
Ruch elektryczny. Stwórz swój dom lepszym.
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Podnośnik w kuchni

Produkt TS460A TS460B TS700A TS700B

Skok 460 mm 460 mm 700 mm 700 mm

Wysokość w zabudowie 645 mm 645 mm 600 mm 600 mm

Sterownie Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie

Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie

Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie 

Przełącznik

Wybór produktów:

Uczyń swoje życie codzienne łatwiejszym i bardziej komfortowym. Podnośnik 
w kuchni jest perfekcyjnym rozwiązaniem do podnoszenia i opuszczania całej 
szafki lub wnętrza szafki w górę i w dół. Porusz piekarnik, kuchnię mikrofa-
lową, dotknij ekranu i półek w żądanym miejscu poza zasięgiem wzroku lub z
łatwością popraw dostęp do nich. 

Działanie jest łatwe do zrealizowania poprzez zdalne sterowanie lub proste 
przyciśnięcie przełącznika, który może być wygodnie zamontowany. 
Kompaktowa budowa podnośnika pozwala na montaż w większości stand-
ardowych szafek kuchennych.

Wszystkie podnośniki są łatwe do instalacji na zasadzie “plug and play” 
(podłącz i działa) a komponenty są wygodnie pakowane w jeden karton. 

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14-15
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TV lift w kuchni  

Pozwól rodzinie i znajomym oglądać telewizję w czasie kiedy gotujesz obiad lub schowaj odbiornik TV  
gdy potrzebujesz więcej miejsca na swoim blacie kuchennym lub wyspie. Wyobraź sobie, że masz 
zawsze pod ręką swoje najlepsze receptury lub gotujesz wraz z ulubionym programem o gotowaniu 
oglądając pięknie zamontowany odbiornik TV.

Tylko twoja wyobraźnia wyznacza granicę możliwości 
zastosowania naszego podnośnika TV lift w twojej kuchni. 
Niezależnie od tego czy zamontujesz ekran dotykowy komputera 
lub odbiornik TV, będzie zawsze wtedy gdy go potrzebujesz 
i zniknie z zasięgu wzroku po dotknięciu przycisku.

Podnośnik może być zastosowany do podnoszenia z blatu 
lub odwrócony aby opuszczał się z szafki wiszącej lub 
sufitu. Wszystkie podnośniki są dostępne z uchwytami 
w standardzie VESA.

Produkt TS460A TS460B TS700A TS700B

Skok 460 mm 460 mm 700 mm 700 mm

Wysokość w zabudowie 645 mm 645 mm 600  mm 600 mm

Sterowanie Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie

Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie

Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie 

Przełącznik

Wybór produktów:

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14-15
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TV lift w salonie

Podnośnik telewizyjny jest już z dużym powodzeniem stosowany w wielu 
domach, biurach, pokojach hotelowych i łodziach na całym świecie. 
Za jednym dotknięciem pilota twój odbiornik HD TV wyjedzie z 
wnętrza komody lub ze ściany za twoim ulubionym dziełem sztuki. 

Możesz zamontować podnośnik TV lift na ścianie i ukryć odbiornik TV 
za sofą lub komodą. Kiedy jesteś poza domem możesz ukryć telewizor 
zabezpieczając go przed kradzieżą lub w prosty sposób zminimalizować 
widok twojego odbiornika w wyposażeniu domu. Jest to perfekcyjne 
rozwiązanie jeżeli nie chcesz aby twój telewizor zdominował przestrzeń 
w twoim salonie.

Lubimy mówić: łatwa instalacja z podłączeniem “plug and play” 
w jednym pudełku. 

Produkt TS700A TS700B TS750 TS1000A TS1000B

Skok 700 mm 700 mm 750 mm 1000 mm 1000 mm

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

Sterowanie Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie 

Przełącznik Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie

Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie 

Przełącznik

Wybór produktów:

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14-15



5

Podnośnik w pokoju dziennym

Zastosowanie podnośnika jest bardzo podobne do pomysłu z wnętrza
kuchni. Możesz cieszyć się wygodą podnoszenia barku, półki 
z książkami, sejfu lub cokolwiek sobie wyobrazisz wyjeżdżającego 
z szafki gdzie w normalnych warunkach jest ukryte przed dostępem dzieci. 

Możesz zainstalować akcesoria takie jak chłodziarka na butelki, które nie 
chcesz aby były widoczne, ponieważ nie pasują do wystroju twojego 
wnętrza. Zrób je dostępnymi tylko wtedy gdy chcesz aby były dostępne. 

Tak samo jak ruchoma szafka w kuchni podnośnik może zostać odwrócony 
aby pierwszy ruch odbywał się w dół. Nieograniczone zastosowania 
i prostota instalacji przynoszą nowy design i stwarzają efekt WOW w 
twoim domu.

Produkt TS460A TS460B TS700A TS700B

Skok 460 mm 460 mm 700 mm 700 mm

Wysokość zabudowy 645 mm 645 mm 600  mm 600 mm

Sterownie Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie

Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie

Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie 

Przełącznik

Wybór produktów:

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14-15
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TV lift w sypialni

TV lift z zastosowaniem w sypialni jest bardzo podobne do 
zastosowanego w pokoju dziennym. Przez jedno dotknięcie pilota 
zdalnego sterownia możesz kontrolować podnoszenie 
i opuszczanie podnośnika z twojego łóżka. W ten sposób twoja 
sypialnia pozostaje romantycznym miejscem, nierozproszona przez 
urządzenia elektroniczne rywalizujące z twoim wystrojem wnętrza.

TV lift może być odwrócony tak aby ruch wysuwania odbywał się 
w dół na przykład z sufitu lub ukrytego za obrazem czy też spoza 
zamontowanej na ścianie szafki.

Ponownie twoje pomysły wystroju wnętrza są jedynym 
ograniczeniem. Podnośnik w sypialni zawiera zdalne 
sterowanie RF, przełącznik manualny i uchwyt TV 
w standardzie VESA, jak zawsze “plug and play”.

Produkt TS700A TS700B TS750 TS1000A TS1000B

Skok 700 mm 700 mm 750 mm 1000 mm 1000 mm

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

Sterowanie Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie 

Control switch Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie

Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie 

Przełącznik

Wybór produktów:

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14-15
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TV lift w nogach łóżka

Wyobraź sobie swoją piękną sypialnię z poruszającym się 
elegancko odbiornikiem telewizyjnym ukazującym się 
z zabudowy w nogach łóżka lub specjalnie zaprojektowanej 
komody stojącej u stóp łóżka. Relaksując się w swoim łóżku 
teraz możesz oglądać telewizję i ukryć odbiornik po za-
kończeniu ulubionego programu. Przytulony z całą rodziną 
po zakończeniu wieczoru filmowego odbiornik zniknie 
z zasięgu wzroku za dotknięciem przycisku pilota zdalnego 
sterowania. W czasie gdy jest ukryty jest chroniony i poza 
zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.  

Produkt TS460A TS460B TS700A TS700B

Skok 460 mm 460 mm 700 mm 700 mm

Wysokość zabudowy 645mm 645 mm 600  mm 600 mm

Sterowanie Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie

Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie

Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie 

Przełącznik

Wybór produktów:

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14-15
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Podnośnik do monitora i szafki w biurze

Ciesz się z czystości i minimalistycznego wyglądu swojego 
domowego biura gdzie drukarka i ekran monitora są ukryte 
gdy nie są w użyciu. Możesz ograniczyć dostęp do twojego 
komputera przed dziećmi poprzez schowanie pilota zdalnego 
sterowania. Chroń swój komputer również przed kurzem, 
słońcem i elektrycznością statyczną. 
Do użytku w salach konferencyjnych lub treningowych 
podnośniki mogą ukryć liczne monitory w dużym stole  
pozwalając na dostęp do nich wielu użytkownikom gdy 
zajdzie taka potrzeba.

Uchwyt TV w standardzie VESA może być załączony 
w zestawie lub dostępny jak akcesorium. 

Produkt TS460A TS460B TS700A TS700B

Skok 460 mm 460 mm 700 mm 700 mm

Wysokość zabudowy 645 mm 645 mm 600  mm 600 mm

Sterowanie Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie

Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie

Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie 

Przełącznik

Wybór produktów:

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14-15
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Produkt TS460A TS460B TS700A TS700B

Skok 460 mm 460 mm 700 mm 700 mm

Wysokość zabudowy 645 mm 645 mm 600 mm 600 mm

Sterowanie Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie

Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie

Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie 

Przełącznik

Wybór produktów:

Biuro domowe w rozsuwanym meblu

Podczas dnia jest twoim małym biurem domowym a podczas 
wieczorów jest miejscem gdzie twoje dzieci bawią się przy 
komputerze. W czasie odwiedzin twoich znajomych jest po 
prostu komodą w salonie. Wszystkie podnośniki są bardzo 
elastyczne w zastosowaniu z twoimi projektami. Na przykład 
proste systemy przesuwania mogą być zastosowane w wielu 
zabudowach dostosowanych do twoich potrzeb.

Podnośniki i twoje pomysły aranżacji wnętrza. 
Stwórz swój dom lepszym.

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14-15
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TV stand - zestaw obrotowy i podnoszony 

Podnieś, włącz, obróć i ustaw!

Unikalnym uzupełnieniem naszej linii produktów jest 
w pełni ruchomy, zdalnie sterowany zestaw TV stand, 
regulujący wysokość i obracający odbiornik TV w zakresie 
45 stopni w obie strony. Masz możliwość wykreowania 
swojej własnej podstawy pasującej do wnętrza lub wyboru 
z oferowanych przez nas eleganckich i o dynamicznym 
kształcie. Pokaż swój odbiornik HD TV lub płaski ekran 
we właściwej pozycji.
Ponadto istnieje możliwość odwrócenia uchwytu 
obrotowego i montażu do sufitu w pomieszczeniach 
domowych i biurowych.

Za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania 
możesz kontrolować podnoszenie i opuszczanie jak 
również obrót. Pełny ruch za pomocą dotknięcia jed-
nego przycisku - niecodzienny TV stand.

Produkt DF019 7S SB000 MBSF

Kąt obrotu +/- 45 stopni

Min/max wysokość 660 / 1180 mm

Wybór produktów:

Zaprojektuj swój własny
TV stand i wybierz pod-
stawę pasującą do niego.

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14-15
Zobacz pełen zakres produktów na www.tvlift.pl
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Podnośnik TV lift

TV lift w pokoju dziennym jest już dobrze znanym rozwiązaniem 
w wielu domach i biurach. Za jednym przyciśnięciem pilota zdalnego 
sterowania możesz zobaczyć ładny obraz pojawiający się przed 
telewizorem. Możesz również zamontować telewizor bezpośrednio na 
ścianie i ukryć go za sofą. W domu letnim możesz za pomocą pod-
nośnika ukryć telewizor podczas swojej nieobecności zabezpieczając 
go przed kradzieżą.

Wszystkie podnośniki przeznaczone do salonu zawierają w zestawie 
zdalne sterowanie RF, przełącznik do sterowania oraz uchwyt 
telewizora w standardzie VESA. 

Lubimy mówić: Plug and Play w jednym kartonie.

T r adycyjnie  

umeblowany  

salon  

amerykański

Produkt TS700A TS700B TS750 TS1000A TS1000B

Max skok 700 mm 700 mm 750 mm 1000 mm 1000 mm

Min/max wysokość 600  mm 600 mm 865 mm 750 mm 750 mm

Sterowanie Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie 

Przełącznik Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie

Przełącznik lub 
RF zdalne sterowanie 

Przełącznik

Wybór produktów:

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14-15
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Produkt 110R 30-80 

Skok 120 mm

Udźwig 10-50 kg

Sterownie RF zdalne sterownie

Przykład produktu:

Zdalne otwieranie okien

Zdalne otwieranie okien zwiększa komfort użycia okien 
w porównaniu do sterowania manualnego w szczególności gdy 
ustawienie okna jest poza zasięgiem. Urządzenia wykonawcze 
działają na zasadzie “połączenia przegubowego”. To oznacza, 
że mechanizm otwierający jest mocniejszy w pozycji otwartej niż 
w pozycji pośredniej. Urządzenie zawiera zabezpieczenie przed 
przytrzaśnięciem i w dalszej kolejności pewność dokładnego 
zamknięcia okna i dociśnięcia uszczelki, również otwarcia okna 
według potrzeb.

Sterowanie może być z wyborem auto zamykania 
dostępnym jako wyposażenie dodatkowe. 

Właściwa wentylacja za dotknięciem przycisku!

Zobacz pełną specyfikację na stronach 14-15
Zobacz pełen zakres produktów na www.venset.com
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Aby dowiedzieć się więcej o naszej firmie i produktach odwiedź www.tvlift.pl

Na stronie firmowej znajdziesz bogaty zasób informacji takich jak szczegółowe opisy 
i dane techniczne ciągle rozszerzanego zakresu naszych produktów. Możesz pobrać pliki 
z rysunkami technicznymi, animacjami, prezentacjami produktów i wiele innych. 

Znajdź wszystko czego potrzebujesz na 
tvlift.pl...

TS460 Electrical lift with integrated reverse function

The TS460 is a small all-round electric Lift.

Usable in many kinds of products such as

kitchen cupboards, campers, speedboats and

more.

The TS460 with integrated reverse function is

to be used vertically for topmounting only.

The lift comes with a built-in safety function,

which will prevent it from damaging items

placed underneath it. When extending, the lift

will immediately stop and reverse, should it

come into contact with an object.   
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Electrical movement in furniture and buildings

page  1

Product data sheet: TS1000A, Electric flat lift
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Prezentacje produktów

Instrukcje 
montażu

Szczegółowe rysunki

Szczegółowe opisy produktów
Zdjęcia 

Pliki do pobrania

Animacje
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Specyfikacja produktów

Produkt TS460A TS460B TS700A TS700B TS750 TS1000A TS1000B DF019 7S SB000 MBSF 110R 30-80

Min/max wysokość
(bez listwy podnoszącej pokrywę) 

645 / 1105 mm 645 / 1105 mm 600 / 1300  mm 600 / 1300 mm 865 / 1465 mm 750 / 1750 mm 750 / 1750 mm 660 / 1180 mm -

Max skok 460 mm 460 mm 700 mm 700 mm 750 mm 1000 mm 1000 mm 520 mm 120 mm

Regulacja skoku Nie Nie Tak Tak No Yes Yes No No

Udźwig  5-50 kg 0-50 kg 5-100 kg 0-45 kg 5-100 kg 5-100 kg 0-45 kg 0-100 kg 10-50 kg

Kolor Srebrny Srebrny Czarny Czarny Black Black Black Silver and black Silver

Funkcja rewers  Tak Nie Tak Nie Yes Yes No No No

Napięcie 110-240 VAC /
50-60Hz

110-240 VAC /
50-60Hz

110-240 VAC /
50-60Hz

110-240 VAC /
50-60Hz

110-240 VAC /
50-60Hz

110-240 VAC /
50-60Hz

110-240 VAC /
50-60Hz

110-240 VAC /
50-60Hz

110-240 VAC /
50-60Hz

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 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 Yes Yes Yes Yes No

RF zdalne sterowanie Tak Tak Tak Opcja R110080 Yes Yes Optional R110080 Yes Yes

IR zdalne sterowanie Opcja R119090 Opcja R112210 Opcja R119090 Opcja R112210 Optional R112210 Optional R119090 Optional R112210 Optional R112210 No

Listwa podnosząca No No Tak Tak Yes Yes Yes - -

Uchwyt mocowania TV Opcja MB460 Opcja MB460 Tak Opcja  
MB002 or MB003 Yes Yes Optional  

MB002 or MB003 MB001 -

VESA 50x50
75x75 

100x100
100x200
200x200

50x50 
75x75

100x100
100x200
200x200

400x400
400x200
400x100 
300x300
200x200
200x100
100x100

200x200
200x100

600x400
600x200
600x100
400x400
400x200
400x100
300x300
200x200
200x100

600x400
600x200
600x100 
400x400
400x200
400x100
300x300
200x200
200x100

200x200
200x100

600x400
600x200
600x100
400x400
400x200
400x100
300x300
200x200
200x100

-

Możliwe zastosowania Komoda str. 2
Kuchnia TV lift str. 3

Komoda str. 5 
 Sypialnia TV lift str. 7 

Biuro str. 8 
Biuro domowe str. 9 

Komoda str. 2
Kuchnia TV lift str. 3

Komoda str. 5 
 Sypialnia TV lift str. 7 

Biuro str. 8 
Biuro domowe str. 9

Komoda str. 2
Kuchnia TV lift str. 3

Salon TV lift str. 4
Komoda str. 5 

Sypialnia TV lift str. 6 
Sypialnia TV lift str. 7 

Biuro str. 8
Biuro domowe str. 9
Salon TV lift str. 11

Komoda str. 2
Kuchnia TV lift str. 3

Salon TV lift str. 4
Komoda str. 5 

Sypialnia TV lift str. 6 
Sypialnia TV lift str. 7 

Biuro str. 8
Biuro domowe str. 9
Salon TV lift str. 11

Living room TV lift page 4
Bedroom TV lift page 6 

Living room TV lift page 11

Living room TV lift page 4
Bedroom TV lift page 6 

Living room TV lift page 11

Living room TV lift page 4
Bedroom TV lift page 6 

Living room TV lift page 11

TV swivel and lift page 10 Window opener page 12
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Specyfikacja produktów

Product TS460A TS460B TS700A TS700B TS750 TS1000A TS1000B DF019 7S SB000 MBSF 110R 30-80

Min/max height
(lid lifter excluded) 

645 / 1105 mm 645 / 1105 mm 600 / 1300  mm 600 / 1300 mm 865 / 1465 mm 750 / 1750 mm 750 / 1750 mm 660 / 1180 mm -

Max stroke 460 mm 460 mm 700 mm 700 mm 750 mm 1000 mm 1000 mm 520 mm 120 mm

Adjustable stroke No No Yes Yes Nie Tak Tak Nie Nie

Lift capacity 5-50 kg 0-50 kg 5-100 kg 0-45 kg 5-100 kg 5-100 kg 0-45 kg 0-100 kg 10-50 kg

Color Silver Silver Black Black Czarny Czarny Czarny Srebrny i czarny Srebrny

Reverse function Yes No Yes No Tak Tak Nie Nie Nie

Input power 110-240 VAC /
50-60Hz

110-240 VAC /
50-60Hz

110-240 VAC /
50-60Hz

110-240 VAC /
50-60Hz

110-240 VAC /
50-60Hz

110-240 VAC /
50-60Hz

110-240 VAC /
50-60Hz

110-240 VAC /
50-60Hz

110-240 VAC /
50-60Hz

AC plug 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 EU/UK/US/NZ/AUS EU/UK/US/NZ/AUS EU/UK/US/NZ/AUS EU/UK/US/NZ/AUS

Manual control switch Yes Yes Yes Yes Tak Tak Tak Tak Nie

RF remote system Yes Yes Yes Optional R110080 Tak Tak Opcja R110080 Tak Tak

IR remote system Optional R119090 Optional R112210 Optional R119090 Optional R112210 Opcja R112210 Opcja R119090 Opcja R112210 Opcja R112210 Nie

Lid lifter No No Yes Yes Tak Tak Tak - -

TV mounting brackets Optional MB460 Optional MB460 Yes Optional  
MB002 or MB003 Tak Tak Opcja  

MB002 lub MB003 MB001 -

VESA 50x50
75x75 

100x100
100x200
200x200

50x50 
75x75

100x100
100x200
200x200

400x400
400x200
400x100 
300x300
200x200
200x100
100x100

200x200
200x100

600x400
600x200
600x100
400x400
400x200
400x100
300x300
200x200
200x100

600x400
600x200
600x100 
400x400
400x200
400x100
300x300
200x200
200x100

200x200
200x100

600x400
600x200
600x100
400x400
400x200
400x100
300x300
200x200
200x100

-

Possible application Cabinet lift page 2
Kitchen TV lift page 3

 Cabinet lift page 5 
Bed-end TV lift page 7 
Home office lift page 8
Furniture slide page 9

Cabinet lift page 2
Kitchen TV lift page 3

 Cabinet lift page 5 
Bed-end TV lift page 7 
Home office lift page 8
Furniture slide page 9

Cabinet lift page 2
Kitchen TV lift page 3

Living room TV lift page 4
Cabinet lift page 5 

Bedroom TV lift page 6 
Bed-end TV lift page 7 
Home office lift page 8
Furniture slide page 9

Living room TV lift page 11

Cabinet lift page 2
Kitchen TV lift page 3

Living room TV lift page 4
Cabinet lift page 5 

Bedroom TV lift page 6 
Bed-end TV lift page 7 
Home office lift page 8
Furniture slide page 9

Living room TV lift page 11

Salon TV lift str. 4
Sypialnia TV lift str. 6 

Salon TV lift str. 11

Salon TV lift str. 4
Sypialnia TV lift str. 6

Salon TV lift str. 11

Salon TV lift str. 4
Sypialnia TV lift str. 6

Salon TV lift str. 11

TV stand str. 10 Zdalne sterowanie okien 
str. 12 



Podnośniki elektryczne do wszystkich zastosowań.
Tylko twoja wyobraźnia wyznacza granicę możliwości. 

Dystrybutor w Polsce:

KRYZA Technologies & Enterprises 

ul. Orla 31a/6 . 75-727 Koszalin . Poland

www.tvlift.pl . biuro@tvlift.pl 

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


