
Модел Опис
Цена              

(Со ДДВ)

Цена              

(Без ДДВ)

ANF-1

32"-55"

шифра 4975

ANF-2

32"-55" 

шифра 4976

ANF-4

23"-42" 

шифра 5438

ANF-3

37"-70" 

шифра 5161

ТВ ДРЖАЧИ

Ѕиден држач за телевизор со навалување 37-70” 

Опсег на навалување: +10 ° ~ -15 °

Интегрирано ниво на меур: обезбедува 

усогласување.

Материјал: челик.

Боја: фина црна текстура.

Профил: 74mm.

Дебелина на лим: 1.5mm.

Димензии: 19x450x440mm.

Носи телевизор со кривина: Да.

VESA компатибилен: 

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

Носивост до 55kg.

Вклучено упатство за употреба: Да.

1,350.00 1,144.00

Држач за телевизор-фиксен 32-55"

Исклучително тенок дизајн.

Интегрирано ниво на меур: обезбедува 

усогласување.

Материјал: челик.

Боја: фина црна текстура.

Профил: 19mm.

Дебелина на лим: 2mm.

Димензии: 19x450x260mm.

Носи телевизор со кривина: Да.

VESA компатибилен: 

100x100,200x100,200x200,400x200.

Носивост до 45kg.

Вклучено упатство за употреба: Да.

Држач за телевизор-фиксен 32-55”

Исклучително тенок дизајн.

Интегрирано ниво на меур: обезбедува 

усогласување.

Материјал: челик.

Боја: фина црна текстура.

Профил: 19mm.

Дебелина на лим: 2mm.

Димензии: 19x450x440mm.

Носи телевизор со кривина: Да.

VESA компатибилен: 

200x200,300x300,400x200,400x400.

Носивост до 55kg.

Вклучено упатство за употреба: Да.

508.00600.00

Ѕиден држач за телевизор со навалување 23-42”.

Опсег на навалување: +10 ° ~ -15 °

Интегрирано ниво на меур: обезбедува 

усогласување.

Материјал: челик.

Боја: фина црна текстура.

Профил: 60mm.

Дебелина на лим: 1.5mm.

Димензии: 253x230x60mm.

Носи телевизор со кривина: Да.

VESA компатибилен: 

75x75,100x100,200x100,200x200.

VESA компатибилен 50kg.

Вклучено упатство за употреба: Да.

720.00850.00

593.00700.00



Модел Опис
Цена              

(Со ДДВ)

Цена              

(Без ДДВ)

ANZ-3

23"-42"

шифра 5163

ANZ-2

23"-42"

шифра 4978

ANZ-10

32"-55"

шифра 5162

Држач за ТВ-елегантен, тенок, со целосно 

движење 23-42” . 

Дизајнот со слободно навалување го олеснува 

прилагодувањето напред или назад за подобро 

гледање и намален сјај

Управување со кабли.

Материјал: челик.

Боја: црна мат.

Опсег на навалување: +10 ° ~ -15 °

Опсег на ротација: +90 ° ~ -90 °

Профил: 45 ~ 508 mm.

Дебелина на лим: 1,8mm, ѕидна плоча 2,5mm

Димензии: 508х226х292mm.

Носи телевизор со кривина: Да.

VESA компатибилен: 

75x75,100x100,200x100,200x200.

Носивост до 35 kg.

Вклученo упатствo за употреба: Да.

1,850.00 1,568.00

Ѕиден држач за телевизори-вртлив со екран од 23-

42”.

Рачките кои лесно се држат ви овозможуваат да 

ги навалите и да ги проширите рацете за 

максимална флексибилност при гледањето.

Материјал: челик.

Боја: црна мат.

Опсег на навалување: +15 ° ~ -15 °

Опсег на вртење:+30 ° ~ -30 °

Профил: 82~150mm.

Дебелина на лим: 2mm, ѕидна плоча 2,5mm

Димензии: 217x217x150mm.

Носи телевизор со кривина: Да.

VESA компатибилен: 

75x75,100x100,200x100,200x200.

Носивост до 30kg.

Вклучено упатство за употреба: Да.

1,300.00 1,102.00

Држач за телевизор-класичен 32-55"

Вртливи краци: нудат максимална флексибилност 

за гледање (секое седиште го прави најдоброто 

седиште).

Управување со кабли.

Материјал: челик.

Боја: фина црна текстура

Опсег на навалување: +5 ° ~ -15 °

Опсег на вртење: +60 ° ~ -60 °

Ниво на екран: +3 ° ~ -3 °

Профил: 53~464mm.

Дебелина на лим: 1,5, VESA плоча 1,8 mm, ѕидна 

плоча 2,5 mm

Димензии: 464x455x420mm.

Носи телевизор со кривина: Да.

VESA компатибилен: 

200x200,300x300,400x200,400x400.

Носивост до 40kg.

Вклучено упатство за употреба: Да.

2,550.00 2,161.00



Модел Опис
Цена              

(Со ДДВ)

Цена              

(Без ДДВ)

ANZ-1

23"-55"

шифра 4977

Ѕиден држач за телевизори-тенок со големина на 

екран 23-55”.

Дизајн со слободно навалување: го олеснува 

прилагодувањето напред или назад за подобро 

гледање и намален сјај.

Управување со кабли.

Материјал: челик.

Боја: мат црна.

Опсег на навалување: +10 ° ~ -15 °

Опсег на ротација: +90 ° ~ -90 °

Ниво на екран: +3 ° ~ -3 °

Профил: 45 ~ 508 mm.

Дебелина на лим: VESA плоча 1,8mm, ѕидна плоча 

2,5mm

Димензии: 508х425х425мм.

Носи телевизор со кривина: Да.

VESA компатибилен: 

75x75,100x100,200x100,200x200,300x300,400x200,4

00x400.

Носивост до 35 kg.

Вклучено упатство за употреба: Да.

2,550.00 2,161.00

Цените се изразени во денари со и без пресметан ДДВ 18%

За поголеми количини цените се предмет на договор.

Антеналл ДОО го задржува правото на промена на цените без претходна

најава.


