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Waarom kies jij voor een TV vloerstandaard?
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De tijd van beeldbuistelevisies in een televisiekast verstoppen hebben we ver achter ons gelaten.
Waar we vroeger onze programma’s keken op een beeldbuistelevisie, kijken we tegenwoordig toch
al snel naar een 55 inch platte LED televisie. Dankzij deze ontwikkelingen heeft jouw televisie een
steeds grotere en prominentere plek gekregen in ons huis.

MAAK VAN JE TV EEN DESIGN MEUBELSTUK
Interieur, sfeer en woonbeleving spelen in het hedendaagse leven een belangrijke rol. Je wilt
dat jouw televisie er fraai uitziet, ook wanneer deze uitstaat. Waar we vaak de televisie als een
schilderij ophangen is het de laatste trend om de televisie op een standaard te plaatsen. Door
gebruik te maken van hoogwaardige materialen maak je met een trendy TV standaard van elke
televisie een prachtig design meubelstuk.

FUNCTIONEEL DESIGN
Naast het prachtige design is een TV standaard vooral erg functioneel. Zo is een TV standaard
makkelijk te verplaatsen wanneer je de kamerindeling wilt veranderen. Een ruim assortiment aan
accessoires helpt je om al je randapparatuur uit het zicht te kunnen bevestigen. Sluit alles aan en
verberg de kabels in de kolom. Bepaal vervolgens de ideale kijkhoogte en draai de televisie in jouw
richting. Zo geniet je optimaal van je favoriete programma’s.
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Hoe werkt het

Stappenplan

TV BEVESTIGING

Met het modulaire systeem ontwerp je in
een aantal stappen je eigen draaibare TV
standaard.

Met een draaibare bevestigingsplaat monteer
je de televisie aan de vloerstandaard. Deze is
verkrijgbaar met diverse gatenpatronen zodat
deze op elke televisie past. Wil je weten welke
bevestigingsplaat geschikt is voor jouw televisie? Op pagina 20 vertellen we je hoe je dit zelf
kunt doen.

KOLOM
De kolom is verkrijgbaar in 3 verschillende
hoogtes. Zo ben je altijd verzekerd van de beste
kijkhoogte. Alle kabels kun je netjes wegwerken
in de kolom.

VOET
De voet is verkrijgbaar in diverse vormen en
materialen. Daarom is er voor elk interieur
een passend model. Welke uitvoering past het
beste bij jou?

STAP 1. Kies jouw vorm en materiaal
STAP 2. Bepaal de ideale kijkhoogte
STAP 3. Wil je een soundbar bevestigen?
STAP 4. Wat wil je nog meer aansluiten?
STAP 5. Controleer de TV bevestiging (VESA)
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Met uiterste precisie wordt het roestvrijstaal op ambachtelijke wijze geborsteld.
Het borstelen van het RVS geeft het
materiaal een hoogwaardig uiterlijk. RVS
past in veel verschillende interieurstijlen
en is daarom een van de bestsellers.

HANDGEBORSTELD
ROESTVRIJ STAAL
STAP 1. Kies jouw vorm en materiaal
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De industriële uitstraling van een zwarte
TV standaard past goed in de huidige
woontrend. Hoogwaardig staal met een
industriële mat zwarte poedercoating
geeft je die trendy look.

TRENDY ZWART
STAP 1. Kies jouw vorm en materiaal
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Net zo sterk als staal, maar dan in elegant hoogglans. Een hoogglans glasplaat wordt versterkt door een stevige
staalplaat. De luxe uitstraling past
perfect in een modern interieur.

ELEGANT MODERN
STAP 1. Kies jouw vorm en materiaal
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De perfecte kijkhoogte
...een persoonlijke keuze
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De perfecte kijkhoogte van een televisie is een persoonlijke
keuze. We geven je graag advies om te bepalen welke kijkhoogte voor jou het beste is. De kolom van een TV standaard is
verkrijgbaar in 3 verschillende hoogtes, namelijk 100cm, 120cm
en 150cm.
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WOONKAMER
In de woonkamer kijk je meestal relaxed vanaf de bank of stoel
naar je favoriete programma’s. Om op ooghoogte naar de televisie te kijken wordt er in 90% van de situaties een 100cm kolom
gebruikt. Vind je het prettiger om iets omhoog te kijken, dan kies
je bijvoorbeeld voor een 120cm kolom.

SLAAPKAMER
Wil je TV kijken vanuit bed? Dan is het comfortabeler om iets
omhoog te kijken. In de slaapkamer wordt daarom meestal een
120cm kolom gebruikt.

PRESENTATIERUIMTE
Tijdens het geven van een presentatie wil je dat de TV voor iedereen goed zichtbaar is. Een kolom van 150cm is dan meestal
de juiste keuze.

STAP 2. Bepaal de ideale kijkhoogte
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Heb je al een
soundbar?
Monteer deze
onder je TV.
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De populariteit van de soundbar
neemt nog steeds toe. Het geluid
van een soundbar is immers veel
beter dan de standaard speakers van je televisie. Wil je de
beste beleving van beeld en geluid ervaren? Met een optioneel
soundbar frame monteer je een
soundbar direct onder de TV. Zo
maak je van de TV en soundbar
een geweldige combinatie.

STAP 3. Wil je een soundbar bevestigen?

Geschikt voor
BOSE SOUNDTOUCH 300

Geschikt voor
SONOS PLAYBAR

Bestelnummer: BST300

Bestelnummer: SNPBF

Geschikt voor
HEOS HOMECINEMA

Geschikt voor
JBL, SAMSUNG, LG EN MEER

Bestelnummer: HEHCF

Bestelnummer: SBUO1
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Wat sluit je aan?

Dankzij een ruim assortiment aan accessoires kun je enorm veel ruimte besparen. Met
optionele houders en dragers is het mogelijk
om al je AV apparatuur aan de TV standaard
te bevestigen. Zo maak je van een TV standaard een volwaardig TV meubel.
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Houders en dragers
voor mediabox en
consoles

UIT HET ZICHT
Randapparatuur hoeft niet meer in het zicht
te staan, maar kan onzichtbaar achterop de
televisie worden gemonteerd. Er zijn verschillende oplossingen voor grote gameconsoles
tot kleine media-streamers .

ZICHTBAAR
Wil je je Blu-ray speler nog kunnen bedienen,
dan kun je deze op een glasplaat onder de
televisie plaatsen.

STAP 4. Wat wil je nog meer aansluiten?
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Accessoires

WIELEN SET
Alleen geschikt voor een
rechthoekige voet.
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In het zicht

STAP 4. Wat wil je nog meer aansluiten?

GLASPLAAT VOOR
50mm KOLOM
Leverbaar in:
Helder 40x25cm
Zwart 40x25cm

Bestelnummer
CAV-W1

Bestelnummer
CAV-S10 (helder)
CAV-S11 (zwart)

GLASPLAAT VOOR
60mm KOLOM
Leverbaar in:
Helder 40x30cm
Zwart 40x30cm

GLASPLAAT VOOR
2 X 60mm KOLOM
Leverbaar in:
Helder 40x30cm
Zwart 40x30cm

Bestelnummer
CAV-S20 (helder)
CAV-S21 (zwart)

Bestelnummer
CAV-S60 (helder)
CAV-S61 (zwart)

Uit het zicht

UNIVERSELE HOUDER
Geschikt voor o.a.
Apple TV, Android box
en meer…

UNIVERSELE HOUDER
Geschikt voor o.a.
Media box, TV decoder,
Game console en meer…

Bestelnummer
CHU-01

Bestelnummer
CHU-02

UNIVERSELE HOUDER &
MONTAGEPLAAT
Geschikt voor o.a.
Media box, TV decoder,
Game console en meer…

UNIVERSELE HOUDER
VOOR 60mm KOLOM
Geschikt voor o.a.
TV decoder( horizon box),
Game console en meer…

Bestelnummer
CHU-03

Bestelnummer
CAV-AH1
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TV bevestiging
Hoe bepaal je de juiste VESA maat?
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400 mm
200 mm
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De VESA maat van je televisie wordt vaak in de handleiding of (online) specificaties
vermeld, maar je kunt deze ook zelf opmeten. Aan de achterzijde van je televisie vind je
4 schroefgaten. Deze worden gebruikt om je televisie op te kunnen hangen. De afstand
tussen deze schroefgaten is de VESA maat.

Meet de afstand tussen de schroefgaten.
Begin met de horizontale afstand en daarna
de verticale afstand. De juiste VESA maat is
de afstand in millimeters. In de afbeelding
hiernaast is de VESA maat 400x200.

VESA
De TV bevestiging is verkrijgbaar in diverse gatenpatronen (VESA). Met VESA 100x100
t/m 600x400 is de bevestiging geschikt voor 99% van de televisies.
Naast VESA patronen hebben we ook passende bevestigingen voor bijvoorbeeld B&O
en LOEWE. Informeer naar de mogelijkheden.

STAP 5. Controleer de TV bevestiging (VESA)

21

22

Zwart glas

F12

F20

F30

F40

F21

F31

F41

Zwart glas

F22

F32

F42

Ø 60 mm

100 cm C10

100 cm C30
STAP 2
Bepaal de ideale
kijkhoogte

Ø 50 mm

120 cm C20
100 cm C11

Zwart staal

RVS
Zwart staal

120 cm C21

Zie pag 14 t/m 21

RVS

120 cm C40

100 cm C31
Zwart staal

Ovaal
98x45 cm

Ovaal
98x45 cm

RVS

F60

F50

Zwart staal

F61

F51

Zwart glas

F62

F52

Ø 80 mm

2x Ø 60 mm
100 cm C60

150 cm C50

120 cm C41
150 cm C51

STAP 3 + 4
Selecteer de
accessoires

RVS

Ovaal
70x45 cm

STAP 1
Kies jouw vorm
en materiaal

F11

Rechthoek
60x45 cm

STAP 2
Bepaal de ideale
kijkhoogte

F10

Rond
53 cm

TV-SCHERM 55” TOT 70” (max 50 kg)

STAP 3 + 4
Selecteer de
accessoires

RVS
Zwart staal

STAP 1
Kies jouw vorm
en materiaal

Rond
37 cm

TV-SCHERM 32” TOT 55” (max 25 kg)

Zie pag 14 t/m 21

RVS

120 cm C90

120 cm C70
150 cm C80
100 cm C61

Zwart staal

120 cm C91

120 cm C71
150 cm C81

Zie pag 14 t/m 21

200 x 200

200 x 200

300 x 300

400 x 200

400 x 400

400 x 300

600 x 400

600 x 400

600 x 400

M10

M11

M20

M21

M22

M23

M24

M30

M40

M31

120� draaibaar

120� draaibaar

120� draaibaar

120� draaibaar

120� draaibaar

120� draaibaar

120� draaibaar

120� draaibaar

ook geschikt
voor
100 x 100

ook geschikt
voor
200 x 100

ook geschikt
voor
100 x 200
200 x 100

ook geschikt
voor
200 x 200

ook geschikt
voor
200 x 200
300 x 200

ook geschikt
voor
200 x 200
300 x 300

ook geschikt
voor
200 x 200
300 x 200
300 x 300
400 x 200

ook geschikt
voor
200 x 200
300 x 300
400 x 300
400 x 400

STAP 5
Controleer de
TV bevestiging (VESA)

200 x 100

STAP 5
Controleer de
TV bevestiging (VESA)

STAP 2
Bepaal de ideale
kijkhoogte
STAP 3 + 4
Selecteer de
accessoires
STAP 5
Controleer de
TV bevestiging (VESA)
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STAP 1
Kies jouw vorm
en materiaal

TV-SCHERM 19” TOT 32” (max 15 kg)

vast

vast

ook geschikt
voor
200 x 200
300 x 300
400 x 300
400 x 400

ook geschikt
voor
200 x 200
300 x 300
400 x 300
400 x 400
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Uw dealer:

Distributie door: Electrobot B.V. Postbus 81, 2150 AB Nieuw-Vennep, Nederland

