
948948 kaiserkraft.pl  Nr art.  = na stanie / wysyłka z magazynu. Aktualny czas dostawy online.
Ceny mogą się zmieniać w ciągu roku. 
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1 | Uchwyty ścienne 
na 1 monitor
• Dla monitorów standardowych i zakrzywionych 

od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm)
• Monitor pochylany o 110°; 85° do góry, 25° do dołu 

(w zależności od rozmiaru monitora), monitor obracany 
o 360° do pracy w pionie lub w poziomie

• Z mocowaniem VESA 75 x 75 mm lub 100 x 100 mm 

Wysokość: 120 mm. Szerokość: 130 mm. 
Głębokość: 140 mm. Materiał: aluminium / tworzywo. 
Kolor: srebrny metallic. Nośność: 3 - 8 kg. Rodzaj 
mocowania: montaż ścienny. Zakres obrotu: 360°. 

1 |  Nr. 569 191 6F zł 592,- 

6 | Uchwyty do tabletu 
HOLDER WALL
• Regulowany uchwyt do tabletu w rozmiarze 7 – 13''
• Z gumową powierzchnią w celu ochrony tabletu przed 

uszkodzeniami
• Symetryczne otwieranie w zakresie 160 – 275 mm, możliwość 

obrotu o 360° w celu ustawienia w pionie i w poziomie, 
punkty zatrzymania co 90°

Wysokość: 50 mm. Szerokość: 85 mm. Głębokość: 180 mm. 
Materiał: aluminium / tworzywo ABS. Kolor: aluminiowo-srebrny / 
antracytowy. Rodzaj mocowania: montaż ścienny. Rozm. 
tabletu: 7 – 13 cal. Grub. tabletu: 8 mm. 

6 |  Nr. 486 549 6F zł 392,- 

2 – 3 | Uchwyty na monitor 
z ramieniem na 1 monitor
• Dla monitorów standardowych i zakrzywionych 

od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm)
• Monitor pochylany o 110°; 85° do góry, 25° do dołu, 

obracany o 360° do pracy w pionie lub w poziomie
• Z mocowaniem VESA 75 x 75 mm lub 100 x 100 mm 

Wysokość: 470 mm. Szerokość: 345 mm. 
Głębokość: 120 mm. Materiał: aluminium / tworzywo. 
Kolor: srebrny metallic. Nośność: 3 - 8 kg. Zakres 
obrotu: 360°. 

2 | Rodzaj mocowania: mocowanie przez otwór w blacie. 
 Nr. 569 186 6F zł 1.680,- 

3 | Rodzaj mocowania: zacisk stołowy. 
 Nr. 569 185 6F zł 1.680,- 

4 – 5 | Uchwyty na monitor 
na 2 monitory
• Dla monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm)
• Monitor pochylany o 110°; 85° do góry, 25° do dołu
• Z mocowaniem VESA 75 x 75 mm lub 100 x 100 mm

Wysokość: 445 mm. Szerokość: 780 mm. 
Głębokość: 190 mm. Materiał: aluminium / tworzywo. 
Kolor: srebrny metallic. Nośność: 3 - 8 kg. Zakres 
obrotu: 360°. 

4 | Rodzaj mocowania: mocowanie przez otwór w blacie. 
 Nr. 569 188 6F zł 1.550,- 

5 | Rodzaj mocowania: zacisk stołowy. 
 Nr. 569 187 6F zł 1.550,- 

7 | Uchwyty do tabletu 
HOLDER FLOOR
• Regulowany uchwyt do tabletu w rozmiarze 7 – 13''
• Z gumową powierzchnią w celu ochrony tabletu przed 

uszkodzeniami
• Symetryczne otwieranie w zakresie 160 – 275 mm, 

możliwość obrotu o 360° w celu ustawienia w pionie 
i w poziomie, punkty zatrzymania co 90°

Wysokość: 1215 mm. Szerokość: 270 mm. 
Głębokość: 270 mm. Materiał: blacha stalowa / aluminium / 
tworzywo ABS. Kolor: aluminiowo-srebrny / antracytowy. 
Rodzaj mocowania: stojak podłogowy. Zakres obrotu: 88°. 
Rozm. tabletu: 7 – 13 cal. Grub. tabletu: 8 mm. 

7 |  Nr. 486 548 6F zł 1.330,- 

Większy wybór 
w sklepie online!
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