
Meer informatie
Neomounts biedt, met 25 jaar ervaring, de beste bevestigingsoplossingen voor u en uw klanten. Voor elke 
situatie heeft Neomounts een oplossing.

Neomounts producten staan bekend om:
Hoge kwaliteit

 Solide design
 Installatiegemak
 Betaalbaarheid

Neomounts biedt de beste ondersteuning voor uw bedrijf door:
• Lokale verkoopondersteuning
• Speciale bid price ondersteuning bij grote projecten
• Sample mogelijkheden
• 5 jaar garantie
• Snelle levering

Lokale verkoopondersteuning
Neomounts biedt in de meeste Europese landen lokale verkoopondersteuning. Laat het ons weten als er iets 
is wat we kunnen doen om te assisteren door een e-mail te sturen naar sales@neomounts.com. We helpen 
u graag!

Verkooppunten
De producten van Neomounts, opgericht in 1996 en actief in meer dan 30 landen wereldwijd, zijn verkrijgbaar 
via een uitgebreid netwerk van wederverkopers en distributeurs. We bieden producten van hoge kwaliteit, 
slim ontwerp, installatiegemak en waar voor uw geld. Op alle producten wordt standaard 5 jaar garantie 
gegeven. Onze belofte is om u de best mogelijke ondersteuning te bieden, voor uw AV- of IT-apparaat en 
voor uw bedrijf. Vind uw lokale Neomounts distributeur of wederverkoper op www.neomounts.com of stuur 
een e-mail naar sales@neomounts.com.

Bevestigingsoplossingen
voor AV & IT

Vragen? Neem contact met ons op via 
telefoonnummer 023-5478888 of mail naar sales@neomounts.com
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Neomounts. It’s all in the name. We streven er voortdurend naar om te vernieuwen in alles wat we doen en in 
de producten die we bieden. Neomounts by Newstar biedt een uitgebreid, up-to-date assortiment van meer 
dan 500 hoogwaardige bevestigingsoplossingen, volgens de laatste trends in de AV- en IT-markt. Onze enige 
missie is dat u de beste kijkpositie, meest optimale werkhouding en maximaal comfort ervaart tijdens het 
gebruik van uw apparaat.

Premium
Ons premium productassortiment Neomounts Select bestaat uit een uitgebreid assortiment geselecteerde 
producten, ontworpen met oog voor elk detail en met gebruikmaking van materialen van de hoogste kwaliteit. 
Neomounts Select biedt slimme hoogwaardige bevestigingsoplossingen die kunnen worden gebruikt in 
kantoren, winkels, onderwijs, overheid, gezondheidszorg, horeca en thuisgebruik.

Pro
Neomounts Pro biedt een compleet productassortiment voor professionele bevestigingsoplossingen. Het brede 
assortiment biedt plafond-, vloer- en wandsteunen voor groot formaat displays, videowanden met meerdere 
schermen en narrowcasting. Professionals geven de voorkeur aan Neomounts Pro-producten vanwege de 
betrouwbaarheid, hoge kwaliteit, installatiegemak en prijs-kwaliteitverhouding.

• Bureausteunen met gasveer
• Reguliere bureausteunen
• Monitorverhogers
• Accessoires 

• Zit-sta werkplekken
• Mobiele werkplekken

• Vlakke wandsteunen
• Kantelbare wandsteunen
• Full motion wandsteunen
• Video wall wandsteunen*
• Menu board wandsteunen*
• Accessoires

•  PC steunen
• Thin client steunen
• Mediaplayer steunen

•  Plafondsteunen
•  Wandsteunen

• Soundbar steunen
• Speaker steunen

•  Plafondsteunen
•  Wandsteunen
•  Werkstations

•  Plafondsteunen
•  Plafond-vloersteunen
•  Video wall plafondsteunen*
•  Menu board plafondsteunen*
•  Accesssoires

• Mobiele vloersteunen
• Vaste vloersteunen
• Elektrische vloersteunen
• Video wall vloersteunen*

* Neomounts Pro product

• Laptop stands
• Laptopverhogers
• Tablet stands

De beste ondersteuning
voor AV & IT hardware

Wandsteunen
De wandsteunen zijn een geweldige oplossing voor installatie 
van uw fl at screen TV thuis of op kantoor. Het assortiment omvat 
verschillende soorten steunen (vlak, kantelbaar en full motion) om 
een oplossing te kunnen bieden voor elke situatie en elk scherm. 
Diverse steunen kunnen kantelen of kantelen en zwenken, waardoor 
het scherm kan worden ingesteld in de optimale kijkhoek en gebruik 
gemaakt kan worden van alle mogelijkheden die het scherm biedt.

PC & thin client steunen
Met Neomounts PC-steunen kan een desktopcomputer onder 
een bureau of aan een muur gemonteerd worden, wat niet alleen 
bijdraagt   aan een opgeruimde werkplek, maar ook de levensduur 
van de computer verlengt. Daarnaast biedt Neomounts speciale 
oplossingen om uw mediaspeler of thin client rechtstreeks op of 
tussen een scherm en monitorarm te plaatsen.

Projectorsteunen
De projectorsteunen, voor plafond of wand, dragen bij aan een 
optimale kijkervaring. Neomounts biedt diverse projectorsteunen met 
kantel- en zwenkoptie en een handig kabelmanagementsysteem, 
waarmee de kabels in de stang verborgen kunnen worden om een 
mooie en nette uitstraling te garanderen. Projectorsteunen zijn ideaal 
voor gebruik in kantoren, scholen en universiteiten, ziekenhuizen en 
uiteraard ook thuis.

Speaker steunen
Combineer scherm en geluid met de Neomounts soundbar steunen. 
Ze bieden de ideale oplossing om uw soundbar aan een (bestaande) 
TV-steun te monteren. Door ze samen te monteren, kunnen 
fl at screen en speakers samen draaien en kan optimaal worden 
geprofi teerd van de mogelijkheden van de TV en speaker.

Medische steunen
Neomounts biedt diverse bevestigingsoplossingen voor de medische 
sector, zoals ziekenhuizen, tandartspraktijken en laboratoria. De me-
dische steunen zijn een goede oplossing om ruimte te besparen of 
om een effi ciënte werkplek te creëren. De steunen zijn voorzien van 
de handige kantel- en zwenktechnologie en in hoogte en diepte 
verstelbaar.

Plafondsteunen
Neomounts plafondsteunen zijn een uitstekende oplossing om 
ruimte te besparen of wanneer wandmontage niet mogelijk is. 
Neomounts biedt diverse plafondsteunen met kantel- en zwenk-
optie en een kabelmanagementsysteem, om een nette en opge-
ruimde uitstraling te garanderen.

Vloersteunen
Vloersteunen, manueel of gemotoriseerd, bieden uitkomst wanneer 
wand-, plafond- of bureauplaatsing geen optie is. Ze zijn perfect 
voor gebruik in klaslokalen, boardrooms, presentatieruimtes en 
openbare ruimtes. Kabels kunnen eenvoudig naar de achterkant van 
de steun worden geleid, voor een net en opgeruimd uiterlijk.

Laptop & tablet steunen
Door gebruik te maken van een ergonomische laptopsteun of 
-verhoger kunnen nek- en rugklachten worden voorkomen. De 
steunen zijn ideaal voor gebruik op kantoor, onderweg of thuis. 
Neomounts tablet stands bieden maximale functionaliteit en 
kijkcomfort voor uw tablet.

Bureausteunen
Met het uitgebreide assortiment bureausteunen creëert u een-
voudig een gezonde werkplek. Door het brede scala producten is 
er voor elke werkplek altijd een passende oplossing beschikbaar. 
De steunen bieden een ergonomische oplossing en zorgen voor 
een opgeruimde werkplek zonder draden en kabels. Ideaal voor 
gebruik in kantoren, op balies en receptieruimtes of thuis.

Zit-sta & mobiele werkplekken
Met een mobiele of zit-sta werkplek creëert u eenvoudig een 
fl exibele werkplek. De mobiele werkplek is een mobiele vloersteun 
voor fl at screen, toetsenbord, muis en PC, waarmee u probleemloos 
kunt werken in meerdere kamers, staand of zittend.
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