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Siga-nos:

A visão e a história da TooQ.
Desde o ano 2005, procuramos incessantemente oferecer as melhores soluções
e as mais avançadas gamas de produtos a fim de garantir um desenvolvimento
constante no âmbito da tecnologia. Após anos de esforço, a marca tornou-se
uma referência no sector, cuja quota de mercado não para de crescer.
Sob o slogan Create and Inspire a TooQ renasce como uma marca.
Pretendemos, sem esquecer as nossas origens, avançar para um conceito que
nos torne únicos, ao mesmo tempo que aos nossos parceiros e aos nossos
clientes. Apostamos fortemente pelo caminho da cultura e da arte vinculados
com a nossa forma de entender o âmbito profissional.
Apostamos por um futuro multicultural, pelas pessoas, pelos seus sonhos e
pelas suas aspirações. O grupo de TooQ permite-nos estar na vanguarda a cada
dia. A TooQ sente, a TooQ tem vida.
A nossa ambição é continuar a progredir e é por isso que queremos erigir um
precedente: o nosso compromisso para com a arte no dia-a-dia como imagem
de marca e como uma forma de expressão presente em todos os nossos
produtos.
Hoje, renascemos como arte, os traços dos nossos produtos transformam-se
para evocar figuras, composições e cores, lembrando os grandes mestres da
Arte Abstrata: Pablo Picasso, Joan Miró ou Piet Mondrian.

Hoje, A TooQ cria e inspira.
Hoje, TooQ é Arte.
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Suportes de chão para ecrãs

Suportes de chão
para ecrãs
A TooQ oferece uma gama de suportes
de chão concebidos para diferentes
situações e necessidades.
Poderá utilizá-los em apresentações,
vitrines, salões audiovisuais, eventos
desportivos, feiras, etc. O seu design
tem como objectivo simplificar o dia a dia
do utilizador, são simples de instalar e
confeccionados com materiais de alta
qualidade para garantir a vida útil do
produto.
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Suportes de chão para ecrãs

FS2270M-B

EAN-13: 8433281010703

Suporte de montagem fixo
para ecrãs de 37”-70”
• Compatível com VESA: Máximo 600x400
Mínimo 200x200
• Peso máximo do ecrã suportado: 70 kg
• Ângulo de inclinação: +5°/-12
• Rotação do ecrã: 90°
• Sistema de gestão de cabos
• Opção de montagem na parede (220265 mm)
• Fácil ajuste de altura
• Material: Alumínio

7

8

Suportes de chão para ecrãs

FS1970M-B

EAN-13: 8433281009479

150 mm

Suporte de alumínio com
rodas para écras 32”-65”

min200 ~ max400 mm
440 mm

680.6 mm
0 mm
min200 ~ max60

• Compatível com VESA: Máximo 600x400
Mínimo 200x200
• Peso máximo suportado : 35 kg
• Ângulo de inclinação: +10°/-10
• Prateleria ajustável para leitor/DVD
• Sistema de gestão de cabos
• Rodas com sistema de bloqueio
• Altura facilmente regulável
• Rodas com sistema de bloqueio
max1670 mm

min1200 ~ max1600 mm

52 mm

90 mm

+10°
-10°º

30 mm

336

mm

m

425,8 m

60
m

m

120 mm
630

mm

m

875 m
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Suportes de chão para ecrãs

FS1470M-B

EAN-13: 8433281008229

Suporte com rodas para
ecrãs 37”-70”
• Compatível com VESA: Máximo 600x400
Mínimo 200x200

• Peso máximo suportado: 50 kg
• Ângulo de inclinação: +10°/-10
• Pratelerias ajustáveis para leitor DVD e
para a câmera na parte superior

• Rodas com sistema de bloqueio
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Suportes de chão para ecrãs

FS1870M-B

EAN-13: 8433281007444

Suporte de alumínio com
rodas para écras 37”-70”
• Compatível com VESA: Máximo 600x400
Mínimo 200x200
• Peso máximo suportado: 50 kg
• Inclinação: +5°/-12°.
• Rotação do ecrã: 90°
• Pratelerias ajustáveis para leitor
• DVD e para a câmera na parte superior
• Sistema de gestão de cabos
• Rodas com sistema de bloqueio
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Suportes de chão para ecrãs

FS20100M-B

EAN-13: 8433281008427

Suporte com rodas para
ecrãs 37”-100”
• Compatível com VESA: Máximo 800x600
Mínimo 200x200
• Peso máximo suportado: 150 kg
• 2 Prateleiras multifunções
• Rodas com sistema de bloqueio

50 mm

448

20 mm

mm

554 mm

703 mm

1621 mm

36 mm

min1371 mm - max1521 mm

min1688 mm - max1838 mm

211 mm
min200 mm - max610 mm
635 mm

950 mm
min200 - max 800 mm

67

30 mm

5m

m

m

775 m
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Suportes de chão para ecrãs

FS20300M-B

EAN-13: 8433281012226

Suporte com rodas para
ecrãs 60”-100”
• Compatível com VESA: máximo
1000x600, mínimo 200x200
• Peso máximo do ecrã suportado: 100 kg
• Ângulo de inclinação: +5°/-12°
• Bandeja inferior para leitor/leitor de DVD e
bandeja superior ajustável para webcam
• Rodízios com sistema de fecho
• Sistema de gestão de cabos
• Material: Alumínio

1120mm
min200~max
1000mm

230mm
m

430mm

1138mm

5m

m

290mm

+5°
-10°

min200~max608mm

154mm

630mm

0m

15

33

min1200~max1650mm

max2366mm

285mm

m

0m

70
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Suportes de chão para ecrãs

FS20400HM-B

EAN-13: 8433281012233

Suporte com rodas para
ecrãs 60”-100”
• Compatível com VESA: máximo
1000x600, mínimo 200x200
• Peso máximo do ecrã suportado: 100 kg
• Ângulo de inclinação: +5°/-10
• Ajuste da altura com manivela
• Tabuleiro para DVD/jogador e tabuleiro
superior ajustável da webcam
• Bandeja superior ajustável para webcam
• Rodízios com sistema de fecho

285mm
15
m
0m

1000mm

min200~max

max2300mm

min1335~max1635mm

5m

m
430mm

68

3m

m

50.8mm
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1350mm

630mm

150mm

33

min200~max604mm

1055mm

+5°
-10°

Suportes de chão para ecrãs

FS20200M-B

EAN-13: 8433281009530

Suporte com rodas/fixo para
ecrãs 60”-105”
• Compatível com VESA: Máximo
1000x600 Mínimo 400x400
• Peso máximo suportado: 100 kg
• Prateleira para leitor/DVD
• Sistema de segurança anti-roubo
• Composto por 4 rodas e 4 apoios.
• Sistema de gestão de cabos
• Rodas com sistema de bloqueio

1094 mm

min1735 ~ max1835 mm

1525 mm

mm

634 mm
757 mm

280

1685 mm

635 mm

min200 ~ max600 mm

min200 ~ max1000 mm

68

3m

m

873

mm
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Suportes de mesa para ecrãs

Suportes de mesa
para ecrãs
Existe uma ampla e variada gama de
suportes de mesa. A TooQ oferece
soluções adaptadas a qualquer
situação. A arquitetura e o design de
cada produto são focados em estações
de trabalho e lazer, podendo acoplar
uma, duas, três e até quatro telas
em função de suas necessidades.
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Suportes de mesa para ecrãs

DB1127TN-B / Preto
EAN-13: 8433281009721

DB1127TN-W / Branco
EAN-13: 8433281011830

Suporte para ecrãs 17”-27”
•
•
•
•
•
•

Compatível com VESA: 75x75 e 100x100
Peso máximo suportado: 6 kg
Ângulo de inclinação: +60°/-20°
Ângulo de giro: +30°/-30°
Ângulo de rotação: +180°/-180°
Regulação manual da altura: 360-540 mm
• Compatível com telas curvas
• Não requer instalação
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Suportes de mesa para ecrãs

DB1401TN-B

75 mm

Suporte de mesa de jogo
para ecrãs 17”-32”

18

-15°

min295~max430 mm

75 mm
m
100 m
m
114 m

485 mm

Compatível com VESA: 75x75 e 100x100
Peso máximo suportado: 8 kg
Ângulo de inclinação: +15°/-15°
Ângulo de giro: +30°/-30°
Ângulo de rotação: +180°/-180°
Inclui suporte para auriculares
Compatível com ecrãs curvas

+15°

±180°

246 mm

•
•
•
•
•
•
•

100 mm
114 mm

±30°

EAN-13: 8433281009738

293 mm

488 mm

Suportes de mesa para ecrãs

DB1402TN-B

EAN-13: 8433281009745

m

717m

5mm

max65

75mm
100mm
114mm

±15°

• Compatível com VESA: 75x75 e

±180°
485mm

100x100
Peso máximo suportado: 7 kg por braço
Ângulo de inclinação: +15°/-15°
Ângulo de giro: +15°/-15°
Ângulo de rotação: +180°/-180°
Inclui suporte para auriculares
Compatível com ecrãs curvas

-15°

246mm

•
•
•
•
•
•

75mm
100mm
m
114m

+15°

min275~max450mm

Suporte de mesa de jogo
para ecrãs 17”-27”

293mm

488mm
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EAN-13: 8433281008403

Suporte para ecrãs 17”-32”

±180°

• Compatível com VESA: 75x75 e

220 m

280

m

DB1727TN-B

EAN-13: 8433281008410

Suporte para 2 ecrãs 17”-27”
• Compatível com VESA: 75x75 e
100x100
• Peso máximo suportado: 6 kg em cada
braço
• Ângulo de inclinação: +20°/-20°
• Ângulo de giro: +10°/-10°
• Ângulo de rotação: +180°/-180
• Braço com pistão de gás ajustável
• Compatível com telas curvas
• Não requer instalação

20

mm

m
m
738 m ax665 m
m-m
07 m

±10°

100 mm
114 mm

100x100
Peso máximo suportado: 7 kg
Ângulo de inclinação: +20°/-20°
Ângulo de giro: +45°/-45°
Ângulo de rotação: +180°/-180
Braço com pistão de gás ajustável
Compatível com telas curvas
Não requer instalação

75 mm

•
•
•
•
•
•
•

+20°
-20°

min2

mm

+20
-20

75 m
100 m
m
114 m

±180°

250 m

m

m

350 m

min352 mm - max462 mm

±45°
m
114 mm
m
100 m
m
75

min352 mm - max462 mm

DB1732TN-B

75 mm
100 mm
114 mm

Suportes de mesa para ecrãs

Suportes de mesa DB1127TN-B

Eleve o seu monitor manualmente de modo a obter maior ergonomia durante o
trabalho. A base apresenta também tapetes para evitar arranhões.
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Suportes de mesa para ecrãs

±90°

EAN-13: 8433281008052

22

75 mm

443 mm

m
75 m
mm
100

m

m
114

min10 ~ max88 mm

100x100
Peso máximo suportado: 8 kg
Ângulo de inclinação: +45°/-45°
Ângulo de giro: +90°/-90°
Ângulo de rotação: +180°/-180
Instalação com grampo ou parafuso
passante

105 mm

•
•
•
•
•

±90°
60 mm

100 mm

Suporte para ecrãs
13”-32”
• Compatível com VESA: 75x75 e

±180°

38 mm 185
mm 36 mm
140 mm

±180°

+45°

114 mm

DB1032TN-B

-45°

Suportes de mesa para ecrãs

DB1200TN-B

EAN-13: 8433281010338

Soporte para pantallas
13”-32” y portátil

•
•

±90°

443 mm

75 mm
100 mm
114 mm

min240 mm-max420 mm

±45°

75 mm

300 mm

m

100 mm
114 mm
min10 mm-max88 mm

±180°

105 mm

•
•
•
•

Compatible con VESA: 75x75 y 100x100
Peso máximo soportado de pantalla: 8 kg
por brazo
Ángulo de inclinación: +45°/-45°
Ángulo de giro: +90°/-90°
Ángulo de rotación: +180°/-180°
Instalación mediante abrazadera o tornillo
pasante
Válido para portátiles de 10”-15.6”
Peso máximo soportado de portátil: 4.5 kg

280 m

•
•

±180°

±90°

38 mm 185 mm 36 mm 140 mm
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Suportes de mesa para ecrãs

DB1232TN-B

38

75 mm
100 mm

+45°
-45°

m

m

m
114

min10 ~ max88 mm

braço.
Ângulo de inclinação: +45°/-45°
Ângulo de giro: +90°/-90°
Ângulo de rotação: +180°/-180
Instalação com grampo ou parafuso
passante

m

m
100

105 mm

•
•
•
•

±90°

mm

75 m

443 mm

100x100

• Peso máximo suportado: 8 kg em cada

mm
m 36 140

85 m
mm 1

114 mm

Suporte para 2 ecrãs 13”-32”
• Compatível com VESA: 75x75 e

±180°

±90°

EAN-13: 8433281008069

±180°
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Suportes de mesa para ecrãs

DB1327TN-B

EAN-13: 8433281008267

Suporte para 3 ecrãs 13”-27”
• Compatível com VESA: 75x75 e
100x100

• Peso máximo suportado: 8 kg em cada

braço.
Ângulo de inclinação: +45°/-45°
Ângulo de giro: +45°/-45°
Ângulo de rotação: +180°/-180
Instalação com grampo ou parafuso
passante
• Ajuste individual de altura do monitor até
2,5 cm

•
•
•
•

±45°

1330 mm
200 mm

35 mm
3

5m

m4

8m

m

113 mm

215 mm

450 mm

75 mm
100 mm

215 mm

±170°
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min10 ~ max88 mm

100 mm

±90°

±170°

75 mm

100 mm

116 mm

±180°

+45°
-45°

Suporte Gaming - DB1327TN-B
Melhore sua experiência gaming com o suporte TooQ para três monitores.
Traga seus personagens e mundos favoritos ao mundo dos vivos!
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Suportes de mesa para ecrãs

EAN-13: 8433281007970

210 mm

min255 ~ max315 mm 80 mm

Suporte para ecrãs 13”-32”

28

75 mm
100 mm

270°

11 100 75 m
5 m mm m
m

Compatível com VESA: 75x75 e 100x100
Braço articulado com pistão a gás
Peso máximo suportado: 9 kg
Ângulo de inclinação: +90°/-90°
Ângulo de giro: +90°/-90°
Ângulo de rotação: +90°/-90°
Instalação com grampo ou parafuso
passante
• Sistema de gestão de cabos
• Compatível com écrans curvos

100 mm

•
•
•
•
•
•
•

±90°

±180°

min10 ~ max85 mm

±90°

min170 ~ max505 mm 115 mm

DB3032TNR-S

+90°
+90°

Suportes de mesa para ecrãs

EAN-13: 8433281007987

210 mm

min255 ~
max315 mm 80 mm

Compatível com VESA: 75x75 e 100x100
Braços articulados com pistão a gás
Peso máximo suportado: 9 kg em cada braço
Ângulo de inclinação: +90°/-90°
Ângulo de giro: +90°/-90°
Ângulo de rotação: +90°/-90°
Instalação com grampo ou parafuso passante
Sistema de gestão de cabos
Compatível com écrans curvos

75 mm

100 mm

115 mm

±90°

270°
100 mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

±180°

75 mm

Suporte para 2 ecrãs 13”-32”

100 mm

±90°

+90°
-90°
min170 ~ max505 mm

50 mm

115 mm

DB3132TNR-S

min10 ~ max85 mm
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Suportes de mesa para ecrãs

DB4032TNR-G / Cinza e preto
EAN-13: 8433281010666

DB4032TNR-W / Branco
EAN-13: 8433281010673

Suporte para ecrãs 17”-32”

• Compatível com VESA: 75x75 e 100x100
• Braço ajustável com mecanismo assistido
•
•
•
•
•
•
•

30

por mola
Peso máximo do ecrã suportado: 2-9 kg
Ângulo de inclinação: +55°/-55°
Ângulo giratório: +90°/-90°
Ângulo de rotação: +180°/-180°
Instalação por grampo ou por parafuso
Sistema de gestão de cabos
Compatível com ecrãs curvos

Suportes de mesa para ecrãs

DB4132TNR-G / Cinza e preto
EAN-13: 8433281011809

DB4132TNR-W / Branco
EAN-13: 8433281011816

Suporte para 2 ecrãs 17”-32”

• Compatível com VESA: 75x75 e 100x100
• Braço ajustável com mecanismo assistido
•
•
•
•
•
•
•

por mola
Peso máximo do ecrã suportado: 2-9 kg
Ângulo de inclinação: +55°/-55°
Ângulo giratório: +90°/-90°
Ângulo de rotação: +180°/-180°
Instalação por grampo ou por parafuso
Sistema de gestão de cabos
Compatível com ecrãs curvos
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Suportes de mesa para ecrãs

DB1701TN-B

EAN-13: 8433281012011

Suporte para ecrãs 17”-32”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatível com VESA: 75x75, 100x100
Peso máximo do ecrã suportado: 9 kg
Ângulo de inclinação: +45°/-45°
Ângulo giratório: +90°/-90°
Ângulo de rotação: +180°/-180
Altura da moldura: 420 mm
Diâmetro da moldura: 35 mm
Dimensões da base: 390x280 mm
Suporte com pedestal, sem necessidade
de instalação
• Sistema de fixação de cabos

DB1702TN-B

EAN-13: 8433281012028

Suporte para ecrãs 17”-32”

• Compatível com VESA: 75x75 e 100x100
• Peso máximo do ecrã suportado: 9 kg por
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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braço
Ângulo de inclinação: +45°/-45°
Ângulo giratório: +90°/-90°
Ângulo de rotação: +180°/-180
Altura da moldura: 420 mm
Extensão máxima do braço: 376 mm
Diâmetro da moldura: 35 mm
Dimensões da base: 390x280 mm
Suporte com pedestal, sem necessidade de
instalação
Sistema de fixação de cabos

Suportes de mesa para ecrãs

DB1703TNV-B

EAN-13: 8433281012035

Suporte para 2 ecrãs 17”-32”

• Compatível com VESA: 75x75 e 100x100
• Posicionamento vertical dos ecrãs
• Peso máximo do ecrã suportado: 9 kg por
•
•
•
•
•
•
•
•

braço
Ângulo de inclinação: +45°/-45
Ângulo giratório: +90°/-90
Ângulo de rotação: +180°/-180°
Altura da moldura: 815 mm
Diâmetro da moldura: 35 mm
Dimensões da base: 390x280 mm
Suporte com pedestal, sem necessidade de
instalação
Sistema de fixação de cabos
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Suportes de mesa para ecrãs

DB3265F-B

EAN-13: 8433281009813

Suporte de alumínio para écras
32”-65”
• Compatível com VESA: 200x200,
•
•
•
•
•
•
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300x200, 300x300, 400x200, 400x300 e
400x400
Peso máximo suportado: 40 kg
Faixa de ajuste para altura do suporte:
833-585 mm
Altura máxima do suporte: 833 mm
Dimensões do pedestal: 760x343 mm
Sistema de gestão de cabos
Compatível com écrans curvos

Suportes de mesa para ecrãs

DB3270T-B

EAN-13: 8433281010321

Soporte para pantallas 32”-70”

• Compatible con VESA: 75x75, 100x100,

•
•
•
•
•
•
•

100x150, 100x200, 150x100, 150x150,
200x100, 200x200, 300x200, 300x300,
400x200, 400x300, 400x400, 600x400 y
800x400
Peso máximo soportado de pantalla: 50 kg
Ángulo de inclinación: +6°/0°/-6°
Altura máxima del soporte: 735 mm
Rango de ajuste para la altura del soporte:
595-666-735 mm
Medidas de la peana: 835x380 mm
Sistema de organización de cables
Compatible con pantallas curvas
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Suportes de parede para ecrãs

Suportes de
parede para ecrãs
Para qualquer situação, a TooQ tem
uma ampla variedade de suportes
adaptados aos mais diversos tipos
de situações. Focados em ambientes
profissionais e domésticos,
desenhados para suportar telas de
até 100” e 130 kg. Fixos, giratórios
e/ou reclináveis, confeccionados
com materiais de alta resistência e
atendendo aos standards VESA.
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Suportes de parede para ecrãs

LP1023F-B

EAN-13: 8433281001565

140 mm
100 mm
75 mm
50 mm

•
•
•
•

Compatível com VESA: 50x50, 75x75 e
100x100
Peso máximo suportado: 30 kg
Distância da parede: 15 mm

15 mm

120 mm
100 mm
75 mm
50 mm

Suporte para ecrãs 13”-27”

LP2323TN-B

EAN-13: 8433281004580

Suporte para ecrãs 13”-27”

33m

m 1
60m

m

160m

m

170mm

• Compatível com VESA: 75x75 e
100x100
• Peso máximo suportado: 15 kg
• Ângulo de inclinação: +15°/-15°
• Ângulo de giro: +90°/-90°
• Ângulo de rotação: +180°/-180
• Distância da parede: 98-418 mm
• Inclui nível de bolha de ar para montagem

65m

100mm

m

+15°
-15°
±180°

m

55m

mm

100
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Suportes de parede para ecrãs

LP1732TN-B

±40°
31mm 66mm

EAN-13: 8433281001664

200x100 e 200x200
Peso máximo suportado: 20 kg
Ângulo de inclinação: +15°/-15°
Ângulo de giro: +40°/-40°
Ângulo de rotação: +180°/-180
Distância da parede: 97 mm

160mm

•
•
•
•
•

75mm

• Compatível com VESA: 75x75, 100x100,

m
75m
m
m
0
10
m
m
200

m

31m

m

EAN-13: 8433281001695

160m

m

Suporte para ecrãs 13”-42”

66m

m

±90°
160mm

200x100 e 200x200
Peso máximo suportado: 20 kg
Ângulo de inclinação: +15°/-15°
Ângulo de giro: +90°/-90°
Ângulo de rotação: +180°/-180
Distância da parede: 97-257 mm

+15°
-15°
±180°

m

40m
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75mm
100mm
200mm

• Compatível com VESA: 75x75, 100x100,
•
•
•
•
•

+15°
-15°

±180°

40m

LP1832TN-S

100mm
200mm

Suporte para écrãs 13”-42”

m
75m
mm
100
mm
200

Suportes de parede para ecrãs

LP2042TNL-B

140

EAN-13: 8433281007123

mm ±90°

50 m

+5°
-12°

200 mm

±90°
136 mm

• Compatível com VESA: 75x75, 100x100
200x100 e 200x200
• Peso máximo suportado: 20 kg
• Ângulo de inclinação: +5°/-12°
• Ângulo de giro: +90°/-90°
• Ângulo de nivelamento: 3°/-3°
• Distância da parede: 60-190 mm

220 mm

m

Suporte para écrãs 13”-42”

m

44 m

+3°

-3°

mm

200
mm
220
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Suportes de parede para ecrãs

LP2142TNL-B

EAN-13: 8433281007130

Suporte para écrãs 13”-42”
• Compatível com VESA: 75x75, 100x100
200x100 e 200x200
• Peso máximo suportado: 20 kg
• Ângulo de inclinação: +5°/-12°
• Ângulo de rotação: +90°/-90°
• Ângulo de nivelamento: 3°/-3°
• Distância à parede: 60-364 mm

40

LP3042TN-S

mm
200
m
m
0
10
m
75m

m

EAN-13: 8433281009554

66m

158mm

• Compatível com VESA: 75x75, 100x100,
200x100 e 200x200
• Peso máximo suportado: 15 kg
• Ângulo de inclinação: +55°/-35°
• Ângulo de rotação: +90°/-90°
• Distância da parede: 242 mm
• Sistema de gestão de cabos

75mm
100mm

Suporte para écrãs 13”-42”

200mm

Suportes de parede para ecrãs

+55°
-35°

±90°

±90°
24

2m

m
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Suportes de parede para ecrãs

EAN-13: 8433281009561

Suporte para écrãs 13”-42”

66 mm

±90°

75 mm

±90°

158 mm

• Compatível com VESA: 75x75, 100x100,
200x100 e 200x200
• Peso máximo suportado: 15 kg
• Ângulo de inclinação: +55°/-35°
• Ângulo de rotação: +90°/-90°
• Distância da parede: 85-392 mm
• Sistema de gestão de cabos

mm
200
m
100 m
m
75 m

±90°

min8

5-m

42

100 mm
200 mm

LP3142TN-S

ax39

2 mm

+55°
-35°

Suportes de parede para ecrãs

LP1242F-B

EAN-13: 8433281009790

Suporte para écrãs 23”-42”
• Compatível com VESA: 75x75, 100x100,
200x100 e 200x200
• Peso máximo suportado: 35 kg
• Distância da parede: 12 mm

LP1342T-B

EAN-13: 8433281009806

Suporte para écrãs 23”-42”

37

• Compatível com VESA: 75x75, 100x100,
200x100 and 200x200
• Peso máximo suportado: 35 kg
• Angle of inclination: +5°/-10°
• Distância da parede: 37 mm
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Suportes de parede para ecrãs

LP1942TN-B

±25°

75 mm

EAN-13: 8433281007116

75 mm

Compatível com VESA: 75x75, 100x100,
200x100 e 200x200
Peso máximo suportado: 25 kg
Ângulo de inclinação: +3°/-12°
Ângulo de rotação: +25°/-25
Distância da parede: 75 mm

108 mm

•
•
•
•
•
•

100 mm
200 mm
240 mm

Suporte para ecrãs 23”-42”

65
mm
m

75 m

mm
100 mm
0
20 mm
228
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+3°
-12°

Suportes de parede para ecrãs

LP1043F-B

EAN-13: 8433281011922

Suporte para ecrãs
23”-43”
• Compatível com VESA: 50x50, 75x75,
100x100, 100x150, 100x200, 150x100,
150x150, 200x100, 200x200
• Peso máximo do ecrã suportado: 45 kg
• Distância da parede: 20 mm
• Cor: Preto

LP1044T-B

EAN-13: 8433281011939

Suporte para ecrãs
23”-43”
• Compatível com VESA: 50x50, 75x75,
100x100, 100x150, 100x200, 150x100,
150x150, 200x100, 200x200
• Peso máximo do ecrã suportado: 45 kg
• Ângulo de inclinação: -8°
• Distância da parede: 20 mm
• Cor: Preto
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Suportes de parede para ecrãs

LP2255TN-B

min88 ~ max201 mm
±90°
±45°
17 mm 110 mm
74 mm

EAN-13: 8433281007956

Suporte para ecrãs 23”-55”

75 mm
100 mm

200 mm
300 mm
400 mm
435 mm

155 mm

• Compatível com VESA: 75x75, 100x100,
200x100, 200x200, 400x200, 400x200,
300x300 e 400x400
• Peso máximo suportado: 30 kg
• Ângulo de inclinação: +20°/-20°
• Ângulo de rotação: +45°/-45°
• Distância da parede: 88-201 mm

69 mm

LP6055TN-B

+20°
°

75 mm
m
100 m m
200 m
m
m
0
30
m
400 m m
435 m

min88 ~ max398 mm

EAN-13: 8433281007963

18
mm

176 mm 130 mm

74 mm

Suporte para écrãs 23”-55”
±90°
200 mm
300 mm
400 mm
435 mm

20 mm
±90°

75 mm
100 mm

244 mm

• Compatível com VESA: 75x75, 100x100,
200x100, 200x200, 300x300, 400x200
e 400x400
• Peso máximo suportado: 30 kg
• Ângulo de inclinação: +20°/-20°
• Ângulo de rotação: +90°/-90°
• Distância da parede: 88-398 mm

±90°
69 mm

75 mm

m
100 m
m
200 m

m
300 m
m
400 m m
m
5
43
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+20°
-20°

Suportes de parede para ecrãs

LP2355TN-B

min61 - max565 mm

EAN-13: 8433281008168

±90°
+5°
-15°

±90°

±90°

°
+3° -3
203 mm

• Compatível com VESA: 75x75, 100x100,
200x100, 200x200, 300x300, 400x200,
400x300 e 400x400
• Braço articulado com pistão a gás
• Peso da tela suportada: 5-30 kg
• Ângulo de inclinação: +5°/-15°
• Ângulo de rotação: +90°/-90°
• Ângulo de nivelamento: +3°/-3°
• Distância da parede: 61-565 mm
• Sistema de gestão de cabos
• Compatível com écrãs curvos

max282 mm

Suporte para écrãs 23”-55”

200 mm
300 mm
400 mm

mm
400 mm
300 mm
0
20

193

mm
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Suportes de parede para ecrãs

LP4155F-B

433 mm

min100 - ma

EAN-13: 8433281007147

x400 mm

Suporte para écrãs 32”-55”
100 mm

min100 - max400 mm
425 mm

• Compatível com VESA: 200x200,
300x300, 400x200 e 400x400
• Peso máximo suportado: 40 kg
• Distância da parede: 27 mm
• Inclui nível de bolha de ar para instalação
• Compatível com écrãs curvos

22 mm

LP4255T-B

EAN-13: 8433281007161

433 mm

min100 - max400 mm

• Compatível com VESA: 200x200,
300x300, 400x200 e 400x400
• Peso máximo suportado: 40 kg
• Ângulo de inclinação: +12°/-12°
• Distância da parede: 53 mm
• Inclui nível de bolha de ar para instalação
• Compatível com écrãs curvos
22 mm
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53 mm

425 mm

100 mm
min100 - max400 mm

Suporte para écrãs 32”-55”

+12°
-12°

Suportes de parede para ecrãs

LP1070F-B

EAN-13: 8433281011946

Suporte para écrãs
32”-70”
• Compatível com VESA: 75x75, 100x100,
100x150, 100x200, 150x100, 150x150,
200x100, 200x200, 200x200, 200x300,
300x200, 200x400, 300x400, 300x300,
400x200, 400x300, 400x400
• Peso máximo do ecrã suportado: 45 kg
• Distância da parede: 20 mm
• Cor: Preto

LP1071T-B

EAN-13: 8433281011953

Suporte para écrãs
32”-70”
• Compatível com VESA: 75x75, 100x100,
100x150, 100x200, 150x100, 150x150,
200x100, 200x200, 200x200, 200x300,
300x200, 200x400, 300x400, 300x300,
400x200, 400x300, 400x400
• Peso máximo do ecrã suportado: 45 kg
• Ângulo de inclinação: -8°
• Distância da parede: 20 mm
• Cor: Preto

49

Suportes de parede para ecrãs

LP4170F-B

EAN-13: 8433281007154

Suporte para écrãs 37”-70”

643 mm
min100 - ma
x600 mm

100 mm

min100 - max400 mm
425 mm

• Compatível com VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x200, 400X400
e 600X400
• Peso máximo suportado: 40 kg
• Distância da parede: 27 mm
• Inclui nível de bolha de ar para instalação
• Compatível com écrãs curvos

24.5 mm
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27 mm

Suportes de parede para ecrãs

LP4270T-B

643 mm

Suporte para écrãs 37”-70”

100 mm

• Compatível com VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x200, 400X400
e 600X400
• Peso máximo suportado: 40 kg
• Ângulo de inclinação: +12°/-12°
• Distância da parede: 53 mm
• Inclui nível de bolha de ar para instalação
• Compatível com écrãs curvos

mm

425 mm

min100 ~ max600

min100 ~ max400 mm

EAN-13: 8433281007178

+12°
-12°

53 mm

LP4360T-B

653 mm

EAN-13: 8433281004603

min51 ~ max610 mm

428 mm

110 mm

• Compatível com VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x200, 400X400
e 600X400
• Peso máximo suportado: 50 kg
• Ângulo de inclinação: +10°/-15°
• Distância da parede: 74 mm
• Inclui nível de bolha de ar para instalação
• Compatível com écrãs curvos

min34 ~ max408 mm

Suporte para écrãs 37”-70”
+10°
-15°

40mm
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Suportes de parede para ecrãs

LP4970T-B

904 mm

EAN-13: 8433281006713

min60 ~ max

160 mm
min 160 ~ max 400 mm

±90°

±90°

52

242 mm

±90°

• Compatível com VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x200, 400x400
e 600x400
• Peso máximo suportado: 50 kg
• Ângulo de inclinação: +10°/-20°
• Ângulo de rotação: +90°/-90°
• Ângulo de nivelamento: +3°/-3°
• Distância da parede: 60-473 mm
• Compatível com écrãs curvos

75

-15°

473 mm

EAN-13: 8433281006935

Suporte para écrãs 37”-70”

+15°

83 mm

39 mm

LP6070TN-B

500 mm

223 mm

• Compatível com VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x200, 400X400
e 600X400
• Peso máximo suportado: 75 kg
• Ângulo de inclinação: +15°/-15°
• Distância da parede: 83 mm
• Compatível com écrãs curvos

mm

°

3
°-

+3

ax

m
m
~
34 60 m
6

in

m

6
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m

m

430 mm

Suporte para écrãs 37”-70”

min75 ~ max480 mm

min50 ~ max865 mm

+10°
-20°

Suportes de parede para ecrãs

mi

EAN-13: 8433281006942

ma

x5

10

mm

±60°

+10°

-20°

-3°

+3°
4~
min3

mm

160 mm
min160 ~ max400

• Compatível com VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x200, 400x400
e 600x400
• Peso máximo suportado: 50 kg
• Ângulo de inclinação: +10°/-20°
• Ângulo de rotação: +60°/-60
• Ângulo de nivelamento: +3°/-3°
• Distância da parede: 64-510 mm
• Compatível com écrãs curvos

4~

204 mm

Suporte para écrãs 37”-70”

n6

480 mm

430 mm

LP6270TN-B

m

26 m

max6

m

660 m
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Suportes de parede para ecrãs

LP3770F-R

EAN-13: 8433281008373

• Suporte especial para painéis digitais
• Ângulo de rotação de 360
• Compatível com VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x200, 400x400
e 600x400
• Peso máximo suportado: 50 kg
• Espaço livre na parede: 51 mm
• Inclui nível de bolha de ar para instalação
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51 mm

min50 ~ max 405 mm

Suporte de 360° para écrãs
37”-70”

360º
min200 ~ max600 mm
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Suportes de parede para ecrãs

LP1080F-B

EAN-13: 8433281011960

Suporte para écrãs 37”-80”
• Compatível com VESA: 200x200,
300x200, 300x300, 400x200, 400x300,
400x400, 600x400
• Peso máximo do ecrã suportado: 45 kg
• Distância da parede: 20 mm
• Cor: Preto

LP1081T-B

EAN-13: 8433281011977

Suporte para écrãs 37”-80”
• Compatível com VESA: 200x200,
300x200, 300x300, 400x200, 400x300,
400x400, 600x400
• Peso máximo do ecrã suportado: 45 kg
• Ângulo de inclinação: -8°
• Distância da parede: 20 mm
• Cor: Preto
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Suportes de parede para ecrãs

LP3790TN-B

EAN-13: 8433281010031

Suporte para écrãs 43”-90”

+5
-15

min200

430 mm
min100 mm-max410 mm

120

238 mm

• Compatível com VESA: 200x200, 300x300,
400x200, 400x400, 600x400, 800X400
• Peso máximo suportado: 75 kg
• Distância da parede: 69-635 mm
• Ângulo de inclinação: +5°/-15°
• Ângulo de giro: +60°/-60°
• Ângulo de nivelamento: +3°/-3
• Compatível com ecrãs curvas
• Sistema de gestão de cabos
• Inclui nível de bolha de ar para instalação

min69 mm-max635 mm
520 mm

+3
-3
mm
ax815
mm-m
m
m
5
88
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Suportes de parede para ecrãs

LP4380XL-B “Gran Angular”
EAN-13: 8433281010000

Suporte para écrãs 43”-80”
• Compatível com VESA: 200x200,
300X200, 300x300, 400x200, 400X300,
400x400, 600x400 y 800X400
• Peso máximo suportado: 50 kg
• Distância da parede: 82-1015 mm
• Ângulo de inclinação: +5°/-15°
• Ângulo de rotação: +90°/-90°
• Ângulo de nivelamento: +3°/-3
• Compatível com écrãs curvos
• Braço de extensão para uma vasta gama
de ângulos de visão
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Suportes de parede para ecrãs

LP4390F-B

EAN-13: 8433281010017

Suporte para écrãs 43”-90”
• Compatível com VESA: 200x200,
300x200, 300x300, 400x200, 400x300,
400x400, 600x400, 800x400
• Peso máximo suportado: 70 kg
• Distância da parede: 29 mm
• Inclui nível de bolha de ar para instalação

LP4391T-B

EAN-13: 8433281010024

Suporte para écrãs 43”-90”
• Compatível com VESA 200x200,
300x200, 300x300, 400x200, 400x300,
400x400, 600x400, 800x400
• Peso máximo suportado: 70 kg
• Distância da parede: 49 mm
• Ângulo de inclinação: +3°/-12°
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Suportes de parede para ecrãs

LP41100F-B

954 mm
min42 ~ max924 mm

EAN-13: 8433281007932

625 mm

150 mm

• Compatível com VESA: 200x200,
300x200, 300x300, 400x200, 400x200,
400X400, 600X400, 600x600, 800x600
e 900x600
• Peso máximo suportado: 75 kg
• Distância da parede: 30,5 mm
• Inclui nível de bolha de ar para instalação
• Compatível com écrãs curvos

min92 ~ max605 mm

Suporte para écrãs 60”-100”

30.5 mm
26 mm

LP41130F-B

EAN-13: 8433281008380

1009 mm

min200 ~ max92

3 mm

630 mm

400 mm

• Compatível com VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x400, 400X400,
600X400, 800x400, 800x600 e 900x600
• Peso máximo suportado: 130 kg
• Distância da parede: 32 mm
• Compatível com écrãs curvos

min200 ~ max610 mm

Suporte para écrãs 60”-100”

32 mm
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Suportes de parede para ecrãs

LP42100T-B

954 mm

min42 ~ max 924 mm

EAN-13: 8433281007949

625 mm

150 mm

• Compatível com VESA: 200x200,
300x200, 300x300, 400x200, 400x200,
400x300, 400X400, 600X400, 600X400,
600x600, 800x600 e 900x600
• Peso máximo suportado: 75 kg
• Ângulo de inclinação: +5°/-10°
• Distância da parede: 85 mm
• Inclui nível de bolha de ar para instalação
• Compatível com écrãs curvos

min92 ~ max605 mm

Suporte para écrãs 60”-100”

+5°

-10°

85 mm

32 mm

LP42130T-B

130 mm

EAN-13: 8433281008397

219 mm
min74 ~ max803 mm

• Compatível com VESA: 200x200,
• 300x300, 400x200, 400x400, 400X400,
600X400, 800x400, 800x600,
1000x400,1000x600 e 1000x800
• Peso máximo suportado: 130 kg
• Ângulo de inclinação: +15°/-15°
• Distância da parede: 130 mm
• Compatível com écrãs curvos
min60

11
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98 mm

~ max10

40 mm

832 mm

Suporte para écrãs 60”-100”
+15°
-15°

Suportes de parede para ecrãs

580

Suporte para écrãs 60”-100”

625 m

m

405 mm

±45°

-15°

286 mm

• Compatível com VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x400, 600x400,
600x400, 800x600, 800x400 e 900x600
• Peso máximo suportado: 80 kg
• Ângulo de inclinação: +5°/-15°
• Ângulo de rotação: +45°/-45°
• Ângulo de nivelamento: +3°/-3°
• Distância da parede: 70-625 mm
• Compatível com écrãs curvos

~ max

mm

640 mm

min70

EAN-13: 8433281007451

min112 ~ max610
mm

LP75100TN-B

°

+3

76

1
min

41

10

~

°

-3

m

6m

92

x
ma

mm
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Suportes de tecto para ecrãs

Suportes de tecto
para ecrãs
A gama de suportes de tecto da TooQ
foi concebida para optimizar as suas
instalações. Se não tiver espaço na
parede, poderá instalar o seu ecrã no
tecto. Para além disso, cada suporte
oferece-lhe diferentes funcionalidades
para satisfazer qualquer necessidade
que lhe possa surgir.
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Suportes de tecto para ecrãs

LPCE1155TSLI-B

+ 60°

EAN-13: 8433281007185

200 - 60°
mm

min1060 ~ max1560 mm

Ø48 mm

°
+3° -3
±180°

435 mm

Ø40 mm

min200 ~ max400 mm

• Compatível com VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x400
• Peso máximo suportado: 50 kg
• Ângulo de inclinação: +0°/-25°
• Ângulo de rotação: +180°/-180
• Ângulo de nivelamento: +3°/-3°
• Distância do tecto: 1060-1560 mm
• Compatível com écrãs curvos
• Adequado para telhados inclinados:
+60°/-60°

min1278 ~ max1778 mm

Suporte para écrãs 32”-55”

0°
-25°

m

00 m
max4
00 ~
m
480 m

min2
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Suportes de tecto para ecrãs

LPCE1170TSLI-B
EAN-13: 8433281009820

Suporte para écrãs 37”-70”
• Compatível com VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x400, 600x400
• Peso máximo suportado: 50 kg
• Ângulo de inclinação: +0°/-25°
• Ângulo de rotação: +180°/-180
• Ângulo de nivelamento: +3°/-3°
• Distância do tecto: 1060-1560 mm
• Compatível com écrãs curvos
• Adequado para telhados inclinados:
+60°/-60°
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Acessórios de suportes para ecrãs

Acessórios para
Suportes de Ecrã
A TooQ esforça-se todos os dias para
oferecer novas soluções e produtos à
medida de cada circunstância.
Precisa de um acessório? Esta é a
sua secção!
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Acessórios de suportes para ecrãs

TQLH1117-B

EAN-13: 8433281012240

Suporte portátil para
adaptador para VESA
• Compatível com VESA 75x75
• Computadores portáteis suportados:
11,6”-17,3
• Peso máximo suportado: 9 kg
• Tamanho da bandeja: 310x218 mm
• Gama de ajuste da bandeja:
287-465 mm
• Protecção contra arranhões com
almofadas de silicone
• Cor: Preto
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Acessórios de suportes para ecrãs

VMA0200-B

EAN-13: 8433281009486

Adaptador VESA 200X200
para ecrãs de 23”-42”

SSK4820

EAN-13: 8433281009837

Kit de montagem universal
para ecrãs com parafusos
• Kit integral de parafusos, separadores
e anilhas para instalação de ecrãs em
suportes
• Válido para todos os televisores do
mercado
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220 mm
200 mm
120 mm
100 mm
75 mm
50 mm

• Adaptável a suportes com VESA: 50x50,
75x75 e 100x100
• Válido para ecrãs com VESA: 200x200,
200x100 e 100x200
• Carga máxima: 30 kg
• Dimensões: 220x220 mm

220 mm
200 mm
120 mm
100 mm
75 mm
50 mm

71

Suportes de parede para projetores

Suportes de
parede para
projectores
Uma forma simples e prática de instalar
um projector é através de um dos
nossos suportes de parede. O seu
dispositivo poderá ser instalado
e regulado conforme preferir.
Os nossos suportes têm múltiplas
articulações que permitem regular
com precisão a altura, a inclinação
e a rotação.
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Suportes de parede para projetores

PJ4015WTN-S / Prata
EAN-13: 8433281006324

82
mm

•
•
•
•
•

Peso máximo suportado: 10 kg
Distância da parede: 475-655 mm
Ângulo de inclinação: +15°/-15°
Disponível em preto e prateado
Ângulo de rotação: +180°/-180

max
655
mm

155 mm

Suporte para projectores

min4
75 ~

minØ130 ~ maxØ320 mm

15°
±180°
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Suportes de tecto para projetores

Suportes de tecto
para projectores
A TooQ dispõe também de suportes de
tecto para projectores. Caso não tiver
espaço livre nas suas paredes, poderá
instalar fácilmente no tecto. Os
nossos suportes apresentam inúmeras
possibilidades de adaptar o seu
projector e posicioná-lo como
preferir.
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Suportes de tecto para projetores

PJ1010TN-B / Preto
EAN-13: 8433281001831

minØ130 ~ maxØ320 mm
Ø85 mm

PJ1010TN-S / Prata
EAN-13: 8433281001848

•
•
•
•
•

130 mm ~ 200 mm

Suportes para projectores
Peso máximo suportado: 10 kg
Distância do tecto: 130 ou 200 mm
Ângulo de inclinação: +15°/-15°.
Ângulo de rotação: +180°/-180
Disponível em preto e prateado

±180°

Ø178 mm
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Suportes de tecto para projetores

PJ2012T-B / Preto

m

100 m

EAN-13: 8433281003187

100

mm

PJ2012T-S / Prata
EAN-13: 8433281003194

min130 ~ max650 mm

PJ2012T-W / Branco
EAN-13: 8433281006690

Suportes para projectores
•
•
•
•
•
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Peso máximo suportado: 20 kg
Distância do tecto: 130 mm ou 430-650 mm
Ângulo de inclinação: +15°/-15°.
Ângulo de nivelamento: +10°/-10
Disponível em preto, prata e branco

±10°

±15°
minØ225 ~ maxØ316 mm

Suportes de tecto para projetores

PJ3030TN-B / Preto

200 mm

m

190 m

EAN-13: 8433281005686

Suporte para projectores
Peso máximo suportado: 20 kg
Distância do tecto: 575-825 mm
Ângulo de inclinação: +20°/-20°
Ângulo de nivelamento: +20°/-20°
Ângulo de rotação: +20°/-20°
Apto para tectos inclinados: +45°/-45°
Disponível em preto e prateado

± 45 °

min575 ~ max825 mm

•
•
•
•
•
•
•

±20°

±20°

±20°

175

Ø
min

90

~m

3
axØ

mm
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Soluções para escritório e casa

Soluções para
escritório e casa
A TooQ conta com uma vasta gama de
suportes multifunções para qualquer
dispositivo. O nosso suporte móvel e
tablet, o suporte mini-PC e o suporte
para torre de computador tornam a
sua vida bem mais confortável.
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Soluções para escritório e casa

TQESSD01-BK / Preto
EAN-13: 8433281010345

TQESSD01-W / Branco
EAN-13: 8433281010352

Mesa elétrica e ajustável
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensões: 1400x600x730-1180mm
Faixa de ajuste de altura: 730-1180mm
placa de MDF 18mm
Dimensões da placa: 1400x600 mm
Capacidade de peso: 50kg
Motor DC 100-240V
Comprimento do cabo: 3m
Velocidade de regulação: 38 mm por segundo
Painel de controle digital para ajuste de altura
Bases de perna ajustáveis
Materiais: Estrutura de aço e placa de MDF
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Soluções para escritório e casa

PH-HERMES-NOCHE
EAN-13: 8433281011823

Suporte tablet
• Válido para tablets de até 13”
• Incorpora almofadas de silicone para dar
maior estabilidade e evitar arranhões
• Feito de liga de alumínio
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Soluções para escritório e casa

TQLRS0010-AL

EAN-13: 8433281010048

Suporte de elevação ultra-slim
para portátil
•
•
•
•
•

Design ultra-fino e leve, fácil de transportar e
armazenar
Incorpora almofadas de silicone para maior
estabilidade e para evitar arranhões
Melhora a ventilação dos portáteis
Adequado para computadores
portáteisde 11”-15”
Peso máximo suportado: 10 kg
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Soluções para escritório e casa

TQLRS0033-AL

Suporte elevatório para computadores
portáteis, tablets e livros
•
•
•
•
•
•
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Design dobrável, fácil de transportar e
armazenar
Tem de 7 níveis de ajuste de altura
Incorpora almofadas de silicone para maior
estabilidade e para evitar arranhões
Melhora a ventilação dos portáteis
Adequado para computadores
portáteisde 11”-15”
Peso máximo suportado: 5 kg

min70~max145 mm

EAN-13: 8433281010055

25

0

m

m

m

188 m

~max

min45

Soluções para escritório e casa

TQSBM-01

EAN-13: 8433281012363

Suporte universal da barra de som
• Opção de montagem tripla:
1) Instalação de parede
2) Instalação de suportes de TV
3) Instalação na TV VESA
• Compatível com VESA máximo 800x400
• Peso máximo suportado: 15 kg
• Suporta barras de som entre 86-155mm
de profundidade
• São fornecidas almofadas para manter a
barra de som no lugar enquanto se evita o
ruído de vibração
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Soluções para escritório e casa

TQMPM4776

EAN-13: 8433281012318

Suporte de parede para leitor
multimédia/router/miniPC
• Adequado para leitores de media, routers,
mini pc’s e outros equipamentos.
• Adequado para montagem na parede
• Dimensões: 128x127x47-76 mm
• Peso máximo suportado: 5 kg
• Gama de ajuste da bandeja: 47-76 mm
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Soluções para escritório e casa

TCCH0007-B

EAN-13: 8433281010093

Suporte VESA para miniPC,
NUC e Barebone
• Compatível com VESA: 75x75, 100x100
•
•

Instale o seu miniPC, NUC ou Barebone no
seu monitor ou TV
Peso máximo suportado: 3 kg
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Soluções para escritório e casa

TCCH0001-B

EAN-13: 8433281009578

Suporte para Mini PC
•
•
•
•
•
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Compatível com VESA: 50x50, 75x75 e
100x100
Compatível com mini PCs de até 70 mm de
largura
Carga máxima: 5 kg
Medidas de suporte: 129x118x85 mm
4 opções de instalação:
- Acoplamento na parte de trás de um monitor,
usando o VESA
- Aparafusado no fundo de uma mesa
- Acoplamento no mastro de um suporte de ecrã
- Acoplamento entre a parte traseira de um
monitor e o suporte de exibição

Soluções para escritório e casa

UMCS0004-B

EAN-13: 8433281009493

Suporte metálico para CPU
de piso com rodas
• Suporta CPUs entre 119-209 mm de
largura
• Carga máxima: 10 kg
• Dimensões de suporte (sem rodas):
119-209 x 260 x 128 mm
• Dimensões de suporte (com rodas):
119-209 x 260 x 174 mm
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Soluções para escritório e casa

PH-KEOPS-ALBA (DOURADO)
EAN-13: 8433281010567

PH-KEOPS-OCASO (ROSA)
EAN-13: 8433281010574

PH-KEOPS-NOCHE (PRETO)
EAN-13: 8433281010550

Suporte móvel dobrável fino
e tablet
• Compatível com telefones e tablets
• até 10”
• Incorpora almofadas de silicone para evite
escorregar e arranhar
• Feito de liga de alumínio
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Soluções para escritório e casa

PH0001-G

EAN-13: 8433281008434

Suporte de mesa para
telemóvel
• Suporte de mesa ajustável
• Equipado com bumpers de silicone
antideslizante

PH0002-S

EAN-13: 8433281009585

Suporte de mesa para
telemóvel e tablet
• Suporte de mesa ajustável
• Inclinação até 90° e rotação 360°
• Equipado com bumpers de silicone
antideslizante
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Soluções para escritório e casa

TQMR0004

EAN-13: 8433281010239

Suporte elevador para
port teis e monitores
• Peso máximo suportado 20 kg
• Compatível com computadores
portáteis até 13”
• Cor: Prata
• Incorpora almofadas de silicone para dar
maior estabilidade
• Dimensões do produto: 400x210x63 mm
• Fabricado em alumínio
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Soluções para escritório e casa

TQMR0121

EAN-13: 8433281010246

Suporte de eleva o
para monitor
• Peso máximo suportado 20 kg
• Cor: Preto
• Incorpora almofadas de silicone para uma
maior estabilidade e evitar arranhões
• Dimensões do produto: 500x202x82 mm

TQMR0124

EAN-13: 8433281010253

Suporte de elevação para
monitor com 3 USB
•
•
•
•

Dispõe de três portas USB 2.0
Peso máximo suportado 20 kg
Cor: Preto
Incorpora almofadas de silicone para uma
maior estabilidade e evitar arranhões
• Dimensões do produto: 500x202x102 mm

91

Soluções para escritório e casa

MMPSSD01

EAN-13: 8433281009851

Suporte elevador multifunções ajustável com gaveta
• Suporte para monitores, laptops,
impressoras, máquinas de escritório
• Ajuste da altura: 84-168 mm
• Gaveta de arrasto de grande capacidade
• Design modular amovível
• Integra almofadas antiderrapantes
• Possui uma ranhura frontal para incorporar
• telemóveis e tablets
• Organizador de cabos na parte traseira
• Suporta um máximo de 10 kg
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Síga-nos:
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TooQ® é uma marca registrada, todos os direitos reservados.
Impresso em Dezembro de 2022.
Pode haver variações nos produtos devido a alterações de stock, aperfeiçoamento do equipamento ou
erros de impressão.
Em caso de dúvida, entre em contato conosco.
Design, composição e fotografia do produto, propriedade de TooQ®. Todas as imagens TooQ estão
protegidas por ©Copyright.
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www.tooq.com
Síga-nos:
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