
NEXT OP1 tv-vloerstandaard

Artikelnummer (SKU) 8743232
Kleur Licht eikenhout

Belangrijke voordelen

• Klik je tv veilig vast op zijn plaats
• Al je kabels stijlvol en netjes weggewerkt

De vrijstaande houten tv-standaard in een Scandinavisch
design voor tv's tot 70"/40kg.&nbsp;Vrijstaande tv-
vloerstandaard voor tv's tot 40 kg
De strakke vormgeving en het eenvoudige ontwerp
kenmerken de NEXT OP1. De vloerstandaard die jouw tv op
een voetstuk plaatst. De NEXT OP1 is geschikt om vrijwel ieder
model tv van 46" tot 70" te dragen.

Functioneel, origineel en typisch Scandinavisch design
De tv wordt op de houten vloerstandaard bevestigd door
middel van rvs bars en vastgezet met klemmen. Niet alleen
een oersterke en veilige verbinding, maar ook mooi om te
zien.&nbsp;Scandinavisch designmeubel voor je tvDe NEXT
OP1 herken je aan een eenvoudig en degelijk ontwerp.
Gemaakt van licht eikenhout zodat de tv-vloerstandaard
een designmeubel wordt en in ieder interieur past. The
Quality SignatureDe NEXT OP1 van Vogel&rsquo;s is niet
alleen bijzonder mooi vormgegeven, maar voldoet ook aan
alle kwaliteitseisen die Vogel&rsquo;s aan haar producten
stelt. Een solide en sterke constructie, want bij Vogel's staat
veiligheid voorop. Ook wordt het hout met zorg geselecteerd
en denken we hierbij aan mens en milieu. Als onderdeel van
de 'The Quality Signature' van Vogel's ben je altijd verzekerd
van: betrouwbaarheid, design, innovatie en gebruiksgemak.
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Specificaties
Nummer producttype NEXT OP1
Artikelnummer (SKU) 8743232
Kleur Licht eikenhout
EAN enkele doos 8712285337543
Productgrootte L
Height 1110
Width 950
Depth 704
TÜV-gecertificeerd Ja
Garantie 2 jaar
Min. grootte beeldscherm (inch) 46
Max. grootte beeldscherm
(inch)

70

Max. laadgewicht (kg) 40
Min. hole pattern 100mm x 100mm
Max. hole pattern 400mm x 400mm
Max. formaat bout M8
Max. hoogte van interface (mm) 600
Max. breedte van interface
(mm)

500

Certificeringen FSC
Productgroep Tv floor stand
Universeel of vast gatenpatroon Universeel
Wat zit er in de doos • Inbussleutel

• Bevestigingsinstructies
• tv-bevestigingskit

Prijzen Good Industrial Design
Award 2017
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