
Bevestigingsoplossingen
voor AV & IT

Productoverzicht

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

De producten in het Neomounts by Newstar en 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, 
resulterend 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 een geschikte 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

Wateringweg 62 | 2031 EJ Haarlem | 023-5478888 | info@neomounts.com
www.neomounts.com

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

www.globalmountsgroup.com

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

www.neomounts.com
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• (Gas)geveerde steunen
• Manuele steunen
• Monitor stands
• Monitorverhogers

• Thin client steunen
• PC steunen
• Mediaplayer steunen

• Plafond projectorsteunen
• Wand projectorsteunen

• Medische plafondsteunen
• Medische wandsteunen
• Medische werkstations

• Plafondsteunen
• Plafond-vloersteunen

• Vaste vloersteunen
• Mobiele vloersteunen
• Gemotoriseerde vloersteunen 
• Gemotoriseerde wandsteunen

• Laptop steunen
• Laptop stands
• Tablet steunen
• Tablet stands

De beste ondersteuning
voor AV & IT hardware

• Vlakke wandsteunen
• Kantelbare wandsteunen
• Full motion wandsteunen
• Heavy-duty wandsteunen

Wandsteunen
Het assortiment wandsteunen omvat verschillende oplossingen om 
aan elke behoefte te voldoen. Er zijn diverse heavy-duty modellen met 
een uniek uitschuifbaar design, die een muurbevestigingsoplossing 
bieden voor schermen van 55″ tot 110″ en max 160 kg. De meeste 
steunen bieden eenvoudige installatie en zijn speciaal ontworpen voor 
de best mogelijke ervaring; niet alleen bij het gebruik van de steun, 
maar ook bij de installatie. De Select modellen zijn voorzien van een 
magnetisch pull & release systeem, waterpas, montagesjabloon en 
overzichtelijke schroevendoos.

Thin client & PC steunen
Het Neomounts assortiment biedt gerichte oplossingen om een 
media-player of thin client rechtstreeks aan een scherm, een monitor-
arm of tussen een steun en scherm te installeren. Dit draagt niet 
alleen bij aan een opgeruimde werkplek, maar verhoogt ook de levens-
duur van het apparaat doordat deze beter beschermd wordt tegen stof 
en vuil. Bovendien biedt Neomounts verschillende PC steunen, waar-
mee je een desktop computer onder een bureau of aan de muur kunt 
bevestigen.

Projectorsteunen
Projectorsteunen zijn een goede keuze voor een optimale kijkervaring, 
zonder gebruik te maken van een scherm. Neomounts biedt diverse 
projectorsteunen, wand en plafond, met kantel- en zwenk functionaliteit 
en praktisch kabelmanagement dat de snoeren in de kolom verbergt en 
zorgt voor een mooi en opgeruimd voorkomen. Projectorsteunen zijn 
ideaal voor gebruik in kantoren, onderwijs, zieken huizen en thuis.

• Pilaarsteunen 
• Paalsteunen
• Videobar steunen
• Speaker steunen

Meer oplossingen
Het uitgebreide Neomounts assortiment biedt tevens diverse andere 
bevestigingsoplossingen, zoals pilaar- en paalsteunen, speaker en video/
soundbarsteunen en compacte telefoon stands. De pilaarsteunen bie-
den een praktische oplossing voor de installatie van een scherm aan 
een zuil (cilindervormig, vierkant of rechthoekig), zonder de structuur 
aan te tasten. Videobar en speaker steunen, daarentegen, bieden een 
goede oplossing voor bevestiging aan de muur of boven/onder een 
scherm. Voor elke situatie biedt Neomounts een geschikte oplossing.

Specifieke oplossingen
Neomounts heeft diverse bevestigingsoplossingen voor de gezond-
heidszorg, waaronder ziekenhuizen, tandartspraktijken en laboratoria. 
De medische steunen bieden een praktische, ruimtebesparende oplos-
sing voor de creatie van een efficiënte, ergonomische werkplek. De
steunen zijn in hoogte en diepte verstelbaar en voorzien van de veel-
zijdige kantel- en zwenktechnologie.

Plafondsteunen
De enkele en dual monitor plafondsteunen bieden een praktische oplos-
sing voor zowel gewone als verlaagde plafonds. De full motion model-
len kunnen worden versteld in de optimale kijkpositie en een handig 
kabel managementsysteem verbergt en leidt de kabels van het plafond 
naar het scherm. Daarnaast kunnen de plafondbeugels in hoogte wor-
den versteld.

Vloersteunen
Het vloersteunen assortiment omvat een verscheidenheid aan oplos-
singen voor moderne meeting rooms, klaslokalen en openbare ruimtes. 
De vloersteunen (vast of mobiel) bieden een praktische oplossing voor 
alle type schermen. De trolleys zijn ontworpen voor mobiel gebruik, 
terwijl de vaste vloer- en wandsteunen ideaal zijn wanneer verplaat-
sing niet nodig is. Er zijn zowel manueel als gemotoriseerde in hoogte 
verstelbare modellen beschikbaar. Snoeren kunnen desgewenst naar de 
achterzijde van de steun worden geleid voor een opgeruimde aanblik.

Laptop & tablet steunen
Met een laptop stand of verhoger kan eenvoudig een ergonomische 
werkplek worden gecreëerd en nek- en rugklachten worden voor-
komen. Deze oplossingen zijn ideaal voor gebruik op kantoor, thuis 
of onderweg. Daarnaast bieden de verschillende tabletsteunen een 
praktische oplossing voor tablets in openbare ruimtes, op balies en 
meer. Zowel de laptop stands en tabletsteunen bieden maximale 
functionaliteit en kijkcomfort voor jouw apparaat.

Bureausteunen
Met het uitgebreide assortiment bureausteunen is het eenvoudig om
een comfortabele en ergonomische werkplek te creëren, waar je maar 
wilt. Door de gevarieerde range monitorarmen is er altijd een geschikte 
oplossing beschikbaar voor elke situatie en elk type bureau. Diverse 
modellen zijn voorzien van gasgeveerde hoogteverstelling; ideaal voor 
bijv. hybride werkplekken. Monitorarmen dragen niet alleen bij aan een 
gezonde werk-plek, ze zorgen dankzij het kabelmanagement tevens 
voor een opgeruimd bureau zonder snoeren en kabels.

• Zit-sta werkplekken
• Mobiele werkplekken

Zit-sta & mobiele werkplekken
Neomounts mobiele en zit-sta oplossingen stellen je in staat een 
flexibele werkplek te creëren, waar je maar wilt. Een mobiel werksta-
tion is een mobiele vloersteun voor monitor, toetsenbord, muis en 
PC, zodat je in wisselende ruimtes staand of zittend kunt werken. De 
zit-sta werk plekken, daarentegen, kunnen op een tafelblad worden 
gebruikt en zijn voorzien van veerondersteunde hoogteverstelling.

Neomounts
Productassortiment


