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Cennik  uchwytów do projektorów i akcesoriów obowiązuje od 2018-10-08

Peerless SRP Peerless SRP

PLN netto PLN brutto

1 PRG-UNV Czarny 655,00 805,65

2 PRG-UNV-W Biały 655,00 805,65

3 PRGS-UNV Czarny 600,00 738,00

4 PRGS-UNV-W Biały 600,00 738,00

5 PRSS-UNV

regulacja położenia projektora w dwóch płaszczyznach: niezależnie 

pochył góra/dół +15°/- 20° i przechył lewo/prawo: +/- 5°, obrót: 360°, 

mechanizm szybkiego mocowania projektora, bardzo wysoka jakość, 

udźwig 22kg odpowiedni dla ciężkich projektorów instalacyjnych o 

dużym rozstawie otworów montażowych (do 44,8cm)

9,20 - 11,80 cm Czarny 520,00 639,60

6 PAG-UNV-HD

mikrometryczna regulacja położenia projektora w dwóch płaszczyznach: 

niezależnie pochył góra/dół i przechył lewo/prawo: +/- 25°, obrót: 360°, 

mechanizm szybkiego mocowania projektora, bardzo wysoka jakość, 

udźwig 45kg odpowiedni dla ciężkich projektorów instalacyjnych o 

dużym rozstawie otworów montażowych (do 44,8cm)

Havy Duty 15,30 - 18,10 cm Czarny 975,00 1199,25

7 PPF Czarny 315,00 387,45

8 PPF-S Promo Srebrny 199,00 244,77

9 PPA

uchwyt sufitowy lub ścienny (odległość od ściany 25,3-35,7cm), 

regulacja położenia projektora: niezależnie pochył góra/dół +30°/- 5° i 

przechył lewo/prawo: +/- 10°, obrót: +/-10°, wysoka jakość, udźwig 

22kg odpowiedni dla ciężkich projektorów instalacyjnych o dużym 

rozstawie otworów montażowych (do 44,8cm)

32,40 -  45,40 cm Czarny 435,00 535,05

10 PPB-S  42,60 - 65,50 cm Srebrny 480,00 590,40

11 PPB-W  42,60 - 65,50 cm Biały 480,00 590,40

12 PPC-W Biały 520,00 639,60

13 PRG3-EXC-W

maskownica mocowania do sufitu, tunel kablowy, mikrometryczna 

regulacja położenia projektora w dwóch płaszczyznach (w zestawie 

uchwyt PRG-UNV): niezależnie pochył góra/dół +/- 20° i przechył 

lewo/prawo: +/- 10°, obrót: 360°, mechanizm szybkiego mocowania 

projektora, bardzo wysoka jakość, udźwig 24,9kg odpowiedni dla 

ciężkich projektorów instalacyjnych o dużym rozstawie otworów 

montażowych (do 44,8cm)

68,60 - 109,20 cm Biały 990,00 1217,70

14 PJF3-UNVF-W 10,80 - 13,30 cm Biały 243,00 298,89

15 PJF3-UNVB-W 63,80 - 107,50 cm Biały 480,00 590,40

16 PJF3-EXB 45,60 - 68,60 cm Czarny 560,00 688,80

17 PJF3-EXB-W 45,60 - 68,60 cm Biały 560,00 688,80

18 PJF3-EXC-W 68,60 - 109,20 cm Biały 640,00 787,20

19 EXA 22,00 - 32,50 cm Czarny 265,00 325,95

20 EXA-W 22,00 - 32,50 cm Biały 265,00 325,95

21 EXB 32,20 - 52,30 cm Czarny 285,00 350,55

22 EXB-W 32,20 - 52,30 cm Biały 285,00 350,55

23 TRPRJF-S uchwyt sufitowy udżwig 10 kg 9,90 - 10,90 cm Srebrny 100,00 123,00

kompletny wysięgnik sufitowy lub ścienny (odległość od ściany 34,8-

55,1cm),  pasuje do modelu PRG-UNV, wysoka jakość, waga 2 kg, 

udźwig 22kg, 

maskownica mocowania do sufitu, tunel kablowy, regulacja położenia 

projektora na przegubie kulowym: niezależnie pochył góra/dół +/- 20° i 

przechył lewo/prawo: +/- 10°, obrót: 360°, mechanizm szybkiego 

mocowania projektora, bardzo wysoka jakość, udźwig 24,9kg 

odpowiedni dla ciężkich projektorów instalacyjnych o dużym rozstawie 

otworów montażowych (do 44,8cm)

uchwyt sufitowy lub ścienny (odległość od ściany 35,4-55,8cm),  

regulacja położenia projektora: niezależnie pochył góra/dół +30°/- 5° i 

przechył lewo/prawo: +/- 20°, obrót: +/-20°, wysoka jakość, udźwig 

22kg odpowiedni dla ciężkich projektorów instalacyjnych o dużym 

rozstawie otworów montażowych (do 44,8cm)

Wyłączny dostawca uchwytów do projektorów Peerless-AV w Polsce: AV.Net Sieci Audiowizualne Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 104, 04-118 Warszawa,

mikrometryczna regulacja położenia projektora w dwóch płaszczyznach: 

niezależnie pochył góra/dół +15°/- 20° i przechył lewo/prawo: +/- 5°, 

obrót: 360°, mechanizm szybkiego mocowania projektora, wysoka 

jakość, udźwig 22kg odpowiedni dla ciężkich projektorów instalacyjnych 

o dużym rozstawie otworów montażowych (do 44,8cm)

9,20 - 11,80 cm

Uchwyty do projektorów

mikrometryczna regulacja położenia projektora w dwóch płaszczyznach: 

niezależnie pochył góra/dół +/- 20 ° i przechył lewo/prawo: +/- 10°, 

obrót: 360°, mechanizm szybkiego mocowania projektora, bardzo 

wysoka jakość, udźwig 22kg odpowiedni dla ciężkich projektorów 

instalacyjnych o dużym rozstawie otworów montażowych (do 44,8cm)

9,70 - 12,20 cmBestseller

lp. Model Opis odległość od sufitu (cm) Kolor

regulacja położenia projektora: niezależnie pochył góra/dół +30°/- 5° i 

przechył lewo/prawo: +/- 15°, obrót: +/-15°, wysoka jakość, udźwig 

22kg odpowiedni dla ciężkich projektorów instalacyjnych o dużym 

rozstawie otworów montażowych (do 44,8cm)

17,30 - 19,90 cm

regulacja położenia projektora: niezależnie pochył góra/dół +30°/- 5° i 

przechył lewo/prawo: +/- 20°, obrót: +/-20°, wysoka jakość, udźwig 

22kg odpowiedni dla ciężkich projektorów instalacyjnych o dużym 

rozstawie otworów montażowych (do 44,8cm)

59,00 - 96,50 cm

Promo

regulacja położenia projektora na przegubie kulowym: niezależnie 

pochył góra/dół +/- 20° i przechył lewo/prawo: +/- 10°, obrót: 360°, 

mechanizm szybkiego mocowania projektora, bardzo wysoka jakość, 

udźwig 22kg odpowiedni dla ciężkich projektorów instalacyjnych o 

dużym rozstawie otworów montażowych (do 44,8cm)

kompletny wysięgnik sufitowy lub ścienny (odległość od ściany 24,6-

35,0cm),  pasuje do modelu PRG-UNV, wysoka jakość, waga 2 kg, 

udźwig 22kg, 
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http://www.av.net.pl/prg-unv.html
http://www.av.net.pl/prg-unv-w.html
http://www.av.net.pl/prgs-unv.html
http://www.av.net.pl/prgs-unv-w.html
http://www.av.net.pl/prss-unv.html
http://www.av.net.pl/pag-unv-w.html
http://www.av.net.pl/ppf.html
http://www.av.net.pl/ppf-w.html
http://www.av.net.pl/ppa.html
http://www.av.net.pl/ppb-w.html
http://www.av.net.pl/ppc-w.html
http://www.av.net.pl/prg3-exc-w.html
http://www.av.net.pl/pjf3-unvf-w.html
http://www.av.net.pl/pjf3-unvb-w.html
http://www.av.net.pl/pjf3-exb-w.html
http://www.av.net.pl/pjf3-exc-w.html
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Cennik uchwytów do projektorów i akcesoriów obowiązuje od 2018-10-08

Peerless SRP Peerless SRP

PLN netto PLN brutto

1 ACC560
standardowa płyta do montażu do sufitów, gwint wewnętrzny do rur 

przedłużających AEC i EXT, obciążenie do 23kg,
Standard Czarny 99,00 121,77

2 ACC570 Heavy Czarny 179,00 220,17

3 ACC570W Heavy Biały 179,00 220,17

4 ACC556
mocowanie sufitowe do sufitów pochyłych  +/-60°, obciążenie do 136kg, 

do użytku z rurami przedłużającymi z serii AEC i EXT
Heavy Biały 99,00 121,77

5 ACC912
mocowanie sufitowe do sufitów pochyłych  +/-60°, obciążenie do 34kg, do 

użytku z rurami przedłużającymi z serii AEC i EXT
Angle Czarny 233,00 286,59

6 ACC850
element do łączenia dwóch gwintów zewnętrznych np. dwóch rur 

predłużacjących z serii AEC i EXT, nośność 136 kg
Angle Czarny 120,00 147,60

7 MOD-CPC Angle Czarny 169,00 207,87

8 MOD-CPC-W Angle Biały 169,00 207,87

9 MOD-CPF Heavy Czarny 257,00 316,11

10 MOD-CPF-W Heavy Biały 257,00 316,11

11 MOD-ATA
adapter gwintu, do użycia z rurami przedłużającymi z serii MOD-Pxxx, do 

gwintów wewnętrznych 50 mm
Biały 134,00 164,82

12 MOD-ATD-W przelotka do sufitów podwieszanich do rur o średnicy 50 mm Biały 64,00 78,72

13 AEC006009 15 - 23 cm Czarny 233,00 286,59

14 AEC006009-W 15 - 23 cm Biały 233,00 286,59

15 AEC009012-W
rura przedłużająca o średnicy 50mm, regulowana 4-stopniowo od 9 do 12 

cali, do użycia z uchwytami PRSS-UNV, PRGS-UNV, PRG-UNV i PAG-UNV, 

wymaga adaptera sufitowego z serii ACC, nośność 227 kg

23 - 31 cm Biały 284,00 349,32

16 AEC012018 30 - 46 cm Czarny 345,00 424,35

17 AEC012018-W 30 - 46 cm Biały 345,00 424,35

18 AEC0203-W 61 - 91 cm Biały 465,00 571,95

19 AEC0305 91 - 152 cm Czarny 529,00 650,67

20 AEC0305-W 91 - 152 cm Biały 529,00 650,67

21 EXT006
rura przedłużająca o średnicy 50mm, długość 6 cali, do użycia z 

uchwytami PRSS-UNV, PRGS-UNV, PRG-UNV i PAG-UNV, wymaga adaptera 

sufitowego z serii ACC, nośność 227 kg

15 cm Czarny 110,00 135,30

22 EXT006-W
rura przedłużająca o średnicy 50mm, długość 6 cali, do użycia z 

uchwytami PRSS-UNV, PRGS-UNV, PRG-UNV i PAG-UNV, wymaga adaptera 

sufitowego z serii ACC, nośność 227 kg

15 cm Biały 110,00 135,30

23 EXT018-W
rura przedłużająca o średnicy 50mm, długość 18 cali, do użycia z 

uchwytami PRSS-UNV, PRGS-UNV, PRG-UNV i PAG-UNV, wymaga adaptera 

sufitowego z serii ACC, nośność 227 kg

46 cm Biały 184,00 226,32

24 EXT101
rura przedłużająca o przekroju 50mm, długość 1 stopa, do użycia z 

uchwytami PRSS-UNV, PRGS-UNV, PRG-UNV i PAG-UNV, wymaga adaptera 

sufitowego z serii ACC, nośność 227 kg

31 cm Czarny 169,00 207,87

25 EXT102-W
rura przedłużająca o średnicy 50mm, długość  2 stopy, do użycia z 

uchwytami PRSS-UNV, PRGS-UNV, PRG-UNV i PAG-UNV, wymaga adaptera 

sufitowego z serii ACC, nośność 227 kg

61 cm Biały 199,00 244,77

26 EXT103 92 cm Czarny 249,00 306,27

27 EXT103-W 92 cm Biały 249,00 306,27

28 EXT104 122 cm Czarny 299,00 367,77

29 EXT104-W 122 cm Biały 299,00 367,77

30 EXT106
rura przedłużająca o średnicy 50mm, długość 6 stóp, do użycia z 

uchwytami PRSS-UNV, PRGS-UNV, PRG-UNV i PAG-UNV, wymaga adaptera 

sufitowego z serii ACC, kolor biały

183 cm Czarny 373,00 458,79

rura przedłużająca o średnicy 50mm, regulowana 4-stopniowo od 3 do 5 

stóp, do użycia z uchwytami PRSS-UNV, PRGS-UNV, PRG-UNV i PAG-UNV, 

wymaga adaptera sufitowego z serii ACC, nośność 227 kg

rura przedłużająca o średnicy 50mm, długość 3 stopy, do użycia z 

uchwytami PRSS-UNV, PRGS-UNV, PRG-UNV i PAG-UNV, wymaga adaptera 

sufitowego z serii ACC, 

rura przedłużająca o średnicy 50mm, długość 4 stopy, do użycia z 

uchwytami PRSS-UNV, PRGS-UNV, PRG-UNV i PAG-UNV, wymaga adaptera 

sufitowego z serii ACC, nośność 227 kg

wzmocniona płyta sufitowa do montażu rur przedłużających AEC i EXT, 

obciążenie do 68kg, kolor czarny

płyta sufitowa do montażu na skośnych sufitach +/-60° do użycia z rurami 

przedłużającymi z serii MOD-Pxxx, nośność 119,7kg

płyta sufitowa/podłogowa do montażu z rurami przedłużającymi                  

z serii MOD-Pxxx, nośność 170kg

rura przedłużająca o średnicy 50mm, regulowana 4-stopniowo od 15,2 do 

22,9cm, do użycia z uchwytami PRSS-UNV, PRGS-UNV, PRG-UNV i PAG-

UNV, wymaga adaptera sufitowego z serii ACC , nosność 227 kg

rura przedłużająca o średnicy 50mm, regulowana 4-stopniowo od 12 do 18 

cali, do użycia z uchwytami PRSS-UNV, PRGS-UNV, PRG-UNV i PAG-UNV, 

wymaga adaptera sufitowego z serii ACC, nośność 227 kg

rura przedłużająca o średnicy 50mm, regulowana 4-stopniowo od 2 do 3 

stóp, do użycia z uchwytami PRSS-UNV, PRGS-UNV, PRG-UNV i PAG-UNV, 

wymaga adaptera sufitowego z serii ACC, nośność 227 kg

Akcesoria

lp. Model Opis Uwagi Kolor

Wyłączny dostawca uchwytów do projektorów Peerless-AV w Polsce: AV.Net Sieci Audiowizualne Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 104, 04-118 Warszawa,
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https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/acc560
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/ACC570
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/ACC570
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/acc556
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/ACC912
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/acc850
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/mod-cpc
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/mod-cpc-w
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/mod-cpf
https://www.peerless-av.com/en-uk/search?product=MOD-CPF-W
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/mod-ata
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/mod-atd-w
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/aec006009
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/aec006009
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/aec009012
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/aec012018
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/aec012018
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/aec0203
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/aec0305
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/aec0305
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/ext006
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/ext006
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/ext018
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/ext101
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/ext102
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/ext104
https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/ext104

