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Suportes para projetores
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Suporte de tecto para projector universal
TM-1200 EU SAP: 1562435 US SAP: 12939542

Suporte de tecto para projector universal com varão de 1,1 m cortado à medida no
local
(comprimento de montagem geral de 1420 mm / 55,9″)
Todas as peças incluídas, ex.: gabarito de perfuração, mecanismo de tecto de
catedral, disco de equilíbrio, etc.
Os cabos podem ser encaminhados livremente após a montagem

  vav.link/pt-pt/tm-1200

Suporte de tecto com �xação aproximada
TM-CC EU SAP: 1932372 US SAP: 12939545

Suporte de tecto para projector universal para instalação perto do tecto
Todas as peças estão incluídas e chegam 95% montadas o que reduz o tempo no
local
4 braços em aranha completamente ajustáveis que se adequam a 99% dos
projectores

  vav.link/pt-pt/tm-cc

Suporte de parede de projecção aproximada
TM-ST2 EU SAP: 2775928 US SAP: 12939538

Braço telescópico de 930-1530mm / 36,61″-60,24″ (do centro do projetor para a
parede)
O projetor pode ser montado em qualquer ponto ao longo do braço
Inclinação do braço ajustável

  vav.link/pt-pt/tm-st2

Suporte telescópico de tecto
TM-TELE EU SAP: 2418655 US SAP: 12939544

Suporte de tecto universal com tubo telescópico
Comprimento total de 440-735 mm (17,32″ – 28,94″)
completamente ajustável: possibilidade de ser instalado em tectos
inclinados/possibilidade de inclinação e rotação e no fundo

  vav.link/pt-pt/tm-tele

https://vav.link/pt-pt/tm-1200
https://vav.link/pt-pt/tm-cc
https://vav.link/pt-pt/tm-st2
https://vav.link/pt-pt/tm-tele


Suportes para parede
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Suporte de parede para monitores, com inclinação –
100×100
VFM-W1X1Tv2 EU SAP: 4754703 US SAP: 13445539

Suporte de parede VESA para monitores LCD
Adequado para ecrãs com orifícios de montagem 75 x 75 e 100 x 100 mm
Para ecrãs de 10 a 34″
Parafuso de bloqueio antifurto
Regulação de inclinação: para cima: 3° / para baixo: 12°
Parafusos de aperto manual para �xar o ecrã
Na vertical ou na horizontal

  vav.link/pt-pt/vfm-w1x1tv2

Braço para parede preto 100x100
VFM-WA1X1B EU SAP: 4963686 US SAP: 13516848

Suporte para parede com articulação dupla, para monitores entre 13″ e 27″
Nivelamento da instalação da coluna
Alcance de 44-282 mm (1,7 - 11,1")
Parafusos de aperto manual para �xar o ecrã

  vav.link/pt-pt/vfm-wa1x1b

https://vav.link/pt-pt/vfm-w1x1tv2
https://vav.link/pt-pt/vfm-wa1x1b


Arm Desk

Suporte de braço para secretária, para ecrãs planos 100 x
100
VFM-DA3 EU SAP: 4684620 US SAP: 13293567

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs planos até 34″
Arrumação dos cabos e amortecedores ajustáveis
Fabrico em alumínio, branco

  vav.link/pt-pt/vfm-da3

Braço branco para secretária com prateleira
VFM-DA3+S EU SAP: 4872175 US SAP: 70017263

Suporte para secretária com braço articulado duplo, com tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
Para portáteis com 292-430 mm (11,5-16,9″) de largura
Dimensões da prateleira: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8″) de profundidade
Fixação rápida com grampos exclusiva
Inclui peças para o olhal, para �xação na secretária

  vav.link/pt-pt/vfm-da3pluss

Preto Suporte de braço para secretária, para ecrãs planos
100 x 100
VFM-DA3B EU SAP: 4850550 US SAP: 13445521

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs planos até 34″
Arrumação dos cabos e amortecedores ajustáveis
Fabrico em alumínio, Preto mate
Fixação rápida com grampos

  vav.link/pt-pt/vfm-da3b

https://vav.link/pt-pt/vfm-da3
https://vav.link/pt-pt/vfm-da3pluss
https://vav.link/pt-pt/vfm-da3b


Arm Desk

Braço para secretária, em preto, com prateleira para portátil
VFM-DA3B+S EU SAP: 4872176 US SAP: 70017260

Suporte para secretária com braço articulado duplo, com tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
Para portáteis com 292-430 mm (11,5-16,9″) de largura
Dimensões da prateleira: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8″) de profundidade
Fixação rápida com grampos exclusiva
Inclui peças para o olhal, para �xação na secretária

  vav.link/pt-pt/vfm-da3bpluss

Suporte de braço para secretária duplo, para ecrãs planos
100 x 100
VFM-DAD3 EU SAP: 4684961 US SAP: 13293568

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para dois monitores até 34″
Arrumação dos cabos e amortecedores ajustáveis
Fabrico em alumínio, branco
Fixação rápida com grampos

  vav.link/pt-pt/vfm-dad3

Braço branco duplo para secretária com prateleira
VFM-DAD3+S EU SAP: 4871925 US SAP: 70017261

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo
Um braço suporta um ecrã de até 34”,
Um braço tem um tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
Para portáteis com 292-430 mm (11,5-16,9″) de largura
Dimensões da prateleira: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8″) de profundidade
Fixação rápida com grampos exclusiva
Peças incluídas para o olhal, para �xação na secretária

  vav.link/pt-pt/vfm-dad3pluss

https://vav.link/pt-pt/vfm-da3bpluss
https://vav.link/pt-pt/vfm-dad3
https://vav.link/pt-pt/vfm-dad3pluss


Arm Desk
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Preto Suporte de braço para secretária duplo, para ecrãs
planos 100 x 100
VFM-DAD3B EU SAP: 4850681 US SAP: 13445522

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para dois monitores até 34″
Arrumação dos cabos e amortecedores ajustáveis
Fabrico em alumínio, Preto mate
Fixação rápida com grampos

  vav.link/pt-pt/vfm-dad3b

Braço duplo para secretária, em preto, com prateleira para
portátil e braço para monitor
VFM-DAD3B+S EU SAP: 4871926 US SAP: 70017262

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo
Um braço suporta um ecrã de até 34”,
Um braço tem um tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
Para portáteis com 292-430 mm (11,5-16,9″) de largura
Dimensões da prateleira: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8″) de profundidade
Fixação rápida com grampos exclusiva
Peças incluídas para o olhal, para �xação na secretária

  vav.link/pt-pt/vfm-dad3bpluss

https://vav.link/pt-pt/vfm-dad3b
https://vav.link/pt-pt/vfm-dad3bpluss


Suporte de mesa

Suporte de monitor para divisórias de compartimentos
100×100
VFM-CUB EU SAP: 4740216 US SAP: 13445520

Suporte para monitores com ecrãs de 10 a 34″
Regula-se para divisórias com espessura variável
Permite rotação entre as posições vertical e horizontal

  vav.link/pt-pt/vfm-cub

Preto Coluna de secretária para monitores 100×100
VFM-DP2B EU SAP: 4740217 US SAP: 13445516

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs até 32″
Design popular em preto
Inclui peças para o olhal ou grampo para �xação na secretária
Prateleira para portátil opcional
Placa VESA de libertação rápida
Parafusos de aperto manual para uma montagem rápida

  vav.link/pt-pt/vfm-dp2b

Coluna para secretária, em preto, com prateleira para portátil
VFM-DP2B+S EU SAP: 4871927 US SAP: 70017259

Suporte para secretária com braço articulado duplo com tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
Para portáteis com 240-420 mm (9,4-16,5”) de largura
Dimensões da prateleira: 300 mm (12”) de largura x 280 mm (11”) de
profundidade
Inclui peças para o olhal ou grampo, para �xação na secretária
Altura da coluna: 443 mm (17,4”) de altura

  vav.link/pt-pt/vfm-dp2bpluss

https://vav.link/pt-pt/vfm-cub
https://vav.link/pt-pt/vfm-dp2b
https://vav.link/pt-pt/vfm-dp2bpluss


Suporte de mesa

Preto Coluna de secretária para monitores 100x100 dupla
VFM-DPD2B EU SAP: 4740219 US SAP: 13445506

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs até 27"
Design popular em preto
Peças incluídas para o olhal ou grampo, para �xação na secretária
Prateleira para portátil opcional
Placa VESA de libertação rápida
Parafusos de aperto manual para uma montagem rápida
Regulação de altura precisa e independente

  vav.link/pt-pt/vfm-dpd2b

Coluna dupla para secretária, em preto, com prateleira para
portátil e braço para monitor
VFM-DPD2B+S EU SAP: 4871929 US SAP: 70017257

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo
Um braço suporta um ecrã de até 27”,
Um braço tem um tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender os portáteis
Para portáteis com 240-420 mm de largura
Dimensões da prateleira: 300 mm de largura x 280 mm de profundidade
Inclui peças para o olhal ou grampo, para �xação na secretária
Altura da coluna: 443 mm de altura

  vav.link/pt-pt/vfm-dpd2bpluss

https://vav.link/pt-pt/vfm-dpd2b
https://vav.link/pt-pt/vfm-dpd2bpluss


Suporte de mesa
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Coluna de secretária para monitores 100×100 quádrupla
VFM-DPQ2B EU SAP: 4740098 US SAP: 13445508

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para quatro ecrãs até 27″
Preto (apenas)
Peças incluídas para o olhal ou grampo, para �xação na secretária
Prateleira para portátil opcional
Placa VESA de libertação rápida
Parafusos de aperto manual para uma montagem rápida
Regulação de altura precisa e independente

  vav.link/pt-pt/vfm-dpq2b

https://vav.link/pt-pt/vfm-dpq2b


Suporte de mesa

Desk Riser
VFM-DR EU SAP: 5808986

Plataforma para monitor 480 x 300 mm (18,9″ x 11,8")
Três de�nições de altura
Ranhura para tablet ou telemóvel

  vav.link/pt-pt/vfm-dr

Suporte de secretária para monitor 100×100
VFM-DSB EU SAP: 4740100 US SAP: 13445541

Suporte de secretária independente para ecrãs até 32″
Preto (apenas)
Regulação total: altura, rotação e oscilação
Prateleira para portátil opcional
Placa VESA de libertação rápida
Parafusos de aperto manual para uma montagem rápida

  vav.link/pt-pt/vfm-dsb

https://vav.link/pt-pt/vfm-dr
https://vav.link/pt-pt/vfm-dsb


Suporte de mesa

Suporte de secretária preto com prateleira para portátil
VFM-DSB+S EU SAP: 4943868 US SAP: 70017412
VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694 US SAP: 13445510

Suporte de secretária com tabuleiro para portátil
A prateleira tem grampos ajustáveis para �xar o portátil
Para portáteis a partir de 240-420 mm (9,4-16,5”) de largura
Dimensões da prateleira: 300 mm (12”) de largura x 280 mm (11”) de
profundidade
Altura da coluna: 443 mm (17,4”)
Preto (apenas)

  vav.link/pt-pt/vfm-dsbpluss

Suporte de secretária para monitor 100×100 duplo
VFM-DSDB EU SAP: 4740212 US SAP: 13445542

Suporte de secretária independente para dois ecrãs até 32″
Preto (apenas)
Regulação total: altura, rotação e oscilação
Prateleira para portátil opcional
Placa VESA de libertação rápida
Parafusos de aperto manual para uma montagem rápida
Regulação de altura precisa e independente

  vav.link/pt-pt/vfm-dsdb

https://vav.link/pt-pt/vfm-dsbpluss
https://vav.link/pt-pt/vfm-dsdb


Suporte de mesa

Suporte de secretária preto com prateleira para portátil e
braço para monitor
VFM-DSDB+S EU SAP: 4943869 US SAP: 70017413
VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Suporte de secretária com tabuleiro para portátil e braço para monitor
Um braço suporta um ecrã de até 27”
Outro braço tem um tabuleiro para o portátil
A prateleira tem grampos ajustáveis para �xar o portátil
Para portáteis a partir de 240-420 mm (9,4-16,5”) de largura
Dimensões da prateleira: 300 mm (12”) de largura x 280 mm (11”) de
profundidade
Altura da coluna: 443 mm (17,4”)

  vav.link/pt-pt/vfm-dsdbpluss

Suporte de secretária para monitor 100×100 duplo
VFM-DSDG EU SAP: 4740215 US SAP: 13445544

Suporte de secretária independente para dois ecrãs até 27″
Regulação em altura do suporte a gás de alta qualidade
Preto (apenas)

  vav.link/pt-pt/vfm-dsdg

https://vav.link/pt-pt/vfm-dsdbpluss
https://vav.link/pt-pt/vfm-dsdg


Suporte de mesa
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Suporte de secretária premium com braço para monitor e
prateleira para portátil
VFM-DSDG+S EU SAP: 4943883 US SAP: 70017397
VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Suporte de secretária premium em alumínio, com tabuleiro para portátil
Regulação em altura do suporte a gás, com alavanca de bloqueio
Um braço suporta um ecrã de até 27”
Outro braço tem um tabuleiro para o portátil
A prateleira tem grampos ajustáveis para �xar o portátil
Para portáteis a partir de 240-420 mm (9,4-16,5”) de largura
Dimensões da prateleira: 300 mm (12”) de largura x 280 mm (11”) de
profundidade
Altura da coluna: 408-518 mm (16,1-20,4″)
Preto (apenas)

  vav.link/pt-pt/vfm-dsdgpluss

Dispositivo de elevação para monitor
VFM-MRG EU SAP: 4992237

Eleva o monitor até uma altura confortável
400 x 240 mm (15,7″ x 9,4″)
Altura regulável: 75-90 mm (3,0-3,5")
Plataforma em vidro temperado

  vav.link/pt-pt/vfm-mrg

https://vav.link/pt-pt/vfm-dsdgpluss
https://vav.link/pt-pt/vfm-mrg


Suportes de teto

Generated @ 2020-12-04 09:54:22 +0 GMT

– Suporte de teto para ecrãs planos 600×400
VFM-C6X4/V2 EU SAP: 5370838

Fixa ao teto ecrãs de 37 a 75″
Inclinação de 5° para cima / 25° para baixo
Oscilação de 30° para a esquerda / direita
Varão telescópico, com regulação até 870 mm / 34"
Dimensões VESA entre 100×100 e 600×400
Arrumação dos cabos

  vav.link/pt-pt/vfm-c6x4-v2

https://vav.link/pt-pt/vfm-c6x4-v2


Suportes para ecrãs amplos

Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos
1000×600
VFM-W10X6 EU SAP: 4934297 US SAP: 13557609

Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (55-
90")
Pontos de montagem com distância até 1000 (largura) x 600 mm (altura)
Resistência elevada: carga de trabalho segura de 130 kg
O ecrã bloqueia no local correto
Prateleira opcional para câmara

  vav.link/pt-pt/vfm-w10x6

Suporte de parede para ecrãs planos, com inclinação –
200×200
VFM-W2X2Tv2 EU SAP: 4754704 US SAP: 13445540

VESA Suporte de parede para ecrãs e televisores
Adequado para ecrãs com orifícios de montagem 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 x
200 e 200 x 200 mm
Para ecrãs de 23 a 42″
Parafuso de bloqueio antifurto
Regulação de inclinação: para cima: 3° / para baixo: 12°
Parafusos de aperto manual para �xar o ecrã
Na vertical ou na horizontal

  vav.link/pt-pt/vfm-w2x2tv2

Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos
400×400
VFM-W4X4 EU SAP: 4934292 US SAP: 13557601

Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-
70")
Pontos de montagem com distância até 400 (largura) x 400 mm (altura)
Resistência elevada: carga de trabalho segura de 100 kg
O ecrã bloqueia no local correto
Prateleira opcional para câmara

  vav.link/pt-pt/vfm-w4x4

https://vav.link/pt-pt/vfm-w10x6
https://vav.link/pt-pt/vfm-w2x2tv2
https://vav.link/pt-pt/vfm-w4x4


Suportes para ecrãs amplos

Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos,
com inclinação, 400×400
VFM-W4X4T EU SAP: 4934293 US SAP: 13557602

Suporte para parede, com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-
70")
Pontos de montagem com distância até 400 (largura) x 400 mm (altura)
Resistência elevada: carga de trabalho segura de 100 kg / 220 lb
O ecrã bloqueia no local correto
Prateleira opcional para câmara

  vav.link/pt-pt/vfm-w4x4t

Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos
400×400
VFM-W4X4TV EU SAP: 5461091

Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-55")
(sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)
Pontos de montagem com distância até 400 (largura) x 400 mm (altura)
Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg / 132 lb

  vav.link/pt-pt/vfm-w4x4tv

Suporte de parede �xo, para ecrãs planos 400×400
VFM-W4X4V EU SAP: 5461089

Suporte de parede sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (32-55")
(sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)
Pontos de montagem com distância até 400 (largura) x 400 mm (altura)
Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg

  vav.link/pt-pt/vfm-w4x4v

https://vav.link/pt-pt/vfm-w4x4t
https://vav.link/pt-pt/vfm-w4x4tv
https://vav.link/pt-pt/vfm-w4x4v


Suportes para ecrãs amplos

Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos,
em posição vertical, 400×600
VFM-W4X6 EU SAP: 4934294 US SAP: 13557603

Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-
75"), suportados em posição vertical
Pontos de montagem com distância até 400 (largura) x 600 mm (altura)
Resistência elevada: carga de trabalho segura de 100 kg / 220 lb
O ecrã bloqueia no local correto
Prateleira opcional para câmara

  vav.link/pt-pt/vfm-w4x6

Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos
600×400
VFM-W6X4 EU SAP: 4996384 US SAP: 13557604

Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-
75")
Pontos de montagem com distância até 600 (largura) x 400 mm (altura)
Resistência elevada: carga de trabalho segura de 100 kg / 220 lb
O ecrã bloqueia no local correto
Prateleira opcional para câmara

  vav.link/pt-pt/vfm-w6x4

https://vav.link/pt-pt/vfm-w4x6
https://vav.link/pt-pt/vfm-w6x4


Suportes para ecrãs amplos

Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos,
com inclinação, 600×400
VFM-W6X4T EU SAP: 4996386 US SAP: 13557605

Suporte para parede, com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-
75")
Pontos de montagem com distância até 600 (largura) x 400 mm (altura)
Resistência elevada: carga de trabalho segura de 100 kg / 220 lb
O ecrã bloqueia no local correto
Prateleira opcional para câmara

  vav.link/pt-pt/vfm-w6x4t

Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos
600×400
VFM-W6X4TV EU SAP: 5421209

Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-70")
(sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)
Pontos de montagem com distância até 600 (largura) x 400 mm (altura)
Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg / 132 lb

  vav.link/pt-pt/vfm-w6x4tv

Suporte de parede �xo, para ecrãs planos 600×400
VFM-W6X4V EU SAP: 5421210

Suporte de parede sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-70")
(sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)
Pontos de montagem com distância até 600 (largura) x 400 mm (altura)
Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg / 132 lb

  vav.link/pt-pt/vfm-w6x4v

https://vav.link/pt-pt/vfm-w6x4t
https://vav.link/pt-pt/vfm-w6x4tv
https://vav.link/pt-pt/vfm-w6x4v


Suportes para ecrãs amplos

Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos
800×400
VFM-W8X4TV EU SAP: 5424246

Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (47-75")
(sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)
Pontos de montagem com distância até 800 (largura) x 400 mm (altura)
Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg / 132,28 lb

  vav.link/pt-pt/vfm-w8x4tv

Suporte de parede de baixo custo para ecrãs planos 800×400
VFM-W8X4V EU SAP: 4991750 US SAP: 13557606

Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (47-
75")
Pontos de montagem com distância até 800 (largura) x 400 mm (altura)
Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg / 132,28 lb

  vav.link/pt-pt/vfm-w8x4v

Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos
800×600
VFM-W8X6 EU SAP: 4934295 US SAP: 13557607

Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (47-
90")
Pontos de montagem com distância até 800 (largura) x 600 mm (altura)
Resistência elevada: carga de trabalho segura de 130 kg / 287 lb
O ecrã bloqueia no local correto
Prateleira opcional para câmara

  vav.link/pt-pt/vfm-w8x6

https://vav.link/pt-pt/vfm-w8x4tv
https://vav.link/pt-pt/vfm-w8x4v
https://vav.link/pt-pt/vfm-w8x6


Suportes para ecrãs amplos

Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos,
com inclinação, 800×600
VFM-W8X6T EU SAP: 4934296 US SAP: 13557608

Suporte para parede, com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (47-
90")
Pontos de montagem com distância até 800 (largura) x 600 mm (altura)
Resistência elevada: carga de trabalho segura de 130 kg / 287 lb
O ecrã bloqueia no local correto
Prateleira opcional para câmara

  vav.link/pt-pt/vfm-w8x6t

Prateleira para portátil, para suportes de parede e de chão
VFM-WLS EU SAP: 4857149 US SAP: 13557610

Fixa-se na gama de suportes de parede pro�ssionais da Vision
Adequada para suportes de chão VFM-F30 e F40
Plataforma com 500 x 306 mm / 20" x 12"
Altura variável

  vav.link/pt-pt/vfm-wls

Adaptador de rotação para suporte de parede
VFM-WRT EU SAP: 5432023

Adequado para os suportes de parede pro�ssionais da Vision
Ponto de bloqueio regulável
Roda para a direita e para a esquerda
Pode ser �xado à parede ou aos suportes de chão da Vision
Rolamento de “coroa rotativa” de qualidade

  vav.link/pt-pt/vfm-wrt

https://vav.link/pt-pt/vfm-w8x6t
https://vav.link/pt-pt/vfm-wls
https://vav.link/pt-pt/vfm-wrt


Suportes para ecrãs amplos
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Prateleira para videoconferência, para montagem em parede
VFM-WVC EU SAP: 5048878 US SAP: 13557673

Adequada para os suportes de parede e suportes de chão pro�ssionais da Vision
Com diversas regulações
Pode ser �xada diretamente à parede
Plataforma com 216 x 120 mm (8,5"x 4,4")
Pode utilizar para esconder a Clickshare atrás do ecrã
Orifícios VESA100 para �xar os leitores de multimédia atrás do ecrã

  vav.link/pt-pt/vfm-wvc

Suporte para duas colunas Logitech Rally
VFM-WVC/RSB EU SAP: 5822103

Acessório para prateleira de videoconferência VFM-WVC
Fixa um par de colunas Logitech Rally ao VFM-WVC
Suporta colunas por cima ou por baixo do ecrã

  vav.link/pt-pt/vfm-wvc-rsb

https://vav.link/pt-pt/vfm-wvc
https://vav.link/pt-pt/vfm-wvc-rsb


Suportes de braços para parede

Preto Braço de parede para ecrãs planos 200 x 200
VFM-WA2X2B EU SAP: 4886839 US SAP: 13516849

Suporte de parede com braço articulado duplo, para ecrãs planos que variam entre
20" e 50" (35,5 e 107 cm)
Arrumação dos cabos
Alcance de 39-402 mm (1,5-15,8")

  vav.link/pt-pt/vfm-wa2x2b

Braço de parede para ecrãs planos 200 x 200
VFM-WA2X2V2 EU SAP: 4684962 US SAP: 13293713

Suporte de parede com braço articulado duplo, para ecrãs planos que variam entre
20" e 50" (35,5 e 107 cm)
Arrumação dos cabos
Alcance de 39-402 mm (1,5-15,8″)

  vav.link/pt-pt/vfm-wa2x2v2

Preto Braço de parede para ecrãs planos 400 x 400
VFM-WA4X4B EU SAP: 4887531 US SAP: 13516850

Suporte de parede com braço articulado duplo, para ecrãs planos que variam entre
37″ e 60″ (94 e 152,4 cm)
Alcance de 39-402 mm (1,5-15,8″)

  vav.link/pt-pt/vfm-wa4x4b

Braço de parede para ecrãs planos 400 x 400
VFM-WA4X4V2 EU SAP: 4727527 US SAP: 13332294

Suporte de parede com braço articulado duplo, para ecrãs planos que variam entre
37" e 60" (94 e 152,4 cm)
O acabamento branco disfarça o suporte
Alcance de 39-402 mm (1,5-15,8″)

  vav.link/pt-pt/vfm-wa4x4v2

https://vav.link/pt-pt/vfm-wa2x2b
https://vav.link/pt-pt/vfm-wa2x2v2
https://vav.link/pt-pt/vfm-wa4x4b
https://vav.link/pt-pt/vfm-wa4x4v2


Suportes de braços para parede
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Preto Braço de parede para ecrãs planos 600 x 400
VFM-WA6X4B EU SAP: 4887532 US SAP: 13517031

Suporte de parede com braço articulado duplo, para ecrãs planos que variam entre
42" e 70" (107 e 178 cm)
Aço laminado resistente, com espessura de 2,5 mm
Alcance de 55-356 mm (2,2-14,0")

  vav.link/pt-pt/vfm-wa6x4b

Braço de parede para ecrãs planos 600 x 400
VFM-WA6X4V2 EU SAP: 4686956 US SAP: 13293570

Suporte de parede com braço articulado duplo, para ecrãs planos que variam entre
42" e 70" (107 e 178 cm)
Aço laminado resistente, com espessura de 2,5 mm
Alcance de 55-356 mm (2,2-14,0″)

  vav.link/pt-pt/vfm-wa6x4v2

https://vav.link/pt-pt/vfm-wa6x4b
https://vav.link/pt-pt/vfm-wa6x4v2


Mural de vídeos
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Suporte de parede para ecrãs de vídeo 600×400
VFM-VW6X4 EU SAP: 4758641 US SAP: 13445511

Suporte de parede para ecrãs, com pontos de montagem com uma distância até
600 x 400 mm
Estilo pop-out, para um acesso e uma regulação rápidos
Regulação �na de inclinação, rotação e profundidade, e regulação em altura
Ecrãs de 45 a 70”

  vav.link/pt-pt/vfm-vw6x4

https://vav.link/pt-pt/vfm-vw6x4


Em pé ou sentado
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Desk Riser
VFM-DR EU SAP: 5808986

Plataforma para monitor 480 x 300 mm (18,9″ x 11,8")
Três de�nições de altura
Ranhura para tablet ou telemóvel

  vav.link/pt-pt/vfm-dr

Dispositivo de elevação para monitor
VFM-MRG EU SAP: 4992237

Eleva o monitor até uma altura confortável
400 x 240 mm (15,7″ x 9,4″)
Altura regulável: 75-90 mm (3,0-3,5")
Plataforma em vidro temperado

  vav.link/pt-pt/vfm-mrg

Dispositivo de elevação para trabalhar em pé ou sentado
VSS-2S EU SAP: 4457173 US SAP: 13041721
VSS-2M EU SAP: 4457174 US SAP: 13041722

Mantenha uma postura correta
Duas opções de tamanho: pequeno e médio
Fabricado em alumínio de qualidade
Ranhura integrada para tablet

  vav.link/pt-pt/vss-2

https://vav.link/pt-pt/vfm-dr
https://vav.link/pt-pt/vfm-mrg
https://vav.link/pt-pt/vss-2


Prateleiras para portáteis

Braço branco para secretária com prateleira
VFM-DA3+S EU SAP: 4872175 US SAP: 70017263

Suporte para secretária com braço articulado duplo, com tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
Para portáteis com 292-430 mm (11,5-16,9″) de largura
Dimensões da prateleira: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8″) de profundidade
Fixação rápida com grampos exclusiva
Inclui peças para o olhal, para �xação na secretária

  vav.link/pt-pt/vfm-da3pluss

Braço para secretária, em preto, com prateleira para portátil
VFM-DA3B+S EU SAP: 4872176 US SAP: 70017260

Suporte para secretária com braço articulado duplo, com tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
Para portáteis com 292-430 mm (11,5-16,9″) de largura
Dimensões da prateleira: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8″) de profundidade
Fixação rápida com grampos exclusiva
Inclui peças para o olhal, para �xação na secretária

  vav.link/pt-pt/vfm-da3bpluss

Braço branco duplo para secretária com prateleira
VFM-DAD3+S EU SAP: 4871925 US SAP: 70017261

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo
Um braço suporta um ecrã de até 34”,
Um braço tem um tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
Para portáteis com 292-430 mm (11,5-16,9″) de largura
Dimensões da prateleira: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8″) de profundidade
Fixação rápida com grampos exclusiva
Peças incluídas para o olhal, para �xação na secretária

  vav.link/pt-pt/vfm-dad3pluss

https://vav.link/pt-pt/vfm-da3pluss
https://vav.link/pt-pt/vfm-da3bpluss
https://vav.link/pt-pt/vfm-dad3pluss


Prateleiras para portáteis

Braço duplo para secretária, em preto, com prateleira para
portátil e braço para monitor
VFM-DAD3B+S EU SAP: 4871926 US SAP: 70017262

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo
Um braço suporta um ecrã de até 34”,
Um braço tem um tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
Para portáteis com 292-430 mm (11,5-16,9″) de largura
Dimensões da prateleira: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8″) de profundidade
Fixação rápida com grampos exclusiva
Peças incluídas para o olhal, para �xação na secretária

  vav.link/pt-pt/vfm-dad3bpluss

Coluna para secretária, em preto, com prateleira para portátil
VFM-DP2B+S EU SAP: 4871927 US SAP: 70017259

Suporte para secretária com braço articulado duplo com tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
Para portáteis com 240-420 mm (9,4-16,5”) de largura
Dimensões da prateleira: 300 mm (12”) de largura x 280 mm (11”) de
profundidade
Inclui peças para o olhal ou grampo, para �xação na secretária
Altura da coluna: 443 mm (17,4”) de altura

  vav.link/pt-pt/vfm-dp2bpluss

https://vav.link/pt-pt/vfm-dad3bpluss
https://vav.link/pt-pt/vfm-dp2bpluss


Prateleiras para portáteis

Coluna dupla para secretária, em preto, com prateleira para
portátil e braço para monitor
VFM-DPD2B+S EU SAP: 4871929 US SAP: 70017257

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo
Um braço suporta um ecrã de até 27”,
Um braço tem um tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender os portáteis
Para portáteis com 240-420 mm de largura
Dimensões da prateleira: 300 mm de largura x 280 mm de profundidade
Inclui peças para o olhal ou grampo, para �xação na secretária
Altura da coluna: 443 mm de altura

  vav.link/pt-pt/vfm-dpd2bpluss

Suporte de secretária preto com prateleira para portátil
VFM-DSB+S EU SAP: 4943868 US SAP: 70017412
VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694 US SAP: 13445510

Suporte de secretária com tabuleiro para portátil
A prateleira tem grampos ajustáveis para �xar o portátil
Para portáteis a partir de 240-420 mm (9,4-16,5”) de largura
Dimensões da prateleira: 300 mm (12”) de largura x 280 mm (11”) de
profundidade
Altura da coluna: 443 mm (17,4”)
Preto (apenas)

  vav.link/pt-pt/vfm-dsbpluss

https://vav.link/pt-pt/vfm-dpd2bpluss
https://vav.link/pt-pt/vfm-dsbpluss


Prateleiras para portáteis
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Suporte de secretária preto com prateleira para portátil e
braço para monitor
VFM-DSDB+S EU SAP: 4943869 US SAP: 70017413
VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Suporte de secretária com tabuleiro para portátil e braço para monitor
Um braço suporta um ecrã de até 27”
Outro braço tem um tabuleiro para o portátil
A prateleira tem grampos ajustáveis para �xar o portátil
Para portáteis a partir de 240-420 mm (9,4-16,5”) de largura
Dimensões da prateleira: 300 mm (12”) de largura x 280 mm (11”) de
profundidade
Altura da coluna: 443 mm (17,4”)

  vav.link/pt-pt/vfm-dsdbpluss

Suporte de secretária premium com braço para monitor e
prateleira para portátil
VFM-DSDG+S EU SAP: 4943883 US SAP: 70017397
VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Suporte de secretária premium em alumínio, com tabuleiro para portátil
Regulação em altura do suporte a gás, com alavanca de bloqueio
Um braço suporta um ecrã de até 27”
Outro braço tem um tabuleiro para o portátil
A prateleira tem grampos ajustáveis para �xar o portátil
Para portáteis a partir de 240-420 mm (9,4-16,5”) de largura
Dimensões da prateleira: 300 mm (12”) de largura x 280 mm (11”) de
profundidade
Altura da coluna: 408-518 mm (16,1-20,4″)
Preto (apenas)

  vav.link/pt-pt/vfm-dsdgpluss

https://vav.link/pt-pt/vfm-dsdbpluss
https://vav.link/pt-pt/vfm-dsdgpluss


Logitech
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Suporte de Parede Logitech Smartdock
TM-SD EU SAP: 4204944 US SAP: 12939528

Suporte de Parede com Gestão de Cabos
Suporta ecrãs táteis num ângulo de 60° nativo ou na vertical
Pode ser �xado numa mesa VESA ou montado numa parede

  vav.link/pt-pt/tm-sd

Suporte de teto para webcam MeetUp
TM-TELE_WC EU SAP: 5900231

Adaptador que �xa a Logitech MeetUp a qualquer dos suportes de teto para
projetores da Vision.
Também adapta qualquer webcam aos mesmos suportes.
Usa um parafuso padrão para montagem de tripé.

  vav.link/pt-pt/tm-tele_wc

Suporte de teto telescópico para webcam
TM-WEBCAM EU SAP: 5708369

O parafuso de montagem padrão para tripé é adequado para qualquer webcam
Adequado para a webcam Logitech Brio, para o Microsoft Whiteboard
Adequado para câmaras Huddly
Pode ser �xado à parede, funcionando como braço
Comprimento total 440-735 mm (17,3" – 28,9")
O varão pode ser retirado, para uma montagem tão próxima quanto possível do
teto

  vav.link/pt-pt/tm-webcam

https://vav.link/pt-pt/tm-sd
https://www.logitech.com/en-gb/product/meetup-conferencecam
https://vav.link/pt-pt/tm-tele_wc
https://www.logitech.com/en-au/product/brio
https://www.microsoft.com/en-us/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4?activetab=pivot:overviewtab
https://www.huddly.com/
https://vav.link/pt-pt/tm-webcam


Suportes de chão F10
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Suporte de chão tipo �ipchart para espaços de reunião
VFM-F10/WH EU SAP: 5252503 US SAP: 13777628

Suporte de chão portátil tipo �ipchart
Para ecrãs de 50-65″ com peso até 45 kg (99 lb)
Roda entre as posições vertical e horizontal
Aprovado segundo a norma UL1678
Rodas grandes de 4"

  vav.link/pt-pt/vfm-f10-wh

Suporte de chão tipo �ipchart para espaços de reunião
VFM-F10/BL EU SAP: 4967380 US SAP: 13777637

Suporte de chão portátil tipo �ipchart
Para ecrãs de 50-65″ com peso até 45 kg (99 lb)
Roda entre as posições vertical e horizontal
Aprovado segundo a norma UL1678
Rodas grandes de 4"

  vav.link/pt-pt/vfm-f10-bl

https://vav.link/pt-pt/vfm-f10-wh
https://vav.link/pt-pt/vfm-f10-bl


GARANTIA 
VITALÍCIA

A Vision dispõe de suportes de chão para o Hub 2?

Sim! O VFM-F10 foi concebido para ser compatível 
com o Hub 2.

Sim! O Hub 2 usa um padrão 350 x 350, adequado 
para o sistema universal do F10.

O VFM-F10 normal é adequado para o Hub 2?

Tem arrumação para os cabos?

Sim. Os cabos podem ser totalmente escondidos ao longo das pernas, 

ficando seguros, de modo a não atrapalharem as rodas à medida que for 

movimentando o suporte.

Ele permite rotação?

Sim. O suporte universal VESA permite rotação. 

O mecanismo de rotação pode ser removido.

Ele permite inclinação?

Não de série, mas os braços VESA podem ser substituídos por braços do 

VFM-W4X4T, da Vision, para permitir a inclinação, se necessário. De série, 

este suporte de chão fixa o ecrã com uma inclinação de 7 graus. Isso é mais 

na vertical do que os 12 graus do suporte Steelcase. Consideramos que 7 

graus é melhor para reduzir os reflexos.

É possível fixar uma bateria APC a este suporte de chão?

Estamos a trabalhar num adaptador para tornar isso possível. 

Esperamos consegui-lo no início de 2020.

A prateleira é removível?

Sim. Se o utilizador não a quiser, basta deixá-la de fora.

A Vision dispõe de um suporte de parede para o Hub 2?

Sim, o VFM-W4X4. É o mesmo suporte universal que vem, de série, 

com o F10.

Precisamos de algo ainda mais atrativo…

A Vision irá disponibilizar, em breve, um suporte topo de 
gama, específico para o Hub, que fica melhor do que o 
suporte VESA universal, a nível estético, e fixa o 
dispositivo mais próximo das pernas, para um aspeto 
mais integrado. Esse suporte irá permitir inclinação, 
mas não rotação.

Que cores estão disponíveis?

Preto Branco

Rotação do ecrã

PRINCIPAIS

FUNCIONALIDADES

4 rodas de
grande dimensão

Arrumação
dos cabos

Prateleira para
portátil amovível

2 ganchos 
para os cabos

Microsoft Hub 2 

SUPORTE DE CHÃO



Suportes de chão F20/25
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Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 50 kg
VFM-F20 EU SAP: 4818836 US SAP: 13445518

Suporte de chão portátil para ecrãs com até 50 kg (110 lb)
Adequado para ecrãs com dimensões VESA até 600 x 400 mm
Para ecrãs de 37 a 70″
O ecrã roda 90°
Altura ajustável através de manivela
Rodas grandes de 4″ (100 mm)
Prateleira incluídas

  vav.link/pt-pt/vfm-f20

Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 80 kg
VFM-F25 EU SAP: 4818528 US SAP: 13445519

Suporte de chão portátil para ecrãs com até 80 kg (176 lb)
Adequado para ecrãs com dimensões VESA até 1000 x 600 mm
Para ecrãs de 60 a 100″
Altura ajustável através de manivela
Rodas grandes de 4″ (100 mm)
Prateleiras incluídas

  vav.link/pt-pt/vfm-f25

https://vav.link/pt-pt/vfm-f20
https://vav.link/pt-pt/vfm-f25


Suportes de chão F30

Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com rodas
VFM-F30/W EU SAP: 4858418 US SAP: 70017415

Para ecrãs planos de grande formato (37-90″)
VESA 800 (largura) x 600 mm (altura)
Suporta até 110 kg (242 lb)
Regulação em altura até 800 mm / 31,5"
Design com pernas de espessura reduzida, para diminuir o perigo de
tropeçamento
Rodas de 100 mm / 4", de alta qualidade

  vav.link/pt-pt/vfm-f30-w

Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com rodas XL
VFM-F30/WXL EU SAP: 5062718 US SAP: 70017404

Para ecrãs planos de grande formato (37-90″)
VESA 800 (largura) x 600 mm (altura)
Suporta até 130 kg (286 lb)
Regulação em altura até 800 mm / 31,5″
Design com pernas de dimensões muito grandes, para a máxima estabilidade
Rodas de 100 mm/ 4" , de alta qualidade

  vav.link/pt-pt/vfm-f30-wxl

https://vav.link/pt-pt/vfm-f30-w
https://vav.link/pt-pt/vfm-f30-wxl


Suportes de chão F30
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Suporte de chão para ecrãs planos motorizado
VFM-F30 EU SAP: 4858417 US SAP: 70017403

Regulação em altura até 800 mm (31,5")
Já vem 95% montado
Para ecrãs planos de grande formato (37-90″)
VESA 800 (largura) x 600 mm (altura)
Carga de trabalho segura: 130 kg (286 lb)

  vav.link/pt-pt/vfm-f30

Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com placa de
apoio independente
VFM-F30/FP EU SAP: 4858419 US SAP: 70017405

Para ecrãs planos de grande formato (37-90″)
VESA 800 (largura) x 600 mm (altura)
Suporta até 130 kg (286 lb)
Regulação em altura até 800 mm (31,5″)

  vav.link/pt-pt/vfm-f30-fp

https://vav.link/pt-pt/vfm-f30
https://vav.link/pt-pt/vfm-f30-fp


Suportes de chão F40

Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com rodas
VFM-F40/W EU SAP: 5062720 US SAP: 70017407

Suporta até 110 kg (242 lb)
Regulação em altura até 700 mm (27,6″)
Pegas
Design com pernas de espessura reduzida
Rodas de 100 mm / 4", de alta qualidade

  vav.link/pt-pt/vfm-f40-w

Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com rodas XL
VFM-F40/WXL EU SAP: 5062719 US SAP: 70017408

Suporta até 130 kg (286 lb)
Regulação em altura até 700 mm (27,6″)
Pegas
Pernas compridas, para máxima estabilidade
Rodas de 100 mm /4", de alta qualidade

  vav.link/pt-pt/vfm-f40-wxl

https://vav.link/pt-pt/vfm-f40-w
https://vav.link/pt-pt/vfm-f40-wxl


Suportes de chão F40
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Suporte de chão motorizado para ecrãs planos, para espaços
de reunião
VFM-F40 EU SAP: 5062731 US SAP: 70017406

Suporta até 130 kg (286 lb)
Regulação em altura até 700 mm (27,6″)
Motor rápido, de acionamento linear
Já vem 95% montado
Design resistente, com coluna �xa

  vav.link/pt-pt/vfm-f40

Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com placa de
apoio independente
VFM-F40/FP EU SAP: 5062717 US SAP: 70017409

Suporta até 130 kg (286 lb)
Regulação em altura até 700 mm (27,6″)
Placa de apoio independente
Pés reguláveis

  vav.link/pt-pt/vfm-f40-fp

https://vav.link/pt-pt/vfm-f40
https://vav.link/pt-pt/vfm-f40-fp


Suportes para monitores
Produto Número da peça Informações Ligação

Suporte de braço para secretária, para ecrãs planos
100 x 100

VFM-DA3 Diagonal: 10" - 34"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 12kg

vav.link/pt-pt/vfm-da3

Braço branco para secretária com prateleira VFM-DA3+S Diagonal: 0" - 0"
VESA:
SWL: 4.5kg

vav.link/pt-pt/vfm-da3pluss

Preto Suporte de braço para secretária, para ecrãs
planos 100 x 100

VFM-DA3B Diagonal: 10" - 34"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 12kg

vav.link/pt-pt/vfm-da3b

Braço para secretária, em preto, com prateleira para
portátil

VFM-DA3B+S Diagonal: 0" - 0"
VESA:
SWL: 4.5kg

vav.link/pt-pt/vfm-da3bpluss

Suporte de braço para secretária duplo, para ecrãs
planos 100 x 100

VFM-DAD3 Diagonal: 10" - 34"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 18kg

vav.link/pt-pt/vfm-dad3

Braço branco duplo para secretária com prateleira VFM-DAD3+S Diagonal: 10" - 34"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 9kg

vav.link/pt-pt/vfm-dad3pluss

Preto Suporte de braço para secretária duplo, para
ecrãs planos 100 x 100

VFM-DAD3B Diagonal: 10" - 34"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 18kg

vav.link/pt-pt/vfm-dad3b

Braço duplo para secretária, em preto, com
prateleira para portátil e braço para monitor

VFM-DAD3B+S Diagonal: 10" - 34"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 9kg

vav.link/pt-pt/vfm-dad3bpluss

Suporte de monitor para divisórias de
compartimentos 100×100

VFM-CUB Diagonal: 10" - 34"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 8kg

vav.link/pt-pt/vfm-cub

Preto Coluna de secretária para monitores 100×100 VFM-DP2B Diagonal: 13" - 32"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 8kg

vav.link/pt-pt/vfm-dp2b

Coluna para secretária, em preto, com prateleira
para portátil

VFM-DP2B+S Diagonal: 0" - 0"
VESA:
SWL: 4.5kg

vav.link/pt-pt/vfm-dp2bpluss

Preto Coluna de secretária para monitores 100x100
dupla

VFM-DPD2B Diagonal: 13" - 27"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 8kg

vav.link/pt-pt/vfm-dpd2b

Coluna dupla para secretária, em preto, com
prateleira para portátil e braço para monitor

VFM-DPD2B+S Diagonal: 13" - 27"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 8.0kg

vav.link/pt-pt/vfm-dpd2bpluss

Coluna de secretária para monitores 100×100
quádrupla

VFM-DPQ2B Diagonal: 13" - 27"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 8kg

vav.link/pt-pt/vfm-dpq2b

Desk Riser VFM-DR Diagonal: 0" - 0"
VESA:
SWL: 0kg

vav.link/pt-pt/vfm-dr

Suporte de secretária para monitor 100×100 VFM-DSB Diagonal: 13" - 32"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 8kg

vav.link/pt-pt/vfm-dsb

Suporte de secretária preto com prateleira para
portátil

VFM-DSB+S Diagonal: 0" - 0"
VESA:
SWL: 4.5kg

vav.link/pt-pt/vfm-dsbpluss
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Suportes para monitores
Produto Número da peça Informações Ligação

Suporte de secretária para monitor 100×100 duplo VFM-DSDB Diagonal: 13" - 27"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 8kg

vav.link/pt-pt/vfm-dsdb

Suporte de secretária preto com prateleira para
portátil e braço para monitor

VFM-DSDB+S Diagonal: 13" - 27"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 8.0kg

vav.link/pt-pt/vfm-dsdbpluss

Suporte de secretária para monitor 100×100 duplo VFM-DSDG Diagonal: 17" - 27"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 6kg

vav.link/pt-pt/vfm-dsdg

Suporte de secretária premium com braço para
monitor e prateleira para portátil

VFM-DSDG+S Diagonal: 17" - 27"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 6kg

vav.link/pt-pt/vfm-dsdgpluss

Dispositivo de elevação para monitor VFM-MRG vav.link/pt-pt/vfm-mrg

Braço para parede preto 100x100 VFM-WA1X1B Diagonal: " - "
VESA: 75x75; 100x100
SWL: kg

vav.link/pt-pt/vfm-wa1x1b

Suporte de parede para monitores, com inclinação –
100×100

VFM-W1X1TV2 Diagonal: 10" - 34"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 25kg

vav.link/pt-pt/vfm-w1x1tv2

Suportes para ecrãs amplos
Produto Número da peça Informações Ligação

Preto Braço de parede para ecrãs planos 200 x 200 VFM-WA2X2B Diagonal: 20" - 50"
VESA: 100x100; 200x200; 200x100
SWL: 25kg

vav.link/pt-pt/vfm-wa2x2b

Braço de parede para ecrãs planos 200 x 200 VFM-WA2X2V2 Diagonal: 14" - 50"
VESA: 100x100; 200x200; 200x100
SWL: 25kg

vav.link/pt-pt/vfm-wa2x2v2

Preto Braço de parede para ecrãs planos 400 x 400 VFM-WA4X4B Diagonal: 37" - 60"
VESA: 100x100; 200x200; 300x300; 400x200;
400x300; 400x400; 200x100; 300x200
SWL: 25kg

vav.link/pt-pt/vfm-wa4x4b

Braço de parede para ecrãs planos 400 x 400 VFM-WA4X4V2 Diagonal: 37" - 60"
VESA: 100x100; 200x200; 300x300; 400x200;
400x300; 400x400; 200x100; 300x200
SWL: 25kg

vav.link/pt-pt/vfm-wa4x4v2

Preto Braço de parede para ecrãs planos 600 x 400 VFM-WA6X4B Diagonal: 42" - 70"
VESA: 200x200; 300x300; 400x200; 600x400;
400x400; 200x100
SWL: 30kg

vav.link/pt-pt/vfm-wa6x4b

Braço de parede para ecrãs planos 600 x 400 VFM-WA6X4V2 Diagonal: 42" - 70"
VESA: 200x200; 300x300; 400x200; 600x400;
400x400; 200x100
SWL: 30kg

vav.link/pt-pt/vfm-wa6x4v2

– Suporte de teto para ecrãs planos 600×400 VFM-C6X4/V2 vav.link/pt-pt/vfm-c6x4-v2
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Suportes para ecrãs amplos
Produto Número da peça Informações Ligação

Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs
planos 1000×600

VFM-W10X6 Diagonal: 55" - 90"
VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500;
600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 900x600;
800x500; 600x600; 1000x400; 1000x500;
1000x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600
SWL: 130kg

vav.link/pt-pt/vfm-w10x6

Suporte de parede para ecrãs planos, com inclinação –
200×200

VFM-W2X2TV2 Diagonal: 20" - 50"
VESA: 75x75; 100x100; 200x200; 200x100
SWL: 25kg

vav.link/pt-pt/vfm-w2x2tv2

Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs
planos 400×400

VFM-W4X4 Diagonal: 37" - 70"
VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200;
400x300; 350x350; 300x400; 400x400
SWL: 100kg

vav.link/pt-pt/vfm-w4x4

Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs
planos, com inclinação, 400×400

VFM-W4X4T Diagonal: 37" - 70"
VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200;
400x300; 350x350; 300x400; 400x400
SWL: 100kg

vav.link/pt-pt/vfm-w4x4t

Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos
400×400

VFM-W4X4TV Diagonal: 32" - 55"
VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200;
400x300; 300x400; 400x400
SWL: 60kg

vav.link/pt-pt/vfm-w4x4tv

Suporte de parede �xo, para ecrãs planos 400×400 VFM-W4X4V Diagonal: 32" - 55"
VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200;
400x300; 300x400; 400x400
SWL: 60kg

vav.link/pt-pt/vfm-w4x4v

Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs
planos, em posição vertical, 400×600

VFM-W4X6 Diagonal: 37" - 70"
VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200;
400x300; 300x400; 400x400; 400x600; 400x500;
300x600; 300x500; 200x600
SWL: 100kg

vav.link/pt-pt/vfm-w4x6

Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs
planos 600×400

VFM-W6X4 Diagonal: 37" - 75"
VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200;
400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 400x400;
500x400; 600x300; 500x300
SWL: 100kg

vav.link/pt-pt/vfm-w6x4

Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs
planos, com inclinação, 600×400

VFM-W6X4T Diagonal: 37" - 75"
VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200;
400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 400x400;
500x400; 600x300; 500x300
SWL: 100kg

vav.link/pt-pt/vfm-w6x4t

Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos
600×400

VFM-W6X4TV Diagonal: 37" - 70"
VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200;
400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400;
500x400; 600x300; 500x300; 800x300
SWL: 60kg

vav.link/pt-pt/vfm-w6x4tv

Suporte de parede �xo, para ecrãs planos 600×400 VFM-W6X4V Diagonal: 37" - 70"
VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200;
400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400;
500x400; 600x300; 500x300; 800x300
SWL: 60kg

vav.link/pt-pt/vfm-w6x4v

Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos
800×400

VFM-W8X4TV Diagonal: 47" - 75"
VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200;
400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400;
500x400; 600x300; 500x300; 800x300
SWL: 75kg

vav.link/pt-pt/vfm-w8x4tv
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Suportes para ecrãs amplos
Produto Número da peça Informações Ligação

Suporte de parede de baixo custo para ecrãs planos
800×400

VFM-W8X4V Diagonal: 47" - 75"
VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200;
400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400;
500x400; 600x300; 500x300; 800x300
SWL: 75kg

vav.link/pt-pt/vfm-w8x4v

Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs
planos 800×600

VFM-W8X6 Diagonal: 47" - 90"
VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500;
600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500;
600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600
SWL: 130kg

vav.link/pt-pt/vfm-w8x6

Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs
planos, com inclinação, 800×600

VFM-W8X6T Diagonal: 47" - 90"
VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500;
600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500;
600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600
SWL: 130kg

vav.link/pt-pt/vfm-w8x6t

Prateleira para portátil, para suportes de parede e de
chão

VFM-WLS vav.link/pt-pt/vfm-wls

Adaptador de rotação para suporte de parede VFM-WRT vav.link/pt-pt/vfm-wrt

Prateleira para videoconferência, para montagem em
parede

VFM-WVC vav.link/pt-pt/vfm-wvc

Suporte para duas colunas Logitech Rally VFM-WVC/RSB vav.link/pt-pt/vfm-wvc-rsb

Mural de vídeos
Produto Número da peça Informações Ligação

Suporte de parede para ecrãs de vídeo 600×400 VFM-VW6X4 Diagonal: 45" - 70"
VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200;
400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400
SWL: 70kg

vav.link/pt-pt/vfm-vw6x4

Suportes para secretária
Produto Número da peça Informações Ligação

Desk Riser VFM-DR Diagonal: 0" - 0"
VESA:
SWL: 0kg

vav.link/pt-pt/vfm-dr

Dispositivo de elevação para monitor VFM-MRG vav.link/pt-pt/vfm-mrg

Dispositivo de elevação para trabalhar em pé ou sentado VSS-2 vav.link/pt-pt/vss-2

Prateleira de mesa
Produto Número da peça Informações Ligação

Braço branco para secretária com prateleira VFM-DA3+S Diagonal: 0" - 0"
VESA:
SWL: 4.5kg

vav.link/pt-pt/vfm-da3pluss
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Prateleira de mesa
Produto Número da peça Informações Ligação

Braço para secretária, em preto, com prateleira para
portátil

VFM-DA3B+S Diagonal: 0" - 0"
VESA:
SWL: 4.5kg

vav.link/pt-pt/vfm-da3bpluss

Braço branco duplo para secretária com prateleira VFM-DAD3+S Diagonal: 10" - 34"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 9kg

vav.link/pt-pt/vfm-dad3pluss

Braço duplo para secretária, em preto, com
prateleira para portátil e braço para monitor

VFM-DAD3B+S Diagonal: 10" - 34"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 9kg

vav.link/pt-pt/vfm-dad3bpluss

Coluna para secretária, em preto, com prateleira
para portátil

VFM-DP2B+S Diagonal: 0" - 0"
VESA:
SWL: 4.5kg

vav.link/pt-pt/vfm-dp2bpluss

Coluna dupla para secretária, em preto, com
prateleira para portátil e braço para monitor

VFM-DPD2B+S Diagonal: 13" - 27"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 8.0kg

vav.link/pt-pt/vfm-dpd2bpluss

Suporte de secretária preto com prateleira para
portátil

VFM-DSB+S Diagonal: 0" - 0"
VESA:
SWL: 4.5kg

vav.link/pt-pt/vfm-dsbpluss

Suporte de secretária preto com prateleira para
portátil e braço para monitor

VFM-DSDB+S Diagonal: 13" - 27"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 8.0kg

vav.link/pt-pt/vfm-dsdbpluss

Suporte de secretária premium com braço para
monitor e prateleira para portátil

VFM-DSDG+S Diagonal: 17" - 27"
VESA: 75x75; 100x100
SWL: 6kg

vav.link/pt-pt/vfm-dsdgpluss

Logitech
Produto Número da peça Informações Ligação

Suporte de Parede Logitech Smartdock TM-SD vav.link/pt-pt/tm-sd

Suporte de teto para webcam MeetUp TM-TELE_WC vav.link/pt-pt/tm-tele_wc

Suporte de teto telescópico para webcam TM-WEBCAM vav.link/pt-pt/tm-webcam

Suportes para projetores
Produto Número da peça EU SAP US SAP

Suporte de tecto para projector universal TM-1200 1562435 12939542

Suporte de tecto com �xação aproximada TM-CC 1932372 12939545

Suporte telescópico de tecto TM-TELE 2418655 12939544

Suporte de parede de projecção aproximada TM-ST2 2775928 12939538
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Suportes de chão
Produto Número da peça Informações Ligação

Suportes de chão
Produto Número da peça Informações Ligação

Suporte de chão tipo �ipchart para espaços de reunião VFM-F10/BL Diagonal: 50" - 55"
VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200;
400x300; 350x350; 300x400; 400x400
SWL: 45kg

vav.link/pt-pt/vfm-f10-bl

Suporte de chão branco para Microsoft Hub2 VFM-F10/HB Diagonal: 50" - 55"
VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200;
400x300; 350x350; 300x400; 400x400
SWL: 45kg

vav.link/pt-pt/vfm-f10-hb

Suporte de chão tipo �ipchart para espaços de reunião VFM-F10/WH Diagonal: 50" - 55"
VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200;
400x300; 350x350; 300x400; 400x400
SWL: 45kg

vav.link/pt-pt/vfm-f10-wh

Suporte de bateria para Hub2 VFM-F10BATT Diagonal: 50" - 55"
VESA:
SWL: 45kg

vav.link/pt-pt/vfm-f10batt

Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 50 kg VFM-F20 Diagonal: 37" - 70"
VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200;
400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400
SWL: 50kg

vav.link/pt-pt/vfm-f20

Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 80 kg VFM-F25 Diagonal: 60" - 100"
VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200;
400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600;
600x600; 1000x400; 1000x600; 400x400;
500x400; 400x600
SWL: 80kg

vav.link/pt-pt/vfm-f25

Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com
rodas

VFM-F30/W Diagonal: 47" - 90"
VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500;
600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500;
600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600
SWL: 110kg

vav.link/pt-pt/vfm-f30-w

Suporte de chão para ecrãs planos, com rodas VFM-F31/W Diagonal: 47" - 90"
VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500;
600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500;
600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600
SWL: 110kg

vav.link/pt-pt/vfm-f31-w

Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com
rodas

VFM-F40/W Diagonal: 47" - 90"
VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500;
600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500;
600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600
SWL: 110kg

vav.link/pt-pt/vfm-f40-w

Adaptadores para prateleiras de computador, para
suportes de chão;

VFM-F40RSBKT vav.link/pt-pt/vfm-f40rsbkt

Prateleira para portátil, para suportes de parede e de
chão

VFM-WLS vav.link/pt-pt/vfm-wls

Adaptador de rotação para suporte de parede VFM-WRT vav.link/pt-pt/vfm-wrt

Prateleira para videoconferência, para montagem em
parede

VFM-WVC vav.link/pt-pt/vfm-wvc

Suporte para duas colunas Logitech Rally VFM-WVC/RSB vav.link/pt-pt/vfm-wvc-rsb
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Suportes de chão
Produto Número da peça Informações Ligação

Suporte de chão para ecrãs planos motorizado VFM-F30 Diagonal: 47" - 90"
VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500;
600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500;
600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600
SWL: 130kg

vav.link/pt-pt/vfm-f30

Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com
placa de apoio independente

VFM-F30/FP Diagonal: 47" - 90"
VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500;
600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500;
600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600
SWL: 130kg

vav.link/pt-pt/vfm-f30-fp

Suporte de chão para ecrãs planos VFM-F31 Diagonal: 47" - 90"
VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500;
600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500;
600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600
SWL: 130kg

vav.link/pt-pt/vfm-f31

Suporte de chão independente VFM-F31/FP Diagonal: 47" - 90"
VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500;
600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500;
600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600
SWL: 130kg

vav.link/pt-pt/vfm-f31-fp

Suporte de chão motorizado para ecrãs planos, para
espaços de reunião

VFM-F40 Diagonal: 47" - 90"
VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500;
600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500;
600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600
SWL: 130kg

vav.link/pt-pt/vfm-f40

Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com
placa de apoio independente

VFM-F40/FP Diagonal: 47" - 90"
VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500;
600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500;
600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600
SWL: 130kg

vav.link/pt-pt/vfm-f40-fp
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