
3.
 Ú

pr
av

a 
do

ku
m

en
to

v,
 te

ch
ni

ka

179

Stojany na tablet

Stojany na tablet XL
Rotačné stojany 360 ° na stenu a stôl s ochranným krytom na table-
ty od 7 do 13 ˝. Uchytávacie body po 90 °, jednoduché vkladanie a vy-
beranie tabletu, otvor v podpornom ramene na napájanie cez nabíja-
cí kábel. U stojana na stôl flexibilné nastavenie uhla oporného ramena 
od − 0 ° do − 88 °. Materiál hliník, ASB, u nástenného stojana použitý aj 
oceľový plech.

Obj. kód Názov Rozmery v mm Cena €

4 DU8938 23 Nástenný stojan na tablet WALL XL 95 × 225 × 170 83,60
5 DU8937 23 Stolový stojan na tablet TABLE XL 155 × 242 × 183 176,–

Nástenný stojan na tablet
Rotačný stojan 360 ° na stenu a stôl na tablety od 7 do 13 ˝ na výšku 
alebo na šírku s jednoduchým vkladaním a vyberaním tabletu. Uchy-
távacie body po 90 °, ochrana pred bočným vybratím tabletu, nosné 
rameno s premenlivým uhlom sklonu od − 6 ° do + 46 °, dosah rame-
na 365  mm s  rozsahom otáčania 180  °, symetrické otváranie držiaka 
od 160 do 275 mm. Otvor v stojane slúži ako výstup pre nabíjací ká-
bel. Uzamknutie držiaka pomocou špeciálneho kľúča, silné a bezpečné 
upevnenie na stenu, jednoduchá montáž. Materiál hliník, ASB.

Obj. kód Názov Rozmery v mm Cena €

6 DU8933 23 Nástenný stojan na tablet 85 × 50 × 180 70,–

Stolový stojan na tablet
Rotačný stojan 360  ° na  stôl na  tablety od  7 do  13  " na  výšku alebo 
na  šírku s  jednoduchým vkladaním a  vyberaním tabletu. Uchytáva-
cie body po  90  °, ochrana pred bočným vybratím tabletu, premenli-
vý uhol sklonu ramena od 0 ° do + 88 °, symetrické otváranie držiaka 
od 160 do 275 mm. Otvor v stojane slúži ako výstup pre nabíjací kábel. 
Uzamknutie držiaka pomocou špeciálneho kľúča. Materiál hliník, ASB 
a oceľový plech. Dodatočná ochrana proti krádeži pomocou káblové-
ho zámku (nie je súčasťou balenia).

Obj. kód Názov Rozmery v mm Cena €

7 DU8930 23 Stolový stojan na tablet 155 × 242 × 183 147,–

Nástenný stojan na tablet WALL PRO
Atraktívny otočný stojan na stenu na tablety od 7 do 13 ˝ na priemysel-
né použitie vo výrobných závodoch, ale aj v súkromnom sektore. Nos-
né rameno s premenlivým uhlom sklonu ponúka množstvo možností 
pre interaktívne použitie vrátane dátového vstupu, aby sa zabezpečil 
optimálny úžitok z tabletu pri montáži na stenu. Rozsah otáčania 0 ° až 
88 °, gumový povrch, ktorý chráni tablet pred poškodením, silné a bez-
pečné upevnenie na stenu, jednoduchá montáž, uzamknutie držiaka 
pomocou špeciálneho kľúča.

Obj. kód Názov Cena €

1 DU8935 23 Nástenný stojan na tablet WALL PRO 163,–

Stojany na tablet s ramenom
Rotačné stojany 360 ° na stenu a stôl na tablety od 7 do 13 ˝ na výšku 
alebo na šírku s jednoduchým vkladaním a vyberaním tabletu. Uchy-
távacie body po 90 °, ochrana pred bočným vybratím tabletu, nosné 
rameno s premenlivým uhlom sklonu od − 6 ° do + 46 °, dosah rame-
na 365  mm s  rozsahom otáčania 180  °, symetrické otváranie držiaka 
od 160 do 275 mm. Otvor v stojane slúži ako výstup pre nabíjací ká-
bel. Uzamknutie držiaka pomocou špeciálneho kľúča, silné a bezpeč-
né upevnenie na stenu, jednoduchá montáž. Výška stolného stojana 
295  mm, vhodný na hrúbku stola až 40 mm. Materiál hliník, ASB, u ná-
stenného stojana použitý aj oceľový plech.

Obj. kód Názov Rozmery v mm Cena €

2 DU8934 23 Nástenný stojan na tablet s ramenom WALL ARM 95 × 225 × 170 184,–
3 DU8931 23 Stolový stojan na tablet s ramenom TABLE CLAMP 100 × 440 × 210 193,–

d
k

1

2

3

4
5

6

7

novinka 2021

novinka 2021

novinka 2021

novinka 2021

Kapitola_03.indd   179Kapitola_03.indd   179 27. 11. 2020   1:09:4527. 11. 2020   1:09:45


