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Takstativ - LCD/Plasma - Heavy Duty (754) 
Marknadens i särklass kraftigaste justerbara takstativ. Passar alla 
LCD/Plasma-TV på marknaden och levereras med universella VESA-
Plattor med VESA-hålbilder upp till 600x400 för montering av skärmen. 
Det kraftiga och justerbara takstativet är ledat i 2 leder vilket  ger oändliga 
justeringsmöjligheter och en mycket hög säkerhet då stativet snurrar vid 
stöldförsök. Kraftfull speciallåsning såväl mot tak som mot skärm gör att 
skärm och stativ sitter säkert. Mycket enkel montering. Som tillval finns en 
breddningsplåt för att öka VESA-Bredd från 600 till 800mm). Takstativet 
kan specialbeställas i andra längder. 
 

Rörlighet-Takled: -25° till +25° med möjlighet till fast fixering till 0°. 
Rörlighet-Skärmled -15° till +95°. Rotation: 360° på Tak/Skärmled. 
2st  olika VESA-Plattor medföljer: 50x50 - 600x400mm + 50x50 - 
200x200mm. Färg: Silver/Grå.  
 

Teleskopstativet finns som standard i 4 justerbara alternativ: 
 Takstativ - LCD/Plasma   

 

Artnr. 754    Takstativ (220-260mm) 
 

Artnr. 7541  Takstativ (450-700mm) 
 

Väggfäste - LCD/Plasma - Heavy Duty (759) 
Mycket kraftigt och låsbart väggfäste. Passar alla LCD/Plasma-TV 
på marknaden och levereras med universella VESA-Plattor med 
VESA-hålbilder upp till 600x400 för montering av skärmen. VESA-
Plattan är monterat på ett kraftigt stativ (65mm) som är ledat i 1 led 
vilket ger bra justeringsmöjligheter såväl upp, ned som i sidled. 
Kraftfull speciallåsning såväl mot tak som mot skärm gör att skärm 
och stativ sitter säkert. Mycket enkel montering. Som tillval finns en 
breddningsplåt för att öka VESA-Bredd från 600 till 800mm). 
 

Rörlighet-Skärmled: -25° till +25° i alla ledder.  Rotation: 360°.  
2st  olika VESA-Plattor medföljer: 50x50 - 600x400mm + 50x50 - 
200x200mm. Färg: Silver/Grå.  

Golvstativ - LCD/Plasma - Heavy Duty  (755) 
Marknadens i särklass kraftigaste justerbara golvstativ. Passar alla  
LCD/Plasma-TV på marknaden och levereras med universella VESA-
Plattor med VESA-hålbilder upp till 600x400 för montering av skärmen.  
Det kraftiga och justerbara takstativet  är ledat i 2 leder vilket ger 
oändliga justeringsmöjligheter och en mycket hög säkerhet då stativet 
snurrar vid stöldförsök. Kraftfull speciallåsning  mot tak gör att skärm  
och stativ sitter säkert. Golvplattan är förberedd för bultning i golv men 
kan även stå fritt tack vare hålbilder i bottenplattan för inställning av 
tyngdpunkt. Mycket enkel montering. Som tillval finns en högkvalitativ 
hjulsats som möjliggör enkel och smidig flyttning, förankringssats vägg 
(kättinglås) som förhindrar oönskad mobilitet vid fritt montage samt en 
breddningsplåt för att öka VESA-Bredd från 600 till 800mm. Takstativet 
kan specialbeställas i andra längder. 
 

Rörlighet-Golvled -25° till +25° med möjlighet till fast fixering till 0°. 
Rörlighet-Skärmled -15° till +95°.  Rotation: 360° på Golv/Skärmled. 
Storlek - Golvplatta: 615x615mm. 2st  olika VESA-Plattor medföljer: 
50x50 - 600x400mm + 50x50 - 200x200mm. Färg: Silver/Grå. 
 

Teleskopstativet finns som standard i 4 justerbara alternativ: 
 

 

Artnr. 7542  Takstativ (700-1230 mm)  
 

Artnr. 7543  Takstativ  (1400 - 2520 mm) 
 

Levereras med 2st VESA-Plattor  
samt skruvsats i olika dimensioner 

för infästning i skärmen.  

Som tillval finns hjulsats för smidig 
förflyttning samt ”Förankrings- 
sats-Vägg” (630) som effektivt 
förhindrar oönskad mobilitet. 

   

Levereras med 2st VESA-Plattor  
samt skruvsats i olika dimensioner 

för infästning i skärmen.  

Golvstativ - LCD/Plasma   
 

Artnr. 7551  Golvstativ (450-700mm) 
 

Artnr. 7552  Golvstativ (700-1230 mm)  
 

 

Artnr. 7553  Golvstativ (1400 - 2520 mm) 
 

Artnr. 756    Hjulsats - Golvstativ  
 
 

Levereras med 2st VESA-Plattor  
samt skruvsats i olika dimensioner 

för infästning i skärmen.  

 

Artnr. 630    Förankringssats - Vägg 
 

Artnr. 7562  VESA-Breddningsplåt (800mm) 
 

 

Artnr. 7562  VESA-Breddningsplåt (800mm)   
 

 
 

 

CEKA-AnchorPad  –  Störst i Norden på stöldskydd för datorer & övrig IT-Utrustning 
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