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Multi media toepassingen 

Plafond steun verstelbaar  

 

Draaibaar. 90°   

Zelf sluitend zodra steun terug is. 

Afmetingen 343 x 114 x 58 mm 

Draagvermogen 10 kilo  

Kleur: zilver grijs 

 

Bestelcode: 

46 12591/3000/10 

Handverstelbaar uittrek lift 

 

Draaibaar. 23 °  links / rechts 

Afmetingen 480 x 481x 129 mm 

Uitschuifbaar 440 mm 

Draagvermogen 8 kilo  

Kleur: zwart 

 

 

Bestelcode: 

46 12597/35 AO/01 met scherm vast 

46 12597/35 A1/01 met scherm verstelbaar 23 graden 
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Multi media toepassingen 

Plafond LCD-scherm uitschuifbaar en kantelbaar 

In de hoogte regelbaar en draaibaar.  90° kantelbaar neer waarts en 18° 

zijwaarts.   

Kleur: zwart 

 

Bestelcode: 

   Lengte lengte uitg diep draagverm 

46 12731/30A3/01  325 726  74 7 kilo 

46 12731/35A3/01 375 826  74 7 kilo 

4612731/40A4/01  425 933  90 7 kilo 

46 12731/45A4/01  475 1027  90 7 kilo 

46 12731/50A4/01 525 1050  90 7 kilo 

Uitklap arm LCD-scherm uitschuifbaar 

Tot 90° uitklapbaar, breedte 260 mm 

Kleur: zwart 

 

Bestelcode: 

   Lengte lengte uitg diep draagverm 

46 12625/30A2/01  325 726  112 10 kilo 

46 12625/35A2/01  375 826  112 10 kilo 

46 12625/40A2/01  425 933  112 10 kilo 

46 12625/45A2/01  475 1027  112 10 kilo 

46 12625/50A2/01  525 1050  112 10 kilo 

Arm voor LCD-scherm uitschuifbaar 

In de hoogte regelbaar en draaibaar.  90° tilbaar opwaarts en 18° 

zijwaarts.   

Kleur: zwart 

 

Bestelcode: 

   Lengte lengte uitg diep draagverm 

46 12731/30A1/01  325 726  74 10 kilo 

46 12731/35A1/01 375 826  74 10 kilo 

4612731/40A2/01  425 933  90 20 kilo 

46 12731/45A2/01  475 1027  90 20 kilo 

46 12731/50A2/01 525 1050  90 20 kilo 
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Uitschuifbare LCD-arm lateraal 

Revolutionair gepatenteerd uitschuifsysteem voor verborgen LCD-schermen ach-

ter wand.   

Automatische blokkade in gesloten toestand.  Uitgetrokken 220° draaibaar. Ver-
schillende toepassingen in caravans, campers, multi media ruimtes, beveiligings-

bureaus, enz…. 

 

Uitvoering: zwart 

SX = zijdelings langs rechts uitschuifbaar 

DX= zijdelings langs links uitschuifbaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestelcode: 

    Lengte /lengte uitg / diepte / draagverm 

46 12538/30BD/01  315 716  88 5 kilo 

46 12538/30BS/01  315 716  88 5 kilo 

46 12538/35BD/01  362 813  88 5 kilo 

46 12538/35BS/01  362 813  88 5 kilo 

 

46 12538/35AD/01  362 813  88 12 kilo 

46 12538/35AS/01  362 813  88 12 kilo 

46 12538/40AD/01  413 921  88 12 kilo 

46 12538/40AS/01  413 921  88 12 kilo 

46 12538/45AD/01  465 1017  88 12 kilo 

46 12538/45AS/01  465 1017  88 12 kilo 

46 12538/50AD/01  515 1040  88 12 kilo 

46 12538/50AS/01  515 1040  88 12 kilo 

 

 

Multi media toepassingen 
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Elektrisch uitschuifbare LCD LIFT  

Revolutionair gepatenteerd uitschuifsysteem voor verborgen LCD-schermen in kast. 

Verschillende toepassingen in caravans, campers , multi media ruimtes, beveiligings-

bureaus 

 

Verdwijnt volledig in het meubel.  Eens volledig uitgeschoven kan het LCD scherm 
80 mm naar voor getrokken worden en 22° draaibaar naar zowel links als rechts.   

 

 

Afmetingen gesloten toestand: 

 Breedte: 400 mm 

 hoogte: 550 mm 

 Dikte: 65 mm 

 Hoogte uitschuifbaar: 430 mm 

 Scherm draaibaar 22° 

 Draagvermogen 8 kilo 

 Elektrisch 3 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestelcode: 

 

46 12533  verstelbaar van onder naar boven 

46 12541  verstelbaar van boven naar onder 

46 12537  Afstandbediening optioneel 

 

 

 

Multi media toepassingen 
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TV Plateau,s 
 

 

 

 

Multi media toepassingen 

Bestelcode: 

34 2321 0400 ZW  

TV Plateau 2321 

 volledig uittrekbaar 

 Inbouw diepte 400 mm, hoog 71 mm 

 Uitgetrokken 695 mm 

 Blad formaat: 650 x 345 mm 

 Draagvermogen 800 N 

 Zwart ral 9011 

Bestelcode: 

34 2320 0355 ZW  

 

TV Plateau 2341 

 volledig uittrekbaar 

 Inbouw diepte 355mm, hoog 71 mm 

 Uitgetrokken 655 mm 

 Blad formaat: 370 x 300 mm 

 Draagvermogen 800 N 

 Zwart ral 9011 

Bestelcode: 

34 2341 0430 ZW  

 

TV Plateau 2341 

 volledig uittrekbaar 

 Inbouw diepte 430 mm, hoog 52 mm 

 Uitgetrokken 790 mm 

 Blad formaat: 650 x 370 mm 

 Draagvermogen 800 N 

 Zwart ral 9011 

 

 

Andere maten en uitvoeringen mogelijk. 

Informeer naar de mogelijkheden: info@broutec.nl  
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Lift voor flatscreen TV 

 

 

 

 

Multi media toepassingen 

Lift TV750  

 

Bestelcode: 

30 C15210  

 Hoogte 865 mm tot 1615 mm, diep 110 mm  

 Draagvermogen max 100 kilo 

 Voor 24V en 230 V 

 Incl. afstandbediening 

 Omkeerbaar 
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Lift voor flatscreen TV 

 

 

 

 

Multi media toepassingen 

Lift TV700A 

 

Bestelcode: 

30 C15216 

 Hoogte 600 mm tot 1300 mm, diep 72 mm  

 Draagvermogen max 100 kilo 

 Voor 24V en 230 V 

 Incl. afstandbediening 

 Omkeerbaar 
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Lift voor flatscreen TV 

 

 

 

 

Multi media toepassingen 

Lift TV1000A 

 

Bestelcode: 

30 C15217 

 Hoogte 750 mm tot 1750 mm, diep 72 mm  

 Draagvermogen max 100 kilo 

 Voor 24V en 230 V 

 Incl. afstandbediening 

 Omkeerbaar 
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ORGA Lift 

 

 

 

 

Multi media toepassingen 

    elektrisch  mechanisch  

 

Afstandbediening  optioneel  - 

Max laad gewicht 600 mm 6 kilo   3/5 kilo 

Max laad gewicht 900 mm 10 kilo   - 

Uitloop lengte orga lift  max 480 mm  max 480 mm 

Uitloop tijd orga lift  5 sec.   - 

Maat bovenkast: 

 Dikte materiaal 15-19 mm 

 Kast breedte 600 mm of 900 mm buitenwerks 

 Kast hoogte minimaal 710 mm buitenwerks 

 Ruimte voor Orga lift  minimaal 120 mm 

 Uitloop voor Orga lift 480 mm 

Geen voorraad product, levertijd op aanvraag. 

Orga lift  SPICE 

 

Bestelcode: 

40 ORG600 SP.E 

 Spice 600mm elektrisch 

40 ORG600 SP.M 

 Spice 600mm mechanisch 

40 ORG900 SP.E 

 Spice 900mm elektrisch 

Orga lift  SCREEN 

 

Bestelcode: 

40 ORG600 SC.E 

 Screen 600mm elektrisch 

40 ORG600 SC.M 

 Screen 600mm mechanisch 

40 ORG900 SC.E 

 Screen 900mm elektrisch 

Orga lift  TOOLS 

 

Bestelcode: 

40 ORG600 TL.E 

 Tools 600mm elektrisch 

40 ORG600 TL.M 

 Tools 600mm mechanisch 

40 ORG900 TL.E 

 Tools 900mm elektrisch 
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Verkoop- en leveringsvoorwaar-

den 
 
 
 offertes     
 
Alle offertes zijn voor wat betreft prijs,  
leveringstijden en mogelijkheid van levering,  
vrijblijvend. 
 
 levering      
 
a) Levering geschiedt af fabriek of af magazijn 
van de verkoper; alle goederen reizen voor reke-
ning en risico van de koper, ook wanneer de 
verzending franco geschiedt. 
 
b) De verkoper neemt geen enkele aansprakelijk-
heid op zich voor de gevolgen van vertraagde 
levering. 
 
c) Alle gevallen van bedrijfsmoeilijkheden en 
overmacht in de ruimste zin, geven de verkoper 
het recht de opdracht te annuleren of de levertijd 
te verlengen zonder verplichting van nalevering 
en/of schadevergoeding. 
 
d) Alle leveringen beneden de e 250,- geschie-
den niet franco. 
 
e) Extra vrachtkosten ontstaan door stremming 
van scheepvaart-, auto- of spoorwegdiensten, 
door snel- of expresse-verzending of doordat op 
verzoek van de koper de verzending plaats heeft 
op andere wijze dan gebruikelijk is, komen voor 
rekening 
van de koper. 
 
 reklames 
 
a) Reclames moeten uiterlijk 8 dagen na ont-
vangst van de factuur, schriftelijk, aangetekend, 
worden ingediend. Na die datum hebben recla-
mes geen 
recht meer op erkenning. Ook worden geen re-
klames erkend indien het geleverde op enigerlei 
wijze verwerkt is. 
 
b) Reklames of meningsverschillen van welke 
aard ook geven de koper geen recht tot uitstel 
van betaling. 
 
 
aansprakelijkheid 
 
De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indi-
recte schade, daaronder begrepen gevolgschade. 
Gederfde winst, gemiste besparingen en schade 
door bedrijfsstagnatie. 
 
betaling en incassokosten 
 
a) Betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen 
na factuurdatum zonder korting, of binnen 14 
dagen onder aftrek van de kredietbeperking. 
 
b) Is niet binnen 30 dagen na factuurdatum 
betaald, dan is de koper een rente verschuldigd 
van 1% per 
maand. 
 
c) Alle incassokosten, gerechtelijke 
zowel als buitengerechtelijke, waaronder ook die, 
verbonden aan een eventuele faillissementsaan-
vraag, komen ten laste van de koper. Indien de 
incasso door de verkoper wordt opgedragen aan 

een derden zullen de incassokosten minimaal 
15% van de hoofdsom en de vertragingsrente 
bedragen. 
 
 

 

 
 eigendomsvoorbehoud 
 
a) Tot aan de volledige voldoening van alle vor-
deringen welke voor de verkoper uit de koop-
overeenkomst voortvloeien, blijven de geleverde 
goederen het uitsluitend eigendom 
van de verkoper en kunnen deze terstond door 
de verkoper worden teruggevorderd.  
Dit eigendomsvoorbehoud laat slechts het recht 
van de koper om het materiaal aan zijn klanten 
door te verkopen of het in zijn eigenbedrijf te ver
- of bewerken onverlet. 
 
b) Indien de verkoper gebruik maakt van het in 
het   voorgaande lid omschreven recht van te-
rugvordering blijft de koper gehouden tot alle 
schadevergoeding die door wanbetaling mocht 
zijn ontstaan. 
 
c) Indien koper aan zijn verplichtingen niet heeft 
voldaan, waaronder begrepen de toekomstige 
verplichtingen jegens verkoper, draagt koper aan 
verkoper over alle zich onder hem bevindende 
door verkoper geleverde goederen, danwel de 
goederen, 
welke door verkoper vertegenwoordigde fabrie-
ken zijn geleverd, in eigendom over. Verkoper 
kan te allen tijde desgewenst de door hem gele-
verde 
goederen tot zekerheid terugvorderen, c.q. tot 
zich nemen. 
 
 administratiekosten 
 
Bij een factuurbedrag van e 250,- of minder 
heeft de verkoper het recht administratiekosten 
van tenminste e 7,00 in rekening te brengen. 
Voorts zijn zij gerechtigd 2% administratie- en/of 
kredietbeperkingskosten in rekening te brengen. 
 
 afwijkingen 
 
Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden zijn 
alleen van kracht indien deze afwijkingen door de 
verkoper schriftelijk zijn bevestigd. 
 
 afwijking in prijzen 
 
Bevestigde en niet gefactureerde bestellingen 
worden bij wijzigingen in prijs volgens de nieuwe 
noteringen gefactureerd, waarbij de partij, in 
wiens nadeel de prijs veranderd wordt, het recht 
heeft de bestelling te annuleren. In geval van 
wijzigingen in de valutaverhoudingen kan de 
verkoper het contract, voor  
zover nog niet uitgevoerd, te allen tijde doen 
eindigen  
zonder tot vergoeding of naleving gehouden te 
zijn. 
 
 annulering van orders 
 
Indien de koper een order annuleert is hij gehou-
den tot   
betaling van alle voor de uitvoering gemaakte 
kosten 
en voor schade wegens winstdervinggeschillen 
welke  

tussen partijen mochten rijzen dienen door de 
koper te worden voorgelegd aan de Rechter van 
de plaats waar de verkoper is gevestigd. De 
verkoper kan het geschil voorleggen te zijner 
keuze aan de Rechter, die bevoegd is ter plaatse 
van vestiging van de verkoper zelf of van de 
koper. 
 
 
 
 

 Broutec Meubelbeslag, Rogge 3 
7261 JA  Ruurlo, KVK 09164919 

Telefoon: 0573-454242  
Fax: 0573-453999 

email: info@broutec.nl    

www.broutec.nl 
 
 
 
 aanvulling 
 
Goederen worden uitsluitend na  
akkoord bevinding door de  
Leverancier c.q. verkoper  
teruggenomen, mits franco;  
Tenzij hier voren anders is  
bepaald zijn voorts van toepassing 
de regelen welke Incoterms  
1953 inhouden voor het beding  
”Ex Works”.  
 
 
Deze voorwaarden zijn  
Gedeponeerd ter Griffie van de 
KvK te Doetinchem. 
Datum: 29 januari 2007  
 
 
 


