
Moderne collaboration
oplossingen

Vloer & Wand



FL50S-825 trolley | Manueel

Draagvermogen 70 kg

Flexibele installatie van optioneel, universeel 
camera-plateau (boven of onder het scherm), 
incl. adapter voor Logitech Rally Bar (Mini) of 
Bose VB-S/VB1

Afsluitbaar hardware compartiment 
(optionele installatie, landscape of 
portrait)Praktische in hoogte verstelbare handgrepen

Optioneel AV-plateau geschikt 
voor o.a. Logitech Tap

Manuele hoogteverstelling (114,5-153,5 cm)

Schermen t/m 75″ (VESA 600x400)

Trolley met optionele camera & AV kit

• In hoogte verstelbare mobiele vloersteun
• Compact verpakt
• Beschikbaar in zwart en wit
• Universele camera & multimedia kit beschikbaar, incl. adapter voor Logitech Rally Bar (Mini) of Bose VB-S/VB1

Vloersteun
FL50S-825BL1  Mobiele vloersteun, zwart
FL50S-825WH1  Mobiele vloersteun, wit

Accessoires
AFLS-825BL1   Camera & multimedia kit incl. Logitech-adapter, zwart
AFLS-825WH1   Camera & multimedia kit incl. Logitech-adapter, wit
AV1-825BL1   Camera & multimedia kit incl. Bose-adapter, zwart
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FL55-875 trolley | Gemotoriseerd

Gemotoriseerde trolley met optionele camera & AV kit

• In hoogte verstelbare gemotoriseerde vloersteun
• Compact verpakt en gedeeltel� k voorgemonteerd
• Beschikbaar in zwart en wit
• Universele camera- en multimedia kit beschikbaar, incl. adapter voor Logitech Rally Bar (Mini) of Bose VB-S/VB1

Vloersteun
FL55-875BL1   Mobiele gemotoriseerde vloersteun, zwart
FL55-875WH1   Mobiele gemotoriseerde vloersteun, wit

Accessoires
AFL-875BL1   Camera & multimedia kit incl. Logitech-adapter, zwart
AFL-875WH1   Camera & multimedia kit incl. Logitech-adapter, wit
AV1-875BL1   Camera & multimedia kit incl. Bose-adapter, zwart
ADM-875BL2   Dual screen adapter, zwart
ADM-875WH2   Dual screen adapter, wit

Kabelgoot (installatie is optioneel)

Praktische handgrepen

Optioneel AV-plateau geschikt 
voor o.a. Logitech Tap
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Flexibele installatie van optioneel, universeel 
camera-plateau (boven of onder het scherm), 
incl. adapter voor Logitech Rally Bar (Mini) of 
Bose VB-S/VB1

Afsluitbaar hardware compartiment 
(optionele installatie, landscape of 
portrait)



WL55-875 wandsteun | Gemotoriseerd

Gemotoriseerde wandsteun met optionele camera & AV kit

• In hoogte verstelbare, gemotoriseerde wandsteun
• Compact verpakt en gedeeltel� k voorgemonteerd
• Beschikbaar in zwart en wit
• Universele camera & multimedia kit beschikbaar, incl. adapter voor Logitech Rally Bar (Mini) of Bose VB-S/VB1

Wandsteun
WL55-875BL1  Gemotoriseerde wandsteun, zwart
WL55-875WH1  Gemotoriseerde wandsteun, wit   
Accessories
AFL-875BL1         Camera & multimedia kit incl. Logitech-adapter, zwart
AFL-875WH1        Camera & multimedia kit incl. Logitech-adapter, wit
AV1-875BL1      Camera & multimedia kit incl. Bose-adapter, zwart
ADM-875BL2        Dual screen adapter, zwart
ADM-875WH2      Dual screen adapter, wit

Kabelgoot (installatie is optioneel)

Optioneel AV-plateau geschikt 
voor o.a. Logitech Tap

Vloerplaat met ruimte 
voor plinten

Gemotoriseerde hoogteverstelling 
(65 cm, 35 mm/sec)

Schermen t/m 100″ (VESA 800x600)
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Bedrade 
afstandsbediening

partner van

Draagvermogen 110 kg

Anti-collision systeem

Afsluitbaar 
compartiment 

en brackets

KabelmanagementMultimedia-
plateau

Flexibele installatie 
camera-plateau

Voor schermen 
t/m 100″

Praktische 
handgrepen

Bedrade 
afstandsbediening

Anti-collision 
systeem

In hoogte 
verstelbaar

Flexibele installatie van optioneel, universeel 
camera-plateau (boven of onder het scherm), 
incl. adapter voor Logitech Rally Bar (Mini) of 
Bose VB-S/VB1

Afsluitbaar hardware compartiment 
(optionele installatie, landscape of 
portrait)



Neomounts biedt het meest uitgebreide, up-to-date assortiment hoogwaardige bevestigingsoplossingen, volgens de laatste 
trends in de AV- en IT-markt.

De producten uit het Neomounts by Newstar en het premium Neomounts Select assortiment zijn ontworpen met oog voor 
detail, kwaliteit, value for money en installatiegemak. Onze missie is dat jij altijd de beste kijk- en werkpositie ervaart, wat 
resulteert in een optimale houding en maximaal comfort tijdens het gebruik van jouw scherm. 

Met meer dan 25 jaar ervaring, biedt Neomounts de beste bevestigingsoplossingen voor jou en jouw klanten. Voor elke situatie 
is geschikte een oplossing beschikbaar. De producten zijn wereldwijd verkrijgbaar via een uitgebreid netwerk van distributeurs 
en resellers in de Offi ce, IT en AV kanalen.

Wij bieden de beste ondersteuning voor jouw bedrijf door:

> Lokale verkoopondersteuning
> Speciale bid price ondersteuning bij grote projecten
> Sample mogelijkheden
> Snelle levering
> 5 jaar garantie

We rise by lifting others

Neomounts
Informatie & support

Neomounts is onderdeel van de Global Mounts Group;
een samenwerkingsverband van Neomounts en B-Tech
AV Mounts met de meest uitgebreide portfolio en 
wereld wijde distributie.

www.globalmountsgroup.com

Vragen? Neem contact met ons op via telefoonnummer
023-5478888 of mail naar sales@neomounts.com

www.neomounts.com

Wateringweg 62 | 2031 EJ Haarlem | The Netherlands
+31(0)23-5478888 | info@neomounts.com | www.neomounts.com


