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Foto Model Opis 
Półki AV 

PL2611 PL2611

PL2610

PL2620

Listwy naścienne – maskujące kable AV 

CC50

CC100

Wysokiej jakości szklana półka ścienna przeznaczona do sprzętu 
audio-video. -Maksymalne obciążenie 8kg  -Szerokość: 360mm  -

Głębokość: 250mm  -Idealna pod tuner cyfrowy, dvd, głośnik 
centralny 

Wysokiej jakości półka ścienna przeznaczona do sprzętu audio-video. 
Składa się z  aluminiowej listwy naściennej z systemem ukrywania kabli, 
dzięki czemu możesz doprowadzić okablowanie do swojego sprzętu w 

sposób niewidoczny. -Maksymalne obciążenie 5kg  -Szerokość: 450mm  -
Głębokość: 330mm  -Grubość szkła 6mm  -Maskownica okablowania 
podzielona na 2 części: 300mm, 500mm  -Komplet srebrny zawiera 

przeźroczystą półkę szklaną  -Komplet czarny zawiera lakierowaną na 
czarno od spodu półkę 

Wysokiej jakości podwójna półka ścienna przeznaczona do sprzętu 
audio-video. Składa się z  aluminiowej listwy naściennej z systemem 
ukrywania kabli, dzięki czemu możesz doprowadzić okablowanie do 

swojego sprzętu w sposób niewidoczny. -Maksymalne obciążenie 5kg  -
Szerokość: 450mm  -Głębokość: 330mm  -Grubość szkła 6mm  -

Maskownica okablowania podzielona na 3 części: 200mm, 300mm, 
500mm  -Komplet srebrny zawiera przeźroczystą półkę szklaną -Komplet 

czarny zawiera lakierowaną na czarno od spodu półkę 

Maskownica jest zarówno łatwa w montażu, jak również uniwersalna w 
zastosowaniu. Pozwoli Ci na estetyczne poprowadzenie kabli, a z 

dodatkowym akcesorium stworzy elegancki i kompletny zestaw pod 
sprzęt audio-video. -Wykonana z aluminium -Kolor: czarny lub srebrny -
Długość 50 cm  -Szerokość 5 cm  -Głębokość 19mm -Możliwość docięcia 

we własnym zakresie na wymiar  -Zakończona po obu stronach 
zdejmowaną zaślepką 

Maskownica jest zarówno łatwa w montażu, jak również uniwersalna w 
zastosowaniu. Pozwoli Ci na estetyczne poprowadzenie kabli, a z 

dodatkowym akcesorium stworzy elegancki i kompletny zestaw pod 
sprzęt audio-video. -Wykonana z aluminium -Kolor: czarny lub srebrny -

Długość 100 cm  -Szerokość 5 cm  -Głębokość 19mm -Możliwość docięcia 
we własnym zakresie na wymiar  -Zakończona po obu stronach 

zdejmowaną zaślepką 
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Foto Model Opis 
Podstawki pod kolumny 

SP200

SP300

SP100

SP101

SP500

SP600

Podstawka do małych kolumn ze szklaną podstawą  -Przeznaczony do 
głośników z jedną lub dwiema śrubami mocującymi i otworów typu 
dziurka do klucza  -Podstawa dolna: 250mm x 250mm - wykonana z 
hartowanego szkła o grubości: 8mm  -Pionowy element konstrukcji 

wykonany z wysokiej jakości aluminium - Wysokość: 900mm  -
Maksymalne obciążenie: 4 kg  -Przygotowane otwory do 

przeprowadzenia kabla  -Pakowane parami 

Podstawka do małych kolumn z teleskopową regulacją -Podstawa dolna: 
250mm x 250mm - wykonana z hartowanego szkła o grubości: 8mm  -

Pionowy element konstrukcji wykonany z wysokiej jakości aluminium  -
Regulowana wysokość: od 710 do 1080 mm  -Maksymalne obciążenie: 2 

kg  -Przygotowane otwory do przeprowadzenia kabla 
-Pakowane parami 

Podstawka do dużych kolumn wysokość 60 cm -Podstawa górna: - 
wykonana z metalu  -Podstawa dolna: 250mm x 300mm - wykonana z 

hartowanego szkła o grubości: 8mm -Pionowy element konstrukcji 
wykonany z wysokiej jakości aluminium  -Wysokość: 600mm  -

Maksymalne obciążenie: 8 kg  -Dla izolacji drgań podstawa dolna 
wyposażona w gumowe stożki, których głównym celem nie jest 

tłumienie drgań -Możliwość wypełnienia rur materiałem tłumiącym 
drgania -Przygotowane otwory do przeprowadzenia kabla -Pakowane 

parami

Podstawka do dużych kolumn wysokość 80 cm -Podstawa górna: - 
wykonana z metalu  -Podstawa dolna: 250mm x 300mm - wykonana z 

hartowanego szkła o grubości: 8mm -Pionowy element konstrukcji 
wykonany z wysokiej jakości aluminium  -Wysokość: 600mm  -

Maksymalne obciążenie: 8 kg  -Dla izolacji drgań podstawa dolna 
wyposażona w gumowe stożki, których głównym celem nie jest 

tłumienie drgań -Możliwość wypełnienia rur materiałem tłumiącym 
drgania -Przygotowane otwory do przeprowadzenia kabla -Pakowane 

parami

Podstawka do głośnika Sonos PLAY:1  -Wysokości 91 cm pozwoli na 
umieszczenie głośnika na wysokości ucha kiedy jesteś w pozycji siedzącej 
-Zintegrowany przewód zasilający -Kolor: czarny lub biału -Pakowane na 

sztuki

Podstawka do dużych kolumn -Wysokość 64 cm -Wymiary dolnej 
podstawy 31 x 37 cm -Maksymalne obciążenie 40 kg -Kolor: czarny – 

Pakowane na sztuki
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Foto Model Opis 
Akcesoria czyszczące 

SCK30

SCK150

Akcesoria czyszczące 

RS500

RS500XL

Bezalkoholowy, antystatyczny płyn do czyszczenia ekranów 
plazma/lcd/led/crt
ZESTAW ZAWIERA:

Butelkę z płynem o pojemności 30ml 
Ściereczkę z mikrofibry 

Bezalkoholowy, antystatyczny płyn do czyszczenia ekranów 
plazma/lcd/led/crt
ZESTAW ZAWIERA:

Butelkę z płynem o pojemności 150ml 
Ściereczkę z mikrofibry 

Stojak na piloty -Wykonanie eko skórka, wnętrze welur (pod kolor 
stojaka) - Dostępny w trzech koloracz: biały, brązowy i czarny. - 

Wysokość 11,5 cm -Długość 21,5 cm -Szerokość 7,0 cm -Odległość 
pomiędzy przegródkami 4,0 cm (x 5)

Stojak na piloty XL -Wykonanie eko skórka, wnętrze welur (pod kolor 
stojaka) - Dostępny w trzech koloracz: szarry, kremowy i czarny. - 

Wysokość 11,5 cm -Długość 21,5 cm -Szerokość 17,0 cm -Odległość 
pomiędzy przegródkami 4,0 cm (x 3)


