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UCHWYTY LCD/PLASMA

Wszystko, czego potrzebujesz.
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1   Wybierz uchWyt z najbardziej 
potrzebnĄ funkcjĄ

= uchWyty z funkcjĄ obrotu

= uchWyty  z  funkcjĄ pochylenia

= PŁASKIE uchwyty BEZ rEgulAcjI

Szukasz przystępnego cenowo rozwiązania, aby zamontować swój płaski telewizor na ścianie? Nasze produkty są łatwe  
w instalacji i obsłudze. Ich konstrukcja gwarantuje również wyjątkową wytrzymałość. Physix® to prostota i wytrzymałość! 

Maksymalna elastyczność! Oglądaj 
telewizję z dowolnego punktu w 
pokoju, obracając ekran o 90 stopni 
w lewo lub w prawo. 

Dzięki funkcji pochylenia klient może 
umieścić telewizor wyżej na ścianie, 
a następnie nachylić do położenia 
zapewniającego optymalną wygodę.

Jeśli klient chce po prostu zawiesić  
telewizor płasko na ścianie, bez  
dodatkowej regulacji.
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2   

FLAT 
EXTRA LARGE

TILT 
EXTRA LARGE

FLAT LARGE

TILT LARGE

TURN LARGE

FLAT MEDIUM

TILT MEDIUM

TURN MEDIUM

FLAT SMALL

TILT SMALL

TURN SMALL

48- 66 CM 66-94 CM 81-127 CM 102-165 CM

Wybierz 
rozMiar 
ekranu

= uchWyty z funkcjĄ obrotu

= uchWyty  z  funkcjĄ pochylenia

= PŁASKIE uchwyty BEZ rEgulAcjI

maks. 20 kg maks. 30 kg maks. 45 kg maks. 70 kg
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ŁAtwA INStAlAcjA
Klient nie musi być majsterkowiczem,  
aby poradzić sobie z instalacją uchwytu 
Physix. Instalacja jest prosta i łatwa. 
Przejrzyste instrukcje montażu poprowadzą 
Cię krok po kroku.

DOŁĄcZONE MAtErIAŁy
Aby maksymalnie ułatwić Ci życie, w 
opakowaniu z uchwytem znajdują się 
wszelkie potrzebne śruby (zarówno do 
umieszczenia w ścianie, jak i przykręcenia 
tylnej części telewizora). Dołączone śruby 
i kołki są najwyższej jakości i pochodzą 
od wiodącego producenta materiałów 
montażowych, firmy Fischer®.

DOŻywOtNIA gwArANcjA
Możesz zaufać jakości Physix — wspieramy 
ją dodatkowo dożywotnią gwarancją!

PrZEDE wSZyStKIM 
BEZPIEcZEŃStwO 
Nasze uchwyty są nie tylko proste i 
wytrzymałe, ale również bezpieczne: 
każdy uchwyt Physix jest wyposażony w 
mechanizm blokujący/zwalniający.  
Mechanizm służy do zablokowania na 
ścianie, zapobiegając jego przypadkowemu
strąceniu. Aby zablokować lub odblokować 
telewizor (na przykład w celu zamontowania/
zdemontowania kabli), wystarczy pociągnąć 
czerwone paski Physix.

wytrZyMAŁE
Nasze uchwyty są naprawdę wytrzymałe, 
są w stanie udźwignąć telewizor ważący 
70 kg. Wszystkie produkty są poddawane 
surowym testom przez niezależną niemiecką 
organizację TUV Rheinland.

uNIwErSAlNOŚĆ
Odpowiedni uchwyt Physix® można dobrać 
do każdego telewizora LCD/plazmowego. 
Chcesz wiedzieć, które uchwyty są 
kompatybilne z danym telewizorem? Spytaj 
sprzedawcę lub przejdź do przewodnika 
MOUNT MATCHER w witrynie  
www.strongandsimple.com 

+   AKcESOrIA

Maskownica kabli

Półka do  
urządzeń AV

Osłona kabli
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