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RISE
TV stojany 

s elektrickým zdvihem



Řada stojanů s elektrickým zdvihem, které umožňují intuitivní a bezpečné nastavení obrazovky na 

správné místo a do správné výšky. Vždy bezpečně, díky odolné a stylové konstrukci, která splňuje 

nejvyšší mezinárodní bezpečnostní normy. Snadná a rychlá montáž. 

Řada Rise



Nová řada Vogel's RISE nabízí kompletní škálu 

elektrických stojanů: 

• Pevná montáž podlaha-stěna, pojízdné a volně 

stojící.

• Navrženy speciálně pro velké displeje do 86“

• Maximální nosnost do 120 kg. 

• Všechny modely jsou k dispozici v černé barvě, 

řešení podlaha stěna je i v barvě bílé. 

• Široká řada příslušenství, která váš stojan 

promění v kompletní řešení

Stojany RISE



Řada RISE byla navržena s důrazem na snadnou a 

rychlou instalaci.

• Několik kompletních modulů. 

• Vše dodáváno v jedné kompaktní krabici.

• Všechny upevňovací prvky jsou snadno 

přístupné z vrchní strany systému.

• Přídavná elektrická zásuvka v podstavci 

stojanu. 

Snadná a rychlá instalace



U RISE je snadné i vedení kabelů. 

• Všechny modely mají integrovaný systém 

vedení kabelů (CIS®)

• Při instalaci lze kabely snadno úhledně schovat

Snadná a rychlá instalace - CIS®



Instalační softwarový nástroj

• Instalační softwarový nástroj umožňuje na 

místě doladění parametrů stojanu

• Například můžete omezit maximální výšku v 

případě nižších stropů. 

Snadná a rychlá instalace – softwarový nástroj



Rise nabízí QuickRise™ : nastavte velmi rychle 

požadovanou výšku stojanu

• Jsou k dispozici dvě různé rychlosti

• 50 mm/sec

• 80 mm/sec

• Dedikovaný motor pro dotykové displeje: 

speciálně navržený a vyvinutý pro TV stojany s 

elektrickým zdvihem.

• Pro hmotnosti až do 120kg.

Uživatelsky přívětivé – dvě rychlosti zdvihu



RISE nabízí stojany s velmi dlouhým výsuvem a nízkou 

výchozí polohou. 

• Délka zdvihu 980 mm.

• Optimálně navržen pro základní školy

• Vhodný i pro univerzity nebo zasedací místnosti

corporate environments.

Uživatelsky přívětivé – zdvih 980 mm



RISE je flexibilní

• Optimální pohyblivost díky kolům o průměru 

100 mm. 

• Snadný přesun stojanu z jednoho místa na 

druhé

• Pojízdné stojany RISE nabízeny se standardními 

nebo prémiovými koly

Uživatelsky přívětivé – snadný pohyb



Bezpečnost je u Vogel’s na prvním místě. 

• Všechny stojany RISE splňují nejpřísnější

mezinárodní bezpečnostní standardy.

• Testovány jsou na pětinásobek stanovené 

maximální nosnosti.

• 5 let záruka.

Bezpečnost

appllied appllied



Antikolizní systém je u stojanů RISE standardem.

• Velmi rychle rozezná překážku v pohybu 

zdvihu. 

• Při kontaktu s překážkou antikolizní systém 

zareaguje zastavením pohybu a poté ihned 

vykoná pohyb v opačném směru, aby došlo k 

uvolnění překážky.

Bezpečnost – Antikolizní systém



Funkce dětského zámku je standardně integrována 

ve všech stojanech RISE.

• Pokud je třeba, lze pomocí dětského zámku 

snadno uzamknout stojan. 

• Zámek se automaticky aktivuje také pokud 

není stojan používán.

• Slouží např pro bezpečí nejmladších žáků, 

kterým zabraňuje používat stojan bez dozoru.

Bezpečnost – integrovaný dětský zámek



Všechny stojany RISE mají integrovaný ClickLocTM

pro maximálně bezpečnou montáž.

• ClickLoc™ uchytí displej k rámu stojany jedním

hlasitým kliknutím.

• To vás ujistí, že je displej správně namontován.

Bezpečnost - ClickLoc



RISE byl navrhován s důrazem na bezpečnost.

• Podstavec je tvarován tak, aby zabraňoval 

zakopnutí nebo náhodným nárazům.

• Všechny rohy jsou kulaté, což redukuje riziko 

úrazu např v prostředí, kde pobíhá spousta 

dětí.

• Díky svým tvarům se stojany RISE snadno čistí.

Bezpečnost – speciálně navržený podstavec



Ve Vogel’s věříme, že nejlepším způsobem ochrany 

životního prostředí je vyrábět produkty, které budou 

sloužit velmi dlouhou dobu. 

• Při výběru materiálů hraje hlavní roli ekologická 

stopa.

• Používají se pouze nejkvalitnější komponenty a 

materiály.

• odolnost je testována na více než 30.000 cyklů.

RISE představuje udržitelné řešení navržené a 

vyrobené tak, aby dlouho vydrželo, s garantovanou 

dlouhou funkčností.

Odolnost



U RISE je minimalizována ekologická stopa a 

objem odpadů.

• Obaly šetrné k životnímu prostředí

• Nulový objem polystyrenů a polypropylenů

• Dramatické snížení jednorázově použitelných 

plastů. 

Trvanlivost – minimální ekologická stopa



Příslušenství



Všechny stojany RISE mohou být doplněny a sadu 

bočních bílých tabulí RISE. 

• 3 různé standardní velikosti: 65, 75 a 86 palců,

odpovídají velikosti vašeho displeje. 

• Kompletně nastavitelná výška, hloubka a 

náklon. 

• Pro perfektní spojení s každým displejem

• Mechanismus držící tabule v otevřené nebo 

zavřené poloze.

Příslušenství vytvoří z vašeho stojanu kompletní řešení



Příslušenství vytvoří z vašeho stojanu kompletní řešení

• Skryté úložiště

• Boční nástavec adaptéru pro skryté úložiště

• Umožňuje technikovi si připravit kabeláž a 

periférie v dílně a urychlit tak instalaci u 

zákazníka.



Může být namontováno nad nebo pod 

displej

• Držák soundbaru

• Držák laptopu

• Držák VC kamery

• Adaptér

Příslušenství vytvoří z vašeho stojanu kompletní řešení

Držák videokonferenční kameryAdaptér pro uchycení příslušenství

Držák laptopu

Držáky soundbaru



Přehled modelů



RISE 2005/2008: Elektrický stojan podlaha - stěna

Cable inlay System (CIS®) 
Úhledně a bezpečně ukryté kabely

ClickLock TM

Uchytí displej na jeden hlasitý klik
Vertikální ramena
Pro displeje do 86“ / 120 kg

Uvolňovací pásky
Pro snadné sundání displeje

Délka výsuvu až 980 mm
Ideální pro školství nebo firemní použití

Antikolizní systém
Při kontaktu s jiným předmětem se pohyb 
zastaví o provede další v opačném směru

QuickRise TM

Displej se zvedá a klesá rychlostí 50 nebo 
80 mm za sekundu

Dětský zámek
Snadno uzamkne systém

Dedikované zástrčky
Všechny stojany se dodávají s EU, UK nebo 
US napájecími zástrčkami.

5-letá záruka



RISE 5105/5108 Elektrický volně stojící stojan

Cable inlay System (CIS®) 
Úhledně a bezpečně ukryté kabely

ClickLock TM

Uchytí displej na jeden hlasitý klik
Vertikální ramena
Pro displeje do 86“ / 120 kg

Uvolňovací pásky
Pro snadné sundání displeje

Délka výsuvu až 980 mm
Ideální pro školství nebo firemní použití

Antikolizní systém
Při kontaktu s jiným předmětem se pohyb 
zastaví o provede další v opačném směru

QuickRise TM

Displej se zvedá a klesá rychlostí 50 nebo 
80 mm za sekundu

Dětský zámek
Snadno uzamkne systém

Nohy stojanu
Nastavitelné nohy stojanu

Dedikované zástrčky
Všechny stojany se dodávají s EU, UK nebo 
US napájecími zástrčkami.

5-letá záruka



RISE 5205/5208 Elektrický pojízdný stojan – základní kolečka

Cable inlay System (CIS®) 
Úhledně a bezpečně ukryté kabely

ClickLock TM

Uchytí displej na jeden hlasitý klik
Vertikální ramena
Pro displeje do 86“ / 120 kg

Uvolňovací pásky
Pro snadné sundání displeje

Délka výsuvu až 980 mm
Ideální pro školství nebo firemní použití

Antikolizní systém
Při kontaktu s jiným předmětem se pohyb 
zastaví o provede další v opačném směru

QuickRise TM

Displej se zvedá a klesá rychlostí 50 nebo 
80 mm za sekundu

Dětský zámek
Snadno uzamkne systém

100 mm základní otočná kolečka
Snadný pohyb se stojanem

Dedikované zástrčky
Všechny stojany se dodávají s EU, UK nebo 
US napájecími zástrčkami.

5-letá záruka



RISE 5305/5308 Elektrický pojízdný stojan – prémiová kolečka

Cable inlay System (CIS®) 
Úhledně a bezpečně ukryté kabely

ClickLock TM

Uchytí displej na jeden hlasitý klik
Vertikální ramena
Pro displeje do 86“ / 120 kg

Uvolňovací pásky
Pro snadné sundání displeje

Délka výsuvu až 980 mm
Ideální pro školství nebo firemní použití

Antikolizní systém
Při kontaktu s jiným předmětem se pohyb 
zastaví o provede další v opačném směru

QuickRise TM

Displej se zvedá a klesá rychlostí 50 nebo 
80 mm za sekundu

Dětský zámek
Snadno uzamkne systém

100 mm prémiová otočná kolečka
Snadný pohyb se stojanem po libovolném 
povrchu

Dedikované zástrčky
Všechny stojany se dodávají s EU, UK nebo 
US napájecími zástrčkami.

5-letá záruka



Příloha
Přehled modelů

Specifikace



Přehled modelů - stojany

Model Popis Barva

RISE 2005 Elektrický TV lift s montáží podlaha-stěna, rychlost 50 mm/s černá

RISE 2005 Elektrický TV lift s montáží podlaha-stěna, rychlost 50 mm/s bílá

RISE 2008 Elektrický TV lift s montáží podlaha-stěna, rychlost 80 mm/s černá

RISE 2008 Elektrický TV lift s montáží podlaha-stěna, rychlost 80 mm/s bílá

RISE 5105 Elektrický volně stojící TV lift, rychlost 50 mm/s černá

RISE 5108 Elektrický volně stojící TV lift, rychlost 80 mm/s černá

RISE 5205 Elektrický pojízdný TV lift, standardní kolečka, rychlost 50 mm/s černá

RISE 5208 Elektrický pojízdný TV lift, standardní kolečka, rychlost 80 mm/s černá

RISE 5305 Elektrický pojízdný TV lift, prémiová kolečka, rychlost 50 mm/s černá

RISE 5308 Elektrický pojízdný TV lift, prémiová kolečka, rychlost 80 mm/s černá



Přehled modelů - příslušenství

Model Popis

nad/pod displejem RISE A111 Adaptér pro montáž příslušenství na elektrické lifty RISE

RISE A121 Držák soundbaru na elektrické stojany RISE

RISE A131 Polička pro laptop soundbaru na elektrické stojany RISE

postranní tabule RISE A141 Držák videokonferenční kamery na elektrické stojany RISE

RISE A216 Postranní tabule 65" pro elektrický lift RISE s montáží podlaha-stěna

RISE A217 Postranní tabule 75" pro elektrický lift RISE s montáží podlaha-stěna

RISE A218 Postranní tabule 86" pro elektrický lift RISE s montáží podlaha-stěna

RISE A226 Postranní tabule 65" pro volně stojící a pojízdné stojany RISE

RISE A227 Postranní tabule 75" pro volně stojící a pojízdné stojany RISE

RISE A228 Postranní tabule 86" pro volně stojící a pojízdné stojany RISE

úložné prostory RISE A311 Skryté úložiště pro elektrické stojany RISE

RISE A321 Boční nástavec adaptéru pro skryté úložiště elektrických stojanů RISE



RISE 2*** podlaha/stěna

• Čistá hmotnost : 28,5 – 29,5 kg

• Hmotnost s balením: 31,7 – 32,7 kg

• Rozměry balení (mm): 951 x 743 x 178

• Ks na paletě 9

Logistické informace

RISE 5*** Samostatné stojany

• Čistá hmotnost: 38,9 – 41,1 kg

• Hmotnost s balením: 43,4 – 45,6 kg

• Rozměry balení (mm): 951 x 743 x 234

• Ks na paletě 6
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