
Podnosniki elektryczne

Komfort i wygoda w Twoim domu
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Jesteśmy dostawcą podnośników elektrycznych do różnych zastosowań.

Katalog ten został stworzony przede wszystkim jako inspiracja, przedstawiając sposoby 
korzystania z wbudowanych podnośników elektrycznych.
Zawiera przykłady nie tylko tradycyjnych podnośników do telewizorów, lecz również 
podnośników szafkowych przeznaczonych do kuchni i salonu, podnośników do drukarek 
w domowym biurze, rozsuwane meble, telewizory ukryte w nogach łóżek i wiele innych.

 

Dzięki temu katalogowi zapoznasz się z produktem i zyskasz dobrą podstawę do porównań.  

Nie brakuje powodów, aby wybrać nasze podnośniki elektryczne, ale najważniejszym z nich

 jest nasza zdolność do zapewnienia:

 

· wysokiej jakości,

· szybkiej dostawy,

· najlepszych cen.

Pełen asortyment produktów i dodatków można również obejrzeć na stronie tvlift.pl

Na stronie internetowej znajdziesz obfitość informacji, 

w tym szczegółowe opisy i dane techniczne produktów 
z naszego asortymentu.

 

 

Możesz pobrać rysunki, instrukcje montażu, filmy, 

prezentacje produktów i inne materiały.

 

Jeśli chcesz zostać dystrybutorem lub znaleźć dystrybutora 

w najbliższej okolicy, odwiedź stronę tvlift.pl.

 

Twój dostawca podnosników elektrycznych
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Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o naszej firmie i produktach, odwiedź tvlift.pl
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Klasyczny podnosnik telewizyjny

Produkt TS  600 B TS 700 A TS 700 B TS 750 TS 1000 A TS 1000 B

Skok 600 mm 700 mm 700 mm 750 mm 1000 mm 1000 mm

Wysokość zabudowy 500 mm 600 mm 600 mm 865 mm 750 mm 750 mm

Sterowanie Przełącznik Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

 Przełącznik  Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

 Przełącznik

Podnośnik elektryczny do telewizora w salonie jest już dobrze znanym rozwiązaniem, 
stosowanym w wielu domach i biurach.

 

Wystarczy jedno dotknięcie pilota, aby znów odsłonić obrazy ukryte 
dotąd za telewizorem.

 

Można też zamontować podnośnik bezpośrednio 
na ścianie, a niepotrzebny już odbiornik ukryć za kanapą. 
Opuszczając swój letni domek, możesz schować telewizor, 

aby go zabezpieczyć przed kradzieżą.
 

Jak mawiamy: łatwa instalacja z podłączeniem „plug and play" w jednym pudełku.

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15. Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.
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Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe
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Podnosnik telewizyjny do salonu

Podnośnik telewizyjny jest już z dużym powodzeniem stosowany w wielu domach,  
biurach, pokojach hotelowych, wozach kempingowych i łodziach na całym świecie. 

Za jednym dotknięciem pilota Twój telewizor HD wyjedzie z wnętrza szafki lub ze 
ściany za Twoim ulubionym obrazem.
 

Możesz zamontować podnośnik bezpośrednio na ścianie 
i ukryć telewizor za sofą lub szafką.  

 Kiedy jesteś poza domem, możesz ukryć odbiornik,zabezpieczając 
 go przed kradzieżą, lub po prostu usunąć go z pola widzenia,  

 by ograniczyć czas spędzany przed jego ekranem.  

To perfekcyjne rozwiązanie, jeżeli nie chcesz, aby Twój telewizor 
zdominował przestrzeń w Twoim salonie.

Jak mawiamy: łatwa instalacja z podłączeniem 
„plug and play" w jednym pudełku!

 

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15. Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.
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Produkt TS 600 B TS 700 A TS 700 B TS 750 TS 1000 A TS 1000 B

Skok 600 mm 700 mm 700 mm 750 mm 1000 mm 1000 mm

Wysokość zabudowy 500 mm 600 mm 600 mm 865 mm 750 mm 750 mm

Sterowanie Przełącznik  Przełącznik   Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

Przełącznik
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Szafkowy podnosnik telewizyjny do salonu

Zastosowanie jest bardzo podobne, jak w przypadku szafkowego podnośnika do kuchni. 

Możesz się rozkoszować wygodą podnoszenia barku, półki z książkami, sejfu 

lub czegokolwiek innego, co sobie tylko wyobrazisz, wyjeżdżającego z szafki, 

w której zazwyczaj jest ukryte przed dostępem dzieci.

 

 

Możesz zainstalować dodatki, takie jak chłodziarka na butelki, których nie chcesz 

pokazywać, ponieważ nie pasują do wystroju wnętrza. 

 

 

Będziesz mieć do nich łatwy dostęp zawsze, gdy tego zapragniesz.

Podnośnik, podobnie jak w przypadku podnośników do szafek kuchennych, 

można odwrócić do góry nogami. Nieograniczone zastosowania i prostota montażu 

ożywiają wystrój i wnoszą efekt „WOW!" do Twojego domu. 

 

 

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15. Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.
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Product TS 460A TS 460 B TS  600  B TS 700 A TS 700 B

Skok 460 mm 460 mm 600 mm 700 mm 700 mm

Wysokość zabudowy 645 mm 645 mm 500 mm 600 mm 600 mm

Sterowanie   Przełącznik  PrzełącznikPrzełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe
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Podnosnik telewizyjny do sypialni

Zastosowanie w sypialni jest bardzo podobne, jak w przypadku  

 podnośnika telewizyjnego do salonu.Podnoszenie i opuszczanie 

możesz kontrolować za jednym naciśnięciem pilota.  

Dzięki temu Twoja sypialnia pozostanie romantycznym miejscem, 

którego nie zakłócają niepasujące do wystroju urządzenia elektroniczne.

Podnośniki telewizyjne można odwrócić do góry nogami, aby je 
zamocować na suficie albo ukryć za obrazem lub szafką ścienną.

Również i w tym przypadku granice wyznaczają jedynie 
Twoje pomysły na aranżację wnętrza.

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15.Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.
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Produkt TS 600 B TS 700 A TS 700 B TS 750 TS 1000 A TS 1000 B

Skok 600 mm 700 mm 700 mm 750 mm 1000 mm 1000 mm

Wysokość zabudowy 500 mm 600 mm 600 mm 865 mm 750 mm 750 mm

Sterowanie Przełącznik  Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

  Przełącznik Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

Przełącznik

Podnosnik telewizyjny do sypialni
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Podnosnik telewizyjny w nogach lózka

Wyobraź sobie w swojej uroczej sypialni telewizor, który zgrabnie wysuwa się lub chowa

 w zabudowie w nogach łóżka lub specjalnie zaprojektowanej szafce stojącej u jego stóp.

 

Możesz teraz oglądać telewizję, relaksując się w swoim łóżku, 

by później ukryć odbiornik.

 

Usuń telewizor z widoku za jednym naciśnięciem guzika po przytulnym, 

rodzinnym wieczorze filmowym.

 

Schowany odbiornik jest także poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15. Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.
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Produkt TS 460A TS 460 B TS  600  B TS 700 A TS 700 B

Skok 460 mm 460 mm 600 mm 700 mm 700 mm

Wysokość zabudowy 645 mm 645 mm 500 mm 600 mm 600 mm

Sterowanie  Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

  Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

Przełącznik Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

Przełącznik
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Szafkowy podnosnik do kuchni

Spraw, aby Twoje codzienne życie stało się prostsze i wygodniejsze. 
Podnośnik kuchenny idealnie nadaje się do podnoszenia i opuszczania 
całych szafek lub elementów ich wnętrza. Zastosuj go do piekarników, 

kuchenek mikrofalowych, ekranów dotykowych i półek, 
aby usunąć je z widoku lub ułatwić sobie dostęp do nich. 

 

 

 

Można tego łatwo dokonać za pomocą pilota lub prostego, 
wygodnie zamontowanego przycisku. 

 

 
Kompaktowa konstrukcja podnośników sprawia, 

że pasują do większości standardowych szafek kuchennych.
 

Montaż wszystkich podnośników firmy KRYZA jest łatwy i zgodny 
z zasadą „plug and play", a ich elementy są dla wygody pakowane do jednego pudełka.

 

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15.Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.
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Produkt TS 460A TS 460 B TS 600 B TS 700 A TS 700 B

Skok 460 mm 460 mm 600 mm 700 mm 700 mm

Wysokość zabudowy 645 mm 645 mm 500 mm 600 mm 600 mm

Sterowanie  Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

 Przełącznik  Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

Przełącznik
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Podnosnik telewizyjny do kuchni

Pozwól rodzinie i znajomym oglądać telewizję w czasie, kiedy gotujesz obiad, 
lub schowaj odbiornik, gdy potrzebujesz więcej miejsca 
na blacie kuchennym lub wyspie. Wyobraź sobie, że masz zawsze pod ręką 
swoje najlepsze przepisy lub gotujesz wraz z ulubionym programem kulinarnym, 
oglądanym na pięknie zamontowanym telewizorze.

 

 

 

 

Dzięki naszemu podnośnikowi telewizyjnemu granice możliwości wystroju 

kuchni wyznacza wyłącznie Twoja wyobraźnia.Komputer z dotykowym ekranem 
czy telewizor są zawsze dostępne, kiedy ich potrzebujesz, i znikną z zasięgu 
wzroku za dotknięciem przycisku.

 

 

 

Podnośnik może być zastosowany do wysuwania urządzeń z blatu lub odwrócony, 
aby opuszczał się z szafki wiszącej lub sufitu.  

Wszystkie podnośniki są oferowane z uchwytami telewizyjnymi w standardzie VESA.

Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15.
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Produkt TS 460A TS 460 B TS 600 B TS 700 A TS 700 B

Skok 460 mm 460 mm 600 mm 700 mm 700 mm

Wysokość zabudowy 645 mm 645 mm 500 mm 600 mm 600 mm

Sterowanie  Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

  Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

Przełącznik Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

Przełącznik
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Podnosnik do monitora i szafki w domowym biurze

Zachwyć się schludnym i minimalistycznym wyglądem swojego domowego biura, 
w którym drukarka i ekran monitora pozostają ukryte, dopóki nie będą potrzebne. 

Możesz ograniczyć dostęp do swojego komputera dzieciom poprzez schowanie 
pilota zdalnego sterowania. 

Chroń swój komputer również przed kurzem, słońcem i elektrycznością statyczną.

Podnośniki używane w salach konferencyjnych lub 

szkoleniowych pozwolą ukryć liczne monitory w dużym stole, 
w razie potrzeby umożliwiając dostęp do nich wielu użytkownikom.

 

 

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15. Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.
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Produkt TS 460A TS 460 B TS  600 B TS 700 A TS 700 B

Skok 460 mm 460 mm 600 mm 700 mm 700 mm

Wysokość zabudowy 645 mm 645 mm 500 mm 600 mm 600 mm

Sterowanie  Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

  Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

Przełącznik Przełącznik
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Domowe biuro w rozsuwanym meblu

Za dnia jest Twoim małym domowym biurem, a wieczorami miejscem, 

w którym Twoje dzieci bawią się przy komputerze.

 

Kiedy wpadną znajomi, staje się po prostu komodą w salonie.

Wszystkie podnośniki są uniwersalne i dopasowują się 

do Twoich pomysłów na wystrój wnętrza

 

 
as many purposes as you like.Proste systemy przesuwne
 znajdą na przykład zastosowanie w wielu zabudowach dostosowanych do Twoich potrzeb.

Nasze podnośniki i Twoje pomysły na aranżację wnętrza. Spraw, aby Twój dom stał się lepszy!

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14–15. Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.
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Produkt TS 460A TS 460 B TS 600 B TS 700 A TS 700 B

Skok 460 mm 460 mm 600 mm 700 mm 700 mm

Wysokość zabudowy 645 mm 645 mm 500 mm 600 mm 600 mm

Sterowanie  Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

  Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

Przełącznik Przełącznik

Zdalne sterowanie radiowe

Przełącznik



12

Schemat kombinacji

Schemat kombinacji umożliwia zapoznanie się z dostępnymi 

połączeniami poszczególnych elementów systemu z kolumną 

elektryczną (DF019 7S XX1 ).

 

 

Dokładniejsze informacje na temat przedstawionych elementów 
można uzyskać na stronie 13 lub odwiedzając witrynę www.tvlift.pl.

 

  

Kolory na ilustracjach nie odpowiadają rzeczywistej kolorystyce produktów.

Zobacz pełną specyfikację na stronach 13–15.Odwiedź www.tvlift.pl, aby poznać pełen asortyment produktów.
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Zdjęcie produktu Nr pozycji Opis

Mb 002 B1

Wspornik monitora

Standardowe wyposażenie do TS 1000 A i opcjonalne akcesorium 

do TS 700 A, TS 700 B i TS 1000 B.

 

Standardy VESA zob. str. 14–15.

MB 003 B1

Wspornik monitora

Standardowe wyposażenie do TS 700 A i opcjonalne akcesorium 
do TS 700 B i TS 1000 B.

Standardy VESA zob. str. 14–15.

SB 001 XB XX1

Wspornik skrętny

Akcesorium do TS 700, TS 750 i TS 1000 umożliwiające ręczny obrót 
telewizora w zakresie 30 stopni na boki. 

 

FM 700 B1

Wspornik
Wspornik używany do mocowania TS 700 A i TS 700 B do podłogi lub sufitu.

FM 1000 B1

Wspornik
Wspornik używany do mocowania TS 1000 A i TS 1000 B do podłogi lub sufitu.

CAB 700 WG 200

Szafka

Demonstracyjna szafka telewizyjna – w kolorze białym – 
- do TS 700 A i TS 700 B.

Wymiary : 200 × 40 × 70 cm ( S × G × W )

DF 019 7S XX1

Kolumna elektryczna

Kolumnę można stosować pojedynczo lub w połączeniu z jedną 

lub dwiema innymi kolumnami.Zobacz specyfikację na stronie www.tvlift.pl.

 

FB 019 B1

Głowica stała

Wspornik łączący telewizor z kolumną. Zintegrowany z mechanizmem
 umożliwiającym pochylenie w zakresie od –8 do +3 stopni.
Sterowanie przełącznikiem uchylnym lub zdalne drogą radiową. MB 002 
i MB 003 można zamontować na wsporniku skrętnym. Zob. też www.tvlift.pl.

SB 000 7B XX1
Elektryczna głowica 
skrętna

Elektryczna głowica skrętna umożliwia obrót telewizora w zakresie od
 –45 do +45 stopni. Sterowanie zdalne drogą radiową. MB 000 można 
zamontować na wsporniku skrętnym. Zobacz też www.tvlift.pl

 

PS 200 B1
Wyciągana głowica
 skrętna

Pociągnij i obróć blat. Można stosować z kolumną elektryczną lub montować
 bezpośrednio do ściany za pomocą wspornikaWB 000 B1.

WB 000 B1

Wspornik ścienny
Wspornik ścienny przeznaczony do wyciąganej głowicy skrętnej PS 200 B1.

WB 019 S1

Wspornik ścienno-
-blatowy

Wspornik ścienny i wspornik blatu do kolumny elektrycznej DF019 7SXX1.

SF 001 XS

Stopa-1

Stopa (podstawa) przeznaczona do kolumny elektrycznej. Mocna i sztywna 
budowa. Dostępna także w kolorze czarnym. Zob. też www.tvlift.pl

SF 006 XS

Stopa - 6

Stopa (podstawa) przeznaczona do kolumny elektrycznej. 
Mocna i sztywna budowa. Dostępna także w kolorze czarnym. 
Zob. też www.tvlift.pl.

SF 000 X4

4 kółka
Zestaw 4 kółek przeznaczonych do stosowania ze Stopą-1 i Stopą-6.

7X POW A

Zestaw zasilający A
Zestaw zasilający A składa się z panelu sterowniczego i zasilacza. 
Przeznaczony do użytku z pojedynczą kolumną elektryczną.

7X POW B

Zestaw zasilający B
Zestaw zasilający B składa się z panelu sterowniczego, zasilacza 
i synchronizatora. Przeznaczony do użytku z 2 lub 3 kolumnami elektrycznymi.

 

111
Elektryczne otwieranie 
okien

Elektryczne otwieranie okien zapewnia wygodę i umożliwia otwieranie okien 
znajdujących się w niedostępnych miejscach. Łatwe sterowanie za pomocą 
wyłącznika naściennego lub pilota. Zobacz pełną ofertę na stronie www.tvlift.pl.

Mocowania VESA 200 × 200 
nie wymagają dodatkowych wsporników. MB 002 i MB 003 można 
zamontować na wsporniku skrętnym.
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Specyfikacja produktów

Produkt TS 460 A TS 460 B TS 600 B TS 700 A TS 700 B

Min./maks. wysokość
(bez listwy podnoszącej
 pokrywę)

645 / 1105 mm 645 / 1105 mm 500 / 1100 mm 600 / 1300 mm 600 / 1300 mm

Maks. skok 460 mm 460 mm 600 mm 700 mm 700 mm

Regulacja skoku Nie Nie Tak Tak Tak

Udźwig
5 - 50 kg

29 kg ( montaż odwrócony)

0 - 50 kg
29 kg ( montaż odwrócony)

12 kg (montaż standardowy 

i odwrócony)  
15 kg udźwig szczytowy

65 kg ( montaż standardowy )
29 kg ( montaż odwrócony

100 kg udźwig szczytowy

45 kg ( montaż standardowy )
29 kg ( montaż odwrócony

50 kg udźwig szczytowy

Kolor Srebrny Srebrny Czarny Czarny Czarny

Funkcja rewers Tak Nie Nie Tak Nie

Napięcie
110 - 240 V A C /  

50 - 60 Hz
110 - 240 V A C /  

50 - 60 Hz
110 - 240 V A C /  

50 - 60 Hz
110 - 240 V A C /  

50 - 60 Hz
110 - 240 V A C /  

50 - 60 Hz

Wtyczka AC EU / UK / US / NZ / AUS EU / UK / US / NZ / AUS EU / UK / US / NZ / AUS EU / UK / US / NZ / AUS EU / UK / US / NZ / AUS

Przełącznik manualny Tak Tak Tak Tak Tak

Zdalne sterowanie RF Tak Tak Opcja R 315290 Tak Opcja R 110080

Zdalne sterowanie IR Opcja R 119090 Opcja R 112210 Opcja R 137380 Opcja R 119090 Opcja R 112210

Listwa podnosząca Nie Nie Opcja R 131770 Tak Tak

Uchwyt mocowania TV Opcja MB 460 Opcja MB 460 Opcja MB 600 Tak
Opcja  

Mb 002 lub MB 003

VESA 200 x 200 *

200 x 100 *
100 x 100 *
75 x 75 *

50 x 50 *

200 x 200 *

200 x 100 *
100 x 100 *
75 x 75 *

50 x 50 *

200 x 200 *

200 x 100 *
100 x 100 *

400 x 400
400 x 300
400 x 200
400 x 100
300 x 300
200 x 200
200 x 100
100 x 100

200 x 200
200 x 100
600 x 400 **

600 x 200 **

600 x 100 **

400 x 400 **

400 x 300 **

400 x 400 ***

400 x 200 **

400 x 100 **

300 x 300 **

400 x 300 ***

400 x 200 ***

400 x 100 ***

300 x 300 ***

*Montaż tylko z MB 460 *Montaż tylko z MB 460 *Montaż tylko z MB 600 

**Montaż tylko z MB 002  
***Montaż tylko z MB 003 

Możliwe zastosowania
Podnośnik szafkowy – str. 5
Podnośnik telewizyjny 
w nogach łóżka – str. 7
Szafkowy podnośnik 
do kuchni – str. 8
Podnośnik telewizyjny 
do kuchni – str. 9
Podnośnik do monitora 
i szafki w domowym biurze 
– str. 10
Mebel rozsuwany – str. 11

Podnośnik szafkowy 
– str. 5
Podnośnik telewizyjny 
w nogach łóżka – str. 7
Szafkowy podnośnik 
do kuchni – str. 8
Podnośnik telewizyjny 
do kuchni – str. 9
Podnośnik do monitora 
i szafki w domowym 
biurze – str. 10
Mebel rozsuwany – str. 11

Klasyczny podnośnik 
telewizyjny – str. 3
Podnośnik telewizyjny 
do salonu – str. 4
Podnośnik szafkowy  – str. 5
Podnośnik telewizyjny 
do sypialni – str. 6
Podnośnik telewizyjny 
w nogach łóżka – str. 7
Szafkowy podnośnik 
do kuchni – str. 8
Podnośnik telewizyjny 
do kuchni – str. 9
Podnośnik do monitora 
i szafki w domowym 
biurze – str. 10
Mebel rozsuwany – str. 11

Klasyczny podnośnik 
telewizyjny – str. 3
Podnośnik telewizyjny 
do salonu – str. 4
Podnośnik szafkowy – str. 5
Podnośnik telewizyjny 
do sypialni – str. 6
Podnośnik telewizyjny 
w nogach łóżka – str. 7
Szafkowy podnośnik 
do kuchni – str. 8
Podnośnik telewizyjny 
do kuchni – str. 9
Podnośnik do monitora 
i szafki w domowym biurze 
– str. 10
Mebel rozsuwany – str. 11

Klasyczny podnośnik 
telewizyjny – str. 3
Podnośnik telewizyjny 
do salonu – str. 4
Podnośnik szafkowy – str. 5
Podnośnik telewizyjny do 
sypialni – str. 6
Podnośnik telewizyjny 
w nogach łóżka – str. 7
Szafkowy podnośnik do 
kuchni – str. 8
Podnośnik telewizyjny 
do kuchni – str. 9
Podnośnik do monitora 
i szafki w domowym biurze
 – str. 10
Mebel rozsuwany – str. 11
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Specyfikacja produktów

TS 750 TS 1000 A TS1000B DF 019 7S XX1 DF 019 7S SB000 MBSF

865 / 1465 mm 750 / 1750 mm 750 / 1750 mm 660 / 1180 mm 660 / 1180 mm

750 mm 1000 mm 1000 mm 520 mm 520 mm

Nie Tak Tak
Opcja R 121660  

( tylko dostosowanie maks. wysokości)
Nie

65 kg ( montaż standardowy )
29 kg ( montaż odwrócony)

100 kg udźwig szczytowy

65 kg ( montaż standardowy )
29 kg ( montaż odwrócony)

100 kg udźwig szczytowy

45 kg ( montaż standardowy )
29 kg ( montaż odwrócony)

50 udźwig szczytowy
10 - 100 kg 10 - 100 kg

Czarny Czarny Czarny Srebrny i Czarny Srebrny i Czarny

Nie Tak Nie Nie Nie

110 - 240 VAC /  
50 - 60 Hz

110 - 240 VAC /  
50 - 60 Hz

110 - 240 VAC /  
50 - 60 Hz

110 - 240 VAC /  
50 - 60 Hz

110 - 240 VAC /  
50 - 60 Hz

EU / UK / US / NZ / AUS EU / UK / US / NZ / AUS EU / UK / US / NZ / AUS EU / UK / US / NZ / AUS EU / UK / US / NZ / AUS

Tak Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Opcja R 110080 Opcja R 131780 Tak

Opcja R 112210 Opcja R 119090 Opcja R 112210 Opcja R 131790 Opcja R 112210

Tak Tak Tak - -

Tak Tak
Opcja  

Mb 002 lub MB 003
- MB 000

600 x 400
600 x 200 
600 x 100 
400 x 400 
400 x 300 
400 x 200 
400 x 100 
300 x 300 
200 x 200 
200 x 100

600 x 400
600 x 200 
600 x 100 
400 x 400 
400 x 300 
400 x 200 
400 x 100 
300 x 300 
200 x 200 
200 x 100

200 x 200
200 x 100
600 x 400 **

600 x 200 **

600 x 100 **

400 x 400 **

400 x 300 **

400 x 400 ***

400 x 200 **

400 x 100 **

300 x 300 **

400 x 300 ***

400 x 200 ***

400 x 100 ***

300 x 300 ***

600 x 400
600 x 200 
600 x 100 
400 x 400 
400 x 300 
400 x 200 
400 x 100 
300 x 300 
200 x 200 
200 x 100

 **Montaż tylko z MB 002  
***Montaż tylko z MB 003 

Klasyczny podnośnik 
telewizyjny – str. 3
Podnośnik telewizyjny 
do salonu – str. 4
Podnośnik telewizyjny 
do sypialni – str. 6

Kolumna podnosząca 
– str. 12 – 13

Podnoszenie i obrót telewizora
 – str. 12 – 13

Klasyczny podnośnik 
telewizyjny – str. 3
Podnośnik telewizyjny 
do salonu – str. 4
Podnośnik telewizyjny 
do sypialni – str. 6

Klasyczny podnośnik 
telewizyjny – str. 3
Podnośnik telewizyjny 
do salonu – str. 4
Podnośnik telewizyjny 
do sypialni – str. 6



Dystrybucja:

KRYZA Technologies & Enterprises  

 Stare Bielice 71i  ▪ 76-039 Biesiekierz
www.tvlift.pl ▪ biuro@tvlift.pl 

Tel. +48 50 26 49 749 ▪ Tel. +48 94 347 34 43   

Podnosniki elektryczne do 
wszystkich zastosowan.

 Twoja wyobraznia.
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©KRYZA | Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. 

Nie odpowiadamy za błędy w druku. | www.tvlift.pl
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