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Uchwyty Goobay do telewizorów są niezawodne i praktyczne. Dzięki 
łatwemu montażowi, bezpiecznemu zamocowaniu oraz dyskretnemu 
wyglądowi telewizor prezentuje się dobrze i optymalnie. Kino domowe 
jest prawdziwym przeżyciem ze względu na elastyczne i bardzo płaskie 
rozwiązania Goobay. W zależności od elastyczności i funkcjonalności 
dostępne są różne wersje FIX, MOTION i FULLMOTION.

Nasze uchwyty  
ścienne w skrócie

FIX
• stały kąt patrzenia   
• minimalny odstęp od ściany
• prawie niewidoczne mocowanie

MOTION
• ruchomy kąt patrzenia
• nachylany 
• niewielki odstęp od ściany
• unikanie niekorzystnego padania światła

FULLMOTION
• całkowicie ruchomy kąt patrzenia
• nachylany i obracany
• wyciągany
• niewielki odstęp od ściany
•  oglądanie telewizji z każdego  

kąta w pomieszczeniu



M
do 42" (107 cm)

L
do 58"(147 cm)

XL
do 75"(190 cm)

Fix -
TV EasyMount L (63490)

TV EasyFix Invisible L (63474)
TV EasyFix Ultraslim L (63473)

TV EasyMount XL (63478)
TV EasyFix Invisible XL (63475)

TV EasyFix Ultraslim XL (63493)
TV EasyFix XL2 (67820)

Motion
TV EasyFlex M (51883/51893)

TV EasyFlex L (67822)
TV EasyFlex Slim L (63494)

TV EasyFlex Slim XL (63495)

TV EasyFlip M (63485) - -

Fullmotion
TV EasyScope M (51884/51984)

TV EasyScope Twin M (51885/51895)
TV EasyFold M (63484)

TV EasyFold L (63486)
TV EasyFold ML (69295)

TV EasyFold XL (63487)
TV EasyFold Slim XL2 (44828)

TV EasyFold XL Croner (69242)

Zakup uchwytu ściennego – 
na co zwrócić uwagę?

Nasze uchwyty do telewizorów

Podczas zakupu uchwytu ściennego należy uwzględnić jego przystosowanie do 
telewizora. Odległości między otworami gwintowanymi są określane jako norma 
VESA. Norma VESA powinna być identyczna w telewizorze i uchwycie ściennym. 
Jeżeli odległość między otworami w poziomie i w pionie ma po 400 mm, to norma 
VESA wynosi 400 x 400.

Po sprawdzeniu normy VESA kolejnym decydującym kryterium jest maksymalny 
udźwig. Maksymalny udźwig uchwytu musi przekraczać ciężar telewizora.

Ważne: informacje o uchwytach ściennych podane w calach i centymetrach są 
wartościami orientacyjnymi. Decydująca jest norma VESA i maksymalny udźwig.

VESA
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XL

37-75“ (94 -190cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,
400x400 mm, 600x400 mm

A-No. 67820

•  wyjątkowo prosty montaż dzięki małej liczbie  
elementów konstrukcyjnych

• nadaje się do urządzeń o wadze do 50 kg
• mała odległość od ściany wynosząca tylko 15 mm

L

26-58“ (66 -147cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 63490

• minimalna możliwa odległość od ściany to tylko 10 mm
•  niezawodne mocowanie dzięki dodatkowemu  

zabezpieczeniu urządzenia
• nadaje się do urządzeń o wadze do 40 kg

• mała odległość od ściany wynosząca tylko 19 mm
• Dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą
• nadaje się do urządzeń o masie do 45 kg

L XL

26-58“ (66 -147cm) 37-75“ (94 -190cm)

200x200 mm, 300x300 mm,
400x200 mm, 400x400 mm

200x200 mm, 300x300 mm,
400x200 mm, 400x400 mm,
600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 63474 A-No. 63475

L XL

23-58“ (58 -147cm) 57-75“ (94 -190cm)

100x100 mm, 200x100 mm,
200x200 mm, 400x200 mm

300x300 mm, 400x200 mm, 
400x400 mm, 600x400 mm, 
800x400 mm

A-No. 63473 A-No. 63493

• stabilny uchwyt z powlekanej proszkowo stali
• Dodatkowe zabezpieczenie
• nadaje się do urządzeń o wadze do 55 kg

•  wyjątkowo prosty montaż dzięki małej liczbie  
elementów konstrukcyjnych

• nadaje się do urządzeń o wadze do 50 kg
• mała odległość od ściany wynosząca tylko 24 mm

XL

37-75“ (94 -190cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm, 400x200 mm,
300x300 mm, 400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm,
800x600 mm

A-No. 63478

TV EasyMount XL
łatwy w montażu uchwyt ścienny 
do telewizorów

TV EasyMount L 
łatwy w montażu uchwyt ścienny 
do telewizorów

TV EasyFix Invisible
prawie niewidoczny uchwyt ścienny 
do telewizorów

TV EasyFix Ultraslim
ultrapłaski uchwyt ścienny do telewizorów

TV EasyFix XL+
wytrzymały uchwyt ścienny do telewizorów 

UCHWYTY DO TELEWIZORÓW - FIX UCHWYTY DO TELEWIZORÓW - FIX
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•  możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem 
20° i maksymalnego obrotu pod kątem 60°

• nadaje się do urządzeń o masie do 30 kg

• bezstopniowo nachylany maksymalnie pod kątem 12°
• nadaje się do urządzeń o wadze do 40 kg

M

17-58“ (43 -147cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51893 - czarny
A-No. 51883 - srebrny

L

32-58“ (82 -147cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 
400x400mm

A-No. 67822

TV EasyFlex M
obrotowy uchwyt ścienny do telewizorów

TV EasyFlex L+
obrotowy uchwyt ścienny do telewizorów

UCHWYTY DO TELEWIZORÓW - FIXUCHWYTY DO TELEWIZORÓW - FIX

M

26-42“ (66-107cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 
400x400 mm

A-No. 63485

•  mechanizm umożliwiający nachylenie telewizora 
pod kątem 180° do montażu odbiornika w rogu 
pomieszczenia

• stabilny uchwyt z powlekanej proszkowo stali
• nadaje się do urządzeń o wadze do 25 kg

TV EasyFlip M
uchwyt do telewizorów

• mała odległość od ściany wynosząca tylko 45 mm
• swobodnie nachylany maksymalnie pod kątem 10°
• nadaje się do urządzeń o masie do 75 kg

L XL

23-58“ (58 -147cm) 37-75“ (94 -190cm)

100x100 mm, 200x100 mm,
200x200 mm, 400x200 mm

200x200 mm, 300x300 mm,
400x200 mm, 400x400 mm,
600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 63494 A-No. 63495

TV EasyFlex Slim
wyjątkowo płaski, obrotowy uchwyt do 
telewizorów

•  regulowana odległość od ściany w przedziale  
100-330 mm

•  możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem  
20° i maksymalnego obrotu pod kątem 180°

• nadaje się do urządzeń o masie do 30 kg

•  regulowana odległość od ściany w przedziale  
100-470 mm

•  możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem  
20° i maksymalnego obrotu pod kątem 180°

• nadaje się do urządzeń o masie do 30 kg

M

17-42“ (43 -107cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51894 - czarny
A-No. 51884 - srebrny

M

17-42“ (43 -107cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51895 - czarny
A-No. 51885 - srebrny

TV EasyScope M
teleskopowy uchwyt ścienny 
do telewizorów

TV EasyScope Twin M
podwójny teleskopowy uchwyt ścienny 
do telewizorów
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• stabilny uchwyt z powlekanej proszkowo stali
• regulowana odległość od ściany w przedziale 27-262 mm
•  możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem  

15° i maksymalnego obrotu pod kątem 100°
• nadaje się do urządzeń o masie do 30 kg

• stabilny uchwyt z powlekanej proszkowo stali
• regulowana odległość od ściany w przedziale 74-475 mm
•  możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem  

17° i maksymalnego obrotu pod kątem 120°
• nadaje się do urządzeń o masie do 40 kg

M

17-42“ (43 -147 cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 63484

• regulowana odległość od ściany w przedziale 37-272 mm
• stabilny uchwyt z powlekanej proszkowo stali
•  możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem  

15° i maksymalnego obrotu pod kątem 80°
• nadaje się do urządzeń o masie do 30 kg

ML

23-58“ (48 -147 cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm,
300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 69295

L XL

26-58“ (66 -147 cm) 32-75“ (81 -190 cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 
400x200 mm, 400x400 mm

200x200 mm, 300x300 mm, 
400x200 mm, 400x400 mm, 
600x400 mm

A-No. 63486 A-No. 63487

TV EasyFold ML
uchwyt z dwoma ramionami  
do telewizorów

TV EasyFold M
uchwyt z dwoma ramionami 
do telewizorów

TV EasyFold 
uchwyt z dwoma ramionami 
do telewizorów

•   regulowana odległość od ściany w przedziale  
49-482 mm

• stabilny uchwyt z powlekanej proszkowo stali
•  możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem  

17° i maksymalnego obrotu pod kątem 120°
• nadaje się do urządzeń o masie do 45 kg

•   regulowana odległość od ściany w przedziale  
125-515 mm

• stabilny uchwyt z powlekanej proszkowo stali
•  możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem  

30° i maksymalnego obrotu pod kątem 10°
• nadaje się do urządzeń o masie do 60 kg

XL

37-65“ (94 -165 cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 
400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 69242

XL+

37-75“ (94 -190 cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 
400x400 mm, 600x400 mm

A-No. 44828

TV EasyFold Corner XL
narożny uchwyt ścienny do telewizorów

TV EasyFold Slim XL+
płaski uchwyt z dwoma ramionami 
do telewizorów

UCHWYTY DO TELEWIZORÓW - FULLMOTION
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•  możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem  
15° i maksymalnego obrotu pod kątem 180°

• regulowana wysokość w przedziale 100-400 mm
• gumowane zaciski do blatów o grubości 10-40 mm

•  możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem  
30° i maksymalnego obrotu pod kątem 360°

• pasuje do monitorów o rozmiarach 33-58 cm (13“-23“)
• rozstaw otworów VESA do 100 mm x 100 mm
• pasuje do przepustów biurkowych

ScreenFlex

13-32“ (33 -81cm)

100 x 100 mm

A-No. 63496

ScreenFlex Twin

13-23“ (33 -58 cm)

75x75 mm, 100x100 mm

A-No. 69296

• teleskopowe ramię wysuwane na maksymalnie 385 mm
•  możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem  

15° i maksymalnego obrotu pod kątem 180°
• regulowana wysokość w przedziale 100-400 mm
• gumowane zaciski do blatów o grubości 10-40 mm

ScreenScope

13-32“ (33 -81cm)

100 x 100 mm

A-No. 63497

ScreenFlex
uchwyt biurkowy do monitorów

ScreenFlex Twin
uchwyt biurkowy do 2 monitorów

ScreenScope
teleskopowy uchwyt biurkowy 
do monitorów

UCHWYTY DO MONITORÓW UCHWYTY DO MONITORÓW 

•  możliwość ustawienia odległości od sufitu  
na 130-200 mm

•  możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem  
15° i maksymalnego obrotu pod kątem 360°

•  wbudowana prowadnica kablowa ułatwia  
zachowanie porządku

• nadaje się do urządzeń o masie do 10 kg

BeamerFlex

dla projekterów

130-320 mm odległość między 
dziurkami

A-No. 51896 - biały
A-No. 51905 - czarny

BeamerFlex
dwustopniowo regulowany uchwyt  
sufitowy do projektorów 

• odległość od sufitu 150 mm 
•  możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem 15°, 

pochylenia pod kątem 15° i obrotu o 360°
• Zintegrowane zarządzanie do kabli zapewnia porządek
• nadaje się do urządzeń o masie do 13,5 kg

BeamerFlex

dla projekterów

54-320 mm odległość 
między dziurkami

A-No. 72333

BeamerFlex L
uniwersalny uchwyt sufitowy do 
projektorów; z przegubem Cardana

• odległość od sufitu 135 mm 
•  możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem 20°, 

pochylenia pod kątem 20° i obrotu o 360°
•   z wbudowanym przegubem kulkowym i uchwytem, 

które umożliwiają łatwe ustawienie położenia również 
po montażu; szybkozłączki umożliwiają wygodne 
poziome ustawienie

• nadaje się do urządzeń o masie do 25 kg

BeamerFlex

dla projekterów

80-500 mm odległość 
między dziurkami

A-No. 72332

BeamerFlex XL
uniwersalny uchwyt sufitowy do projektorów

wkrótce 
dostępne

wkrótce 
dostępne
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Akcesoria

•  do zamocowania na głowicy VESA uchwytu ściennego  
do telewizora

• poszerza odstępy otworów VESA z 200 x 200 mm do 400 x 400 mm
• maksymalne obciążenie zależy od uchwytu ściennego
• wyprodukowano z wysokiej jakości metalu powlekanego proszkowo

Adapter VESA

32-58“ (81 - 147 cm)

300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 60134

•  do zamocowania na głowicy VESA uchwytu ściennego  
do telewizora

• poszerza odstępy otworów VESA 50 x 50 mm do 200 x 200 mm
• maksymalne obciążenie zależy od uchwytu ściennego
• wyprodukowano z wysokiej jakości metalu powlekanego proszkowo

Adapter VESA

10-32“ (25 - 81 cm)

200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 63267

Adapter VESA do uchwytu  
ściennego do telewizora 
do poszerzenia wymiarów VESA uchwytu  
ściennego do telewizora

Adapter VESA do uchwytu  
ściennego do telewizora 
do poszerzenia wymiarów VESA uchwytu  
ściennego do telewizora

ADAPTERY
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•  solidny kanał kablowy z tworzywa sztucznego  
o średnicy 20 mm

• długość 2,5 m można skracać nożyczkami
• w zestawie przyrząd do wciągania kabli

• giętki wąż tkaninowy o średnicy 20-40 mm 
• długość 1,8 m można skracać nożyczkami
•  zapięcie na rzepy sprawia, że montaż  

jest dziecinnie prosty

Tkanina

1,8 m

A-No. 51919 - czarny
A-No. 51918 - biały
A-No. 51916 - szary 

2,5 m

A-No. 51922 - szary
A-No. 51924 - czarny 

Kanał kablowy
wytrzymały wąż spiralny zapobiegający 
powstaniu plątaniny kabli

Płaszcz kabla
elastyczny i łatwy w montażu płaszcz kabla

ORGANIZACJA KABLI

• kanał o szerokości 50 mm pomieści wiele kabli
•  aluminiowy design będzie idealnie współgrać z wysokiej 

jakości sprzętem
•  możliwość skrócenia do dowolnej długości dostępnymi 

w handlu narzędziami
• w zestawie także materiał montażowy

1,1 m długość - 50 mm szerokość

A-No. 90724 - czarny
A-No. 90728 - biały
A-No. 90668 - srebrny

• kanał o szerokości 33 mm pomieści wiele kabli
•  aluminiowy design będzie idealnie współgrać z wysokiej 

jakości sprzętem
•  możliwość skrócenia do dowolnej długości dostępnymi 

w handlu narzędziami
• w zestawie także materiał montażowy

1,1 m długość - 33 mm szerokość

A-No. 90723 - czarny
A-No. 90727 - biały
A-No. 90666 - srebrny

Kanał kablowy aluminiowy
do niewidocznego poprowadzenia kabli

Kanał kablowy aluminiowy 
do niewidocznego poprowadzenia kabli

ORGANIZACJA KABLI

• kanał o szerokości 33 mm pomieści wiele kabli
• w zestawie także materiał montażowy
• dziecinnie prosty montaż dzięki wyciętym otworom

33 mm szerokość

A-No. 90781 - czarny
A-No. 90782 - biały
A-No. 90780 - srebrny

Kanał kablowy narożnik
narożnik do kanałów kablowych 
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