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Twee functies in één: plaat voor verticale afstelling en VESA adapter voor het 
verlengen van de VESA afmetingen van een monitor- of tv beugel. Bijzonder aan 
te bevelen voor twee naast elkaar geplaatste monitoren (bijv. op een 
monitorbrug) die op dezelfde hoogte moeten worden afgesteld.

• Aanbouw monitorhouder
• Perfect voor het toevoegen van meer verticale verstelbaarheid (15 cm op en neer 
beweging) aan een bestaande monitorbeugel
• Meest geschikt voor werkplekken met wisselend personeel
• Eenvoudige installatie op de meeste monitorsteunen met standaard VESA platen (75 mm x 
75 mm / 100 mm x 100 mm)
• De tandbaan houdt de instelling soepel en stabiel
• Maximale belasting tot 8 kg

Uitermate geschikt voor werkplekken met wisselende medewerkers

Veiligheid en gezondheid op de werkplek zijn niet alleen topprioriteit, ze verbeteren ook de 
tevredenheid van medewerkers. En vooral op werkplekken met wisselende medewerkers 
komt het vaak voor dat alles eerst tegen hoge kosten moet worden aangepast aan 
persoonlijke wensen. Dit kost niet alleen zenuwen, maar ook kostbare werktijd. Bij uitstek 
geschikt voor werkplekken met wisselende medewerkers helpt onze VESA-adapterplaat u 
om het gebruik op kantoor zo flexibel en ergonomisch mogelijk te maken. Het gebruik van 
meerdere adapterplaten is ideaal voor monitoring, presentaties of andere speciale 
toepassingen.

Met onze adapterplaat kunt u ofwel een bestaande monitor wandhouder aanvullen met 
extra verstelbaarheid of een monitor eenvoudig aan de muur bevestigen met behulp van 



VESA 75. De monitor kan op zijn beurt op de schuifplaat worden gemonteerd met VESA 
75x75 en 100x100. Via een ingenieus systeem op een tandrail met veel individuele stappen 
kan de monitor vervolgens op de perfecte hoogte voor de medewerker worden ingesteld - 
met tot 15 cm bewegingsruimte op en neer. Met een draagvermogen tot 8 kg kunnen niet 
alleen grote en zware monitoren worden bevestigd, de schuifplaat is voor veel verschillende 
doeleinden geschikt: soortgelijke systemen worden bijvoorbeeld op beurzen gebruikt om 
grafieken op meerdere monitoren te kunnen volgen precies en zonder lelijke overgangen.

Technische specificaties

Producent ROLINE

Produkt groep LCD-Monitor armen

Produkt type VESA adapter

Kleur zilver

Draagkracht 8 kg

Bevestiging VESA 75 tot VESA 100

Verstel mogelijkheid Mechanisch

Aantal monitoren 1

VESA 75 x 75 mm ja

VESA 100 x 100 mm ja

Materiaalgroep metaal

Technische 
bijzonderheden

Incl. Bevestigings schroeven

Gewicht 664.9 g

Hoogte verpakking 40 mm

Breedte verpakking 120 mm

Diepte verpakking 260 mm

Gewicht verpakking 0.65 kg


