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1 | Suportes de parede para 
1 monitor
• Para monitores padrão e curvos de 21 a 27 polegadas 

(53,34 a 68,58 cm)
• Monitor inclinável em 110°; 85° para cima, 25° para 

baixo (dependente do tamanho do monitor), monitor 
rotativo em 360° para trabalhar em formato vertical 
ou horizontal

• Com fixação VESA 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm 

Altura: 120 mm. Largura: 130 mm. Profundidade: 140 mm. 
Material: alumínio / plástico. Cor: prateado metálico. 
Capacidade de carga: 3 - 8 kg. Tipo de fixação: montagem 
na parede. Amplitude de rotação: 360°. 

1 |  Nº 569 191 6F € 129.- 

6 | Suportes de tablet HOLDER 
WALL
• Módulo de encaixe variável para todos os tablets de 7 – 13''
• Com superfícies em borracha para proteção do tablet contra 

danos
• Abertura simétrica de 160 – 275 mm, rotativo em 360° para 

um formato vertical e horizontal, com pontos de encaixe 
a cada 90°

Altura: 50 mm. Largura: 85 mm. Profundidade: 180 mm. 
Material: alumínio / plástico ABS. Cor: cinza alumínio / 
antracite. Tipo de fixação: montagem na parede. Tamanho 
do tabuleiro: 7 – 13 polegadas. Espessura do tabuleiro: 8 mm. 

6 |  Nº 486 549 6F € 77.90 

2 – 3 | Suportes com braço 
para 1 monitor
• Para monitores padrão e curvos de 21 a 27 polegadas 

(53,34 a 68,58 cm)
• Monitor inclinável em 110°; 85° para cima, 25° para 

baixo, rotativo em 360° para trabalhar em formato 
vertical ou horizontal

• Com fixação VESA 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm 

Altura: 470 mm. Largura: 345 mm. Profundidade: 120 mm. 
Material: alumínio / plástico. Cor: prateado metálico. 
Capacidade de carga: 3 - 8 kg. Amplitude de rotação: 360°. 

2 | Tipo de fixação: mola de mesa. 
 Nº 569 185 6F € 349.- 

3 | Tipo de fixação: fixação para aparafusar à mesa. 
 Nº 569 186 6F € 349.- 

4 – 5 | Suportes para 
2 monitores
• Para monitores de 21 a 27 polegadas (53,34 a 

68,58 cm)
• Monitor inclinável em 110°; 85° para cima, 25° para 

baixo
• Com fixação VESA 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm

Altura: 445 mm. Largura: 780 mm. Profundidade: 190 mm. 
Material: alumínio / plástico. Cor: prateado metálico. 
Capacidade de carga: 3 - 8 kg. Amplitude de rotação: 360°. 

4 | Tipo de fixação: mola de mesa. 
 Nº 569 187 6F € 339.- 

5 | Tipo de fixação: fixação para aparafusar à mesa. 
 Nº 569 188 6F € 339.- 

7 | Suportes de tablet 
HOLDER FLOOR
• Módulo de encaixe variável para todos os tablets 

de 7 – 13''
• Com superfícies em borracha para proteção do tablet 

contra danos
• Abertura simétrica de 160 – 275 mm, rotativo em 360° 

para um formato vertical e horizontal, com pontos 
de encaixe a cada 90°

Altura: 1215 mm. Largura: 270 mm. Profundidade: 270 mm. 
Material: chapa de aço / alumínio / plástico ABS. 
Cor: cinza alumínio / antracite. Tipo de fixação: suporte 
de chão. Amplitude de rotação: 88°. Tamanho 
do tabuleiro: 7 – 13 polegadas. Espessura 
do tabuleiro: 8 mm. 

7 |  Nº 486 548 6F € 219.- 
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