00 €     17,00 €     17,00 

 33.250 33.252 33.253 

 wit zilvergrijs zwart 

Cable Eaters Ø 25mm (bulk rol) 
Voor het realiseren van grotere kabelmanagement projecten zijn er langere 25mm Ø Cable Eaters op rol met een lengte van 20 meter • beschikbaar in vier verschillende kleuren • het handvoer gereedschap wordt los verkocht.   
 

 €     72,00 €     72,00 €     72,00 €       2,80   

 33.761 33.762 33.763 33.860   

 Ø 25mm/20m. wit Ø 25mm/20m. zilver Ø 25mm/20m. zwart Ø 25mm tool 

 €     80,00 €     80,00 €     80,00 €       2,80  

 33.711 33.712 33.713 33.820  

 Ø 15mm/25m. wit  Ø 15mm/25m. zilver  Ø 15mm/25m. zwart  Ø 15mm tool 

Cable Eaters Ø 15mm of Ø 25mm werkplek set 
Ø 15mm werkplekset met een lengte van 3 meter compleet  met een handvoer gereedschap.     Ø 25mm werkplekset met een lengte van 3 meter compleet  met een handvoer gereedschap.   

 33.731 33.732 33.733  33.781 33.782 33.783 

 Ø 15mm/3m. wit Ø 15mm/3m. zilver Ø 15mm/3m. Zwart  Ø 25mm/3m. wit Ø 25mm/3m. zilver Ø 25mm/3m. zwart 

 €     19,00 €     19,00 €     19,00  €     19,00 €     19,00 €     19,00 

Montage clips voor Cable Eaters   
Met de montage clips kan de Cable Eater op ieder oppervlak perfect worden geleid, onder bureaus, op muren, plafonds, vloeren of steunpi-laren • de clips zijn voorzien van zowel sterk kleefband als een M4 schroefgat • geschikt voor Ø 15mm en Ø 25mm • verpakt per set van 5 stuks.  

 Clip zilver (5 stuks) Clip zwart (5 stuks) 
 33.902 33.903 

 €       5,50 €       5,50  

Kabelmanagement “Cable Eaters” 
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bestel nr. prijs  omschrijving specificaties verkoopprijs exclusief BTW 

Kabelclips 
De gemakkelijkste manier om kabels te geleiden is door deze zelfkle-vende kabel Clips te gebruiken • plak simpelweg een kabelclip op een muur of bureau en geleid de kabels er doorheen • eenvoudig te monte-ren • voorzien van een sterke, zelfklevende foamlaag.• de kabel clips worden als set van 25 stuks geleverd en zijn alleen in het grijs verkrijg-baar. 

 33.020  lichtgrijs 

Cable/desk organiser    
Verticale kabelgeleiding Ø 30 mm • is zeer functioneel op de werkplek • voorkomt struikelen en worden apparaten extra beveiligd • ordent de werkplek • is in te korten • wordt geleverd inclusief bureauaansluiting en verzwaarde voet • leverbaar in 2 lengtes: lengte 820mm,  lengte 1270mm.  

 34.200 34.202 34.203  34.210 34.212 34.213  

 82cm - transparant 82cm - zilvergrijs 82cm - zwart  127cm - transparant 127cm - zilvergrijs 127cm - zwart 

Kabelgoot 
Deze slimme kabelgoot is genmakkelijk toegankelijk door zijn uitschuif-bare kogelgelagerde geleiderails • door zijn hoogte verstelbare bevesti-gingsysteem is hij vrijwel aan elk bureau te monteren • kwalitatief hoog-staand design maakt deze kabelgoot een toevoeging op elke werk-plek • uitschuifbaar gemakkelijke toegang • struikelen over kabels is verleden tijd • materiaal: duurzaam staal • kleur: zilvergrijs • afmetingen: 790x160/280x160/280mm (bxdxh). 
 

 zilver/aluminium 
 34.152 

Velcro kabellussen 
Deze slimme, beschrijfbare Velcro kabellussen hebben een voorge-stanste bevestigingoog om ze overal op te kunnen schroeven • de kabellus is niet alleen sterk, maar ook zeer duurzaam • eindeloos te 
gebruiken • maximale capaciteit van Ø 55mm • worden per setr van 10 stuks geleverd • beschrijfbare klittenband • eindeloos te hergebruiken  • de kabellussen zijn als set van 10 styuks te bestellen in de kleur wit of zwart. 

 €      21,00 

 €      35,00 €      35,00 €      35,00  €      53,00 €      53,00 €      53,00 

 €      62,00 

 €        7,50 €        7,50 €        7,50 

 33.000 33.001 33.003 

 wit lichtgrijs zwart 

Kabelbrug van kunststof lengte 1,5 mtr 
Voorkomt persoonlijke ongevallen en beschadigingen aan kabels. Voorzien van aflopende randen en antislip ribbels. Heeft 3 ruime ka-mers voor optimale scheiding van data- en spanningskabels.  Lengte van 1,5 meter, hoogte 12mm, breedte 83mm    Kabelbrug van kunststof lengte 3 mtr. 
Voorkomt persoonlijke ongevallen en beschadigingen aan kabels. Voorzien van aflopende randen en antislip ribbels. Heeft 3 ruime ka-mers voor optimale scheiding van data- en spanningskabels.  Lengte van 3,0 meter, hoogte 12mm, breedte 83mm  

 31.150 31.153      31.300 31.303 

 1.5m.x 83mm, grijs 1.5m.x 83mm, zwart      3.0m.x 83mm, grijs 3.0m.x 83mm, zwart 

Kabelbrug van aluminium lengte 1,18 mtr 
Met een lengte van 1.18m en scharnierende toegang tot de kabelgoten, leidt het kabels eenvoudig naar waar u ze nodig hebt. Volledig gemaakt van recyclebaar aluminium. Scharnierende, gebogen bovenkant met antislip ribbels die ervoor zorgen dat niemand uitglijdt, Heeft twee ka-belgoten en biedt ruimte aan maximaal 18 netwerk- of 10 stroomkabels, zorgt voor een optimale scheiding van data- en stroomkabels, onder-kant beschikt over ribbels die zich verankeren in vloerbedekking, afme-tingen (bxdxh): 145 x 1180 x 20mm  Hoekverbinding kabelbrug van aluminium Koppelt 2 stuks kabelbruggen met 90 graden verbiding, afmetingen (bxdxh): 145 x 215 x 20mm 

 €      21,00 €      21.00      €      35,00 €      35,00 

 €    109,00          €    125,00  

 31.452          31.482 

 1.18m.x 145mm          0,215m.x 145mm  

Kabelmanagement en kabelclips  
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Bestel informatie 
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Bestelling 
Informatie over producten, levertijden en prijzen kunt u aanvragen bij Gates Benelux BV.  
Om het uitleveren te bespoedigen en verkeerde levering te voorkomen, verzoeken wij u uw  
bestelling schriftelijk per post, per fax of per email te doen en bij iedere bestelling de volgende  
informatie te geven: 
  
- uw klantnummer (nieuwe klanten KvK nummer en BTW nummer) 
 
- artikel bestelnummer 
 
- productomschrijving 
 
 
U kunt zelf kiezen uit: 
Complete levering: u ontvangt uw zending zodra alle goederen voorradig zijn. 
 
Deellevering: indien u deellevering wenst, kunt u dit aangeven op uw bestelformulier. Kruis die  
producten aan, waarvan u geen deellevering wenst. Alle producten leveren wij zodra die op  
voorraad zijn, natuurlijk zo snel mogelijk. 
 
 
Leveringsvoorwaarden 
De verzending vindt plaats met onze eigen auto’s of met onze vervoerder. Levering vindt plaats  
franco huis Benelux bestemming bij een order met een factuurwaarde van minimaal € 450,- exclusief 
BTW: af te leveren op één goederenadres.  
 
Voor zendingen tot € 450,- netto exclusief BTW worden alleen vrachtkosten berekend. Levering vindt 
plaats volgens Algemene Leveringsvoorwaarden van Gates Benelux BV.  
 
 
Betalingsvoorwaarden 
Levering geschiedt uitsluitend volgens de Algemene Betalingsvoorwaarden van Gates Benelux BV, 
welke u in de geldende prijslijst kunt vinden. 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 pak-
bon 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  

Distributeur:  
 
Gates Benelux BV 
 
Postadres: 
Postbus 147    
NL-3940 AC Doorn  
Nederland 
 
Kantooradres: 
Vossenweg 30 
NL-3941 GT Doorn   
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 



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