
Wand - Vloer pilaar max. 90 inch

PRODUCTLEAFLET

063.0800 Statief vaste opstelling aan wand en vloer max. 90 inch, 100 kg

Als de wanden te zwak zijn om het scherm te monteren wordt veelal een scherm op een statief geplaatst. Echter zit de 
vloerplaat van een vrijstaand statief dan vaak in de weg. De wand-vloer pilaar is in dit geval een geschikte oplossing door 
de kleine vloerplaat. Dit product zorgt ervoor dat een groot gedeelte van het schermgewicht op de vloer wordt belast. Een 
beugel aan de bovenzijde naar de wand voorkomt het voorover kantelen. De pilaar dient gebruikt te worden met een 
schermbeugel met een 170x140 montagesysteem. Deze dient op basis van het gewicht en het montagepatroon van het 
scherm geselecteerd te worden. Er dient een van de volgende schermbeugels worden toegevoegd: 052.1000/.2000/.6000, 
die men op basis van het gewicht en het montagepatroon van het scherm kan selecteren. ! TIP! Mocht u meerdere 
schermen willen monteren aan dit statief, dan kunt u een extra kop (art. nr.: 063.0820) en schermbeugel bij bestellen.
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PRODUCTLEAFLET

Technische specificaties

Maximale lengte: 1900 mm
Gewicht: 28,00 kg
Kleur: Aluminium
Maximale belasting: 100 kg
Scherm positie: Landscape en Portrait
Inch bereik: max. 90 inch

Hoogteverstelling: Handmatig
Bracket/interface: Exclusief
Type bracket/interface: Universeel
Montagesysteem: 170 x 140 mm
Kabeldoorvoer: 25 mm Ø
Overige informatie: Combineer met een van onze brackets (bv. 
052.1000/052.2000/052.6000)
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