
Solutiile Caratec de suporti se caracterizează prin șine speciale, opțiunile de blocare și de stabilitate ridicată 

și sunt proiectate astfel încât plasarea monitorului sa nu consume mult spațiu. Grație blocării în siguranță a monitorului rămâne fix în timpul mersului .

Caratec Flex TV- Suport de perete Suporți atât ușori și stabili, cu până la trei puncte de pivotare.

• blocabil ,cu eliberare ușoara cu pârghie

• proiecție desfășurat: CFW204A (două puncte de pivot): 

 aproximativ 213 mm; CFW304A (trei puncte de pivot): 

aproximativ 393 mm; CFW400A (patru puncte de pivot): 

ca. 573 mm

CFW204A • Dimensiuni (L x Î x A): CFW204A cca 267 x 165 x 33 mm; 

CFW304A cca 250 x 210 x 33 mm; 

CFW400A cca. 267 x 240 x 33 mm.

• aluminiu, sarcină 6,5 kg

Opțional, MCC29113 adaptor înclinare este disponibil. Acest 

lucru permite placa de reținere montată pentru a înclina tv-ul 

CFW304A la 5 ° sau 10 ° în jos.

CFW400A

Caratec Flex CFW204A, cu două puncte pivot, greutate 0,6 kg 9980157 € 119,00

Caratec Flex CFW304A, cu trei puncte pivot, greutate 0,9 kg 9980127 € 149,00

Caratec Flex CFW404A, cu patru puncte pivot, greutate 1,2 kg 9980128 € 199,00

MCC29113 adaptor de înclinare, potrivit pentru CFW 204/304 / 400A 9907333 € 29,95

MCC29113



Caratec Flex CFA100H Caratec Flex CFA101L, extensie laterală

BESTSELLER

Pentru instalare într-o parte și pe dulapuri.

· Poate fi montat la dreapta sau la stânga

Pentru instalare în cele mai multe dulapuri TV din autorulote. · Telescopic, cu ajutorul butonului de blocare

· Poate fi asamblat în poziție verticală sau agățat · Pivotează placa de susținere (190 °) și

· Telescopic, cu ajutorul butonului de blocare rabatabilă (+/- 8 °)

· bază bază si rabatare · Lungime șină - extins: aprox. 835 mm

· Lungimea Rail - extins: cca 792 mm (Inclusiv. Dispozitiv de blocare)

· Dimensiuni (L x L x D): aprox. 180 x 370 x 85 mm · Dimensiuni (L x Î x A): aprox. 410 x 155 x 42 mm

· Greutate 2,4 kg · Greutate 2,5 kg

· Înălțimea verticala desfasurata: 313 mm · Din profil solid de aluminiu și oțel, pentru

· Fabricat din profile de aluminiu solide și oțel, pentru dispozitive de până la 6,5 kg

dispozitive de până la 6,5 kg 9941902 € 149,00

9941904 € 149,00


