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RISE to the occasion

Introductie
Vogel’s introduceert
RISE: een productlijn
elektrische display liften

De productlijn is tot stand
gekomen door intensieve
samenwerking met
dochteronderneming

Vogel’s presenteert haar

SmartMetals Mounting Solutions.

productlijn elektrische display
liften, genaamd RISE. De

Vogel’s heeft een jarenlange

productlijn is speciaal ontwikkeld

trackrecord op het gebied van

voor gebruik in educatie en

professionele oplossingen.

zakelijke omgevingen.

SmartMetals is van oudsher thuis
in de onderwijsmarkt en specialist

Als professionele AV-installateur

in o.a. liftsystemen. Al deze kennis

of ICT-bedrijf beschik je met RISE

en ervaring heeft geresulteerd in

over een serie stijlvolle, veilige en

de prachtige RISE productlijn.

gebruiksvriendelijke elektrisch
bedienbare oplossingen om grote
displays en interactieve schermen
te installeren.

Vogel’s
elektrische
display
liften
Een reeks elektrische display liften waarmee

Geschikt voor grote schermen

je intuïtief en veilig een scherm op de

tot 86 inch en een gewicht van

juiste plek en op de juiste hoogte kunt

maximaal 120 kg.

instellen. Altijd op een veilige manier door
het duurzame en stijlvolle ontwerp dat

		

voldoet aan de hoogste internationale

Tot 980 mm elektrisch in hoogte
verstelbaar.

veiligheidsstandaarden.
Makkelijk en snel te monteren.

		

Elektrisch bewegen met 50 of 80 mm

Een top down installatie garandeert een

per seconde met het QuickRise™

makkelijke en snelle montage.

systeem.

Vogel’s. For Sure.

		

Zeer gebruiksvriendelijk. Met één
druk op de knop breng je het 		
scherm intuïtief naar de gewenste
hoogte.

		

Uit te breiden met div. accessoires

Verkrijgbaar als trolley,
vloerstandaard en
vloer-wandoplossing

RISE elektrische display liften zijn verkrijgbaar in
verschillende uitvoeringen.
•

De trolley-uitvoering biedt maximale
flexibiliteit. Deze verrijdbare oplossing
verplaats je eenvoudig naar elke
gewenste locatie binnen een gebouw.

•

Het vaste wandsysteem biedt maximale
veiligheid in met name onderwijsruimtes.
Het scherm is dicht tegen de muur
bevestigd en steunt op de vloer. Alle
kabels zijn volledig weggewerkt.

•

De vloerstandaard is een uitstekende
keuze als je een interactief scherm op een
vaste plek wilt, waar wandmontage geen
optie is.

RISE: de veilige,
intuïtieve elektrische
display lift voor het
onderwijs
De display liften van Vogel’s zijn compact,
veilig, duurzaam en zeer gebruiksvriendelijk.
Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor
toepassing in het onderwijs, waar grote
digiboards of touchscreens dagelijks worden
gebruikt tijdens lessen en colleges.

Gebruiksvriendelijk
voor docent,
leerling en student
De intuïtieve bediening van het liftsysteem
maakt dat iedereen, groot of klein, er
moeiteloos mee kan werken. Met een simpele
druk op de knop breng je het scherm veilig op
de gewenste hoogte.

Veilige oplossing voor
grote, interactieve
schermen

Altijd een oplossing
op maat
RISE elektrische display liften zijn verkrijgbaar

Ook qua veiligheid stijgt RISE erbovenuit.

in verschillende uitvoeringen. Het vaste

In het ontwerp is met het oog op onderwijs

wandsysteem biedt maximale veiligheid in

gedacht aan de veiligheid van bijvoorbeeld

onderwijsruimtes. Het scherm is op de vloer

kinderen. De voet is speciaal ontworpen

en dicht tegen de muur bevestigd en alle

om struikelen te voorkomen. En dankzij het

kabels zijn weggewerkt. De trolley-uitvoering

kabelmanagementsysteem zijn kabels mooi

biedt maximale flexibiliteit. Deze verrijdbare

en veilig weggewerkt.

oplossing verplaats je eenvoudig naar elke
gewenste locatie binnen een gebouw.

Tijdens de op- en neerwaartse liftbeweging
zijn scherm en systeem beschermd

Alle RISE elektrische display liften zijn uit te

tegen beschadigingen. Komt het scherm

breiden met een whiteboard set 65, 75 of 86

onverhoopt in aanraking met bijvoorbeeld

inch. Maar ook met andere accessoires zoals

een stoel of ander voorwerp? Dan beweegt

een laptop plateau of verborgen opbergunit

de display lift automatisch terug in de

maak je de opstelling compleet.

tegengestelde richting dankzij het Anti
Collision mechanisme.

In een moderne kantoor- of

Dankzij de intuïtieve bediening van het

vergaderomgeving wil je geen logge

liftsysteem beweeg je het scherm moeiteloos

installatie voor je displays, maar een slanke,

naar de ideale hoogte. Met QuickRise™ (EU

compacte oplossing. Met RISE elektrische

patent in aanvraag) beweeg je een scherm

display liften kies je voor design, innovatie en

elektrisch omhoog en omlaag met een

gebruiksgemak.

snelheid van 50 of 80 mm per seconde.

Het tijdloze design met afgeronde hoeken,
de kabels mooi weggewerkt in een
kabelgoot, de hoogwaardige materialen en
de fraaie afwerking zorgen ervoor dat RISE
display liften naadloos opgaan in iedere
zakelijke omgeving.

Voor zakelijk
gebruik

De beste
oplossing

De trolley-uitvoering biedt maximale flexibiliteit
en is multi inzetbaar. Deze verrijd je soepel en
makkelijk van de ene naar de andere plek.
De vloerstandaard is een fraaie oplossing voor
bijvoorbeeld een receptie of ontvangstruimte.

Veilige
oplossing
voor grote
schermen

In het ontwerp is ook gedacht aan de

Op maat
accessoires

Alle RISE elektrische display liften zijn

veiligheid van de gebruiker. De voet is speciaal
ontworpen om struikelen te voorkomen. En alle
hoeken zijn afgerond, waardoor onderhoud
en schoonmaken makkelijker en veilig kan.

uit te breiden met een laptop plateau,
videoconferencing camera plateau,
soundbar beugel of verborgen opbergunit.
Een must in elke corporate of conference
omgeving.

Veiligheid boven alles
Bij Vogel’s staat veiligheid boven alles.
RISE elektrische display liften voldoen

Eenvoudig
te installeren

dan ook aan de hoogste internationale
veiligheidsstandaarden. Met TÜV en
CE (UL en GS certificering in aanvraag)
beschikken ze over alle certificeringen,
wat uniek is in de markt. Veiliger kan

Dankzij de top-down installatie is het
monteren van de RISE elektrische
display liften heel eenvoudig. De
compacte kolom wordt compleet
geleverd. Je hoeft de lift enkel af
te monteren op de trolley, op de
vloerstaander. De vloer-wandoplossing
monteer je met slechts vier bouten
veilig en snel. Door Vogel’s ClickLoc™
(EU patent in aanvraag) bevestig je het
display vervolgens aan het frame met
één solide klik.

een scherm niet hangen.

De display liften zijn voorzien van
Anti Collision, een fijn afgesteld
veiligheidsmechanisme dat
voorkomt dat het scherm en systeem
beschadigen bij het naar boven of
beneden bewegen. Bij obstructie
beweegt het scherm terug in
tegengestelde richting.

In het ontwerp is ook gedacht aan de
veiligheid van de gebruiker. De voet
is speciaal ontworpen om struikelen
te voorkomen. En alle hoeken zijn
afgerond, waardoor onderhoud en
schoonmaken makkelijker en veilig kan.

Op maat accessoires

Door extra accessoires toe te voegen maak je
van een elektrische display lift gemakkelijk een
totaaloplossing. Alle RISE elektrische display
liften zijn uit te breiden met accessoires zoals
speciaal op maat gemaakte whiteboard
sets van 65, 75 of 86 inch, laptop plateau,
videoconferencing camera plateau,
soundbar beugel of verborgen opbergunit.

Product details
CIS ®

Cable Inlay System zorgt ervoor dat kabels
mooi en veilig zijn weggewerkt

Interface strips

Voor schermen tot 86 inch met een max.
gewicht van 120 kg

Release straps

Voor het gemakkelijk loskoppelen van het
scherm

Veilige voetconstructie
(Trolley | vloerstaander versie)
Minder struikelgevaar

100mm zwenkwielen

(Trolley versie)
De stevige 100mm zwenkwielen maken het
mogelijk dat de lift op iedere ondergrond
gemakkelijk verplaatst kan worden.

TÜV getest op 5x maximale gewicht.
CE certificeerd (UL en GS in aanvraag)

Accessoires

Uit te breiden met whiteboard set 65’, 75” of
86”, laptop houder, videoconfering plateau,
soundbar beugel en verborgen opbergunit.

ClickLoc™

(EU patent in aanvraag)
Bevestig het display aan het frame met één
solide klik

Tot 980 mm verstelbaar in
hoogte

Anti collision
Veiligheidsmechnisme

Bij aanraking met een voorwerp beweegt de
display lift in tegengestelde richting

QuickRise™

(EU patent in aanvraag)
Scherm elektrisch omhoog of omlaag met
snelheid van 50 of 80 mm per seconde

Product overview
VLOER-WAND
OPLOSSING

Display
grootte

Max.
gewicht
display

Slaglengte

QuickRise™
liftsnelheid

Min. - Max.
VESA

65" - 86"

tot
120 kg

980
mm

80 mm/s
tot 120 kg

Min. 300 x 300
Max. 800 x 600

65" - 86"

tot
120 kg

980
mm

50 mm/s
tot 120 kg

Min. 300 x 300
Max. 800 x 600

RISE 5308 elektrische
display lift trolley 80mm/s

65" - 86"

tot
120 kg

980
mm

80 mm/s
tot 120 kg

Min. 300 x 300
Max. 800 x 600

RISE 5305 elektrische
display lift trolley 50mm/s

65" - 86"

tot
120 kg

980
mm

50 mm/s
tot 120 kg

Min. 300 x 300
Max. 800 x 600

RISE 5208 elektrische
display lift trolley 80mm/s

65" - 86"

tot
120 kg

980
mm

80 mm/s
tot 120 kg

Min. 300 x 300
Max. 800 x 600

RISE 5205 elektrische
display lift trolley 50mm/s

65" - 86"

tot
120 kg

980
mm

50 mm/s
tot 120 kg

Min. 300 x 300
Max. 800 x 600

65" - 86"

tot
120 kg

980
mm

80 mm/s
tot 120 kg

Min. 300 x 300
Max. 800 x 600

65" - 86"

tot
120 kg

980
mm

50 mm/s
tot 120 kg

Min. 300 x 300
Max. 800 x 600

RISE 2008 elektrische
display lift vloer-wandoplossing 80mm/s
RISE 2005 elektrische
display lift vloer-wandoplossing 50mm/s

TROLLEY

VLOERSTANDAARD

RISE 5108 elektrische
display lift vloerstandaard 80mm/s
RISE 5105 elektrische
display lift vloerstandaard 50mm/s

ACCESSOIRES

RISE A216 whiteboard set 65" voor RISE elektrische
display lift vloer-wandoplossing
RISE A217 whiteboard set 75" voor RISE elektrische
display lift vloer-wandoplossing
RISE A218 whiteboard set 85" voor RISE elektrische
display lift vloer-wandoplossing
RISE A226 whiteboard set 65" voor RISE elektrische
display lift trolleys en vloerstandaards
RISE A227 whiteboard set 75" voor RISE elektrische
display lift trolleys en vloerstandaards
RISE A228 whiteboard set 85" voor RISE elektrische
display lift trolleys en vloerstandaards

Min. x Max.
afstand vloer tot
midden display

Diepte
vanaf
voorkant
interface

Stand-by
stroomverbruik

806 mm - 1786 mm

n.v.t.

0,5 W

TÜV, CE

5 jaar

Zwart |
Wit

1121

915

915

32,7

29,5

806 mm - 1786 mm

n.v.t.

0,5 W

TÜV, CE

5 jaar

Zwart |
Wit

1121

148

148

31,7

28,5

893 mm - 1873 mm

446 mm

0,5 W

TÜV, CE

5 jaar

Zwart

100 mm
premium
wielen

1208

953

844

45,6

41,1

893 mm - 1873 mm

446 mm

0,5 W

TÜV, CE

5 jaar

Zwart

100 mm
premium
wielen

1208

953

844

44,8

40,3

894 mm - 1874 mm

446 mm

0,5 W

TÜV, CE

5 jaar

Zwart

100 mm
wielen

1209

953

844

44,6

40,1

894 mm - 1874 mm

446 mm

0,5 W

TÜV, CE

5 jaar

Zwart

100 mm
wielen

1209

953

844

43,8

39,3

862 mm - 1842 mm

446 mm

0,5 W

TÜV, CE

5 jaar

Zwart

1177

953

844

44,4

39,9

862 mm - 1842 mm

446 mm

0,5 W

TÜV, CE

5 jaar

Zwart

1177

953

844

43,4

38,9

Kabelmanagement
(CIS®)

ACCESSOIRES

Top down
montage

Certificering Garantie

Kleur

Zwenkwielen

Hoogte

RISE A311 verborgen opbergunit voor RISE
elektrische display liften
RISE A321 verlengstuk verborgen opbergunit
voor RISE elektrische display liften
RISE A111 Accessoire montageset voor RISE
elektrische display liften
RISE A121 Soundbar beugel voor RISE
elektrische display liften
RISE A131 Laptop plateau voor RISE
elektrische display liften
RISE A141 Videoconferencing camera plateau
voor RISE elektrische display liften

Bruto
Netto
Breedte Diepte gewicht gewicht

Waarom kiezen
voor een RISE
elektrische
display lift

1.

RISE elektrische display liften zijn
makkelijk en snel te installeren door

4.

Dankzij het tijdloze design gaan RISE
display liften mooi op in elke ruimte.

een handige topdown montage.

2.

RISE elektrische display liften zijn TÜV
en CE-gecertificeerd en voldoen

druk op de knop breng je het scherm

daarmee aan alle internationale

intuïtief naar de gewenste hoogte.

veiligheidsnormen. Een speciaal

Een groot verstelbereik geeft de

veiligheidsmechanisme Anti Collision

optie voor een hele lage maar ook

beschermt het scherm en systeem

een hoge stand, voor gebruikers van

door bij obstructie automatisch in

klein tot groot.

tegengestelde richting te bewegen.

3.

5.

De bediening is supersimpel. Met een

Voor RISE display liften zijn uitsluitend
duurzame, hoogwaardige
materialen gebruikt, die garant
staan voor een lange levensduur.
Bovendien zijn de producten zo
milieuvriendelijk mogelijk verpakt,
zodat de ecologische voetafdruk
en afvalstromen tot een minimum
beperkt blijven.

Met RISE
kies je voor
duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor

Niet alleen is het design tijdloos en future

Vogel’s. Als marktleider vinden we het onze

proof. Er is ook gekozen voor duurzame,

plicht om goed te zorgen voor mens en

hoogwaardige materialen. Materialen die

milieu. RISE elektrische display liften zijn dan

een zo klein mogelijke impact hebben op het

ook ontworpen om lang mee te gaan.

milieu en de levensduur van de display

Om een lange levensduur te garanderen

lift vergroten.

ontwierpen we de display liften aan
duurtesten van meer dan 30.000 cycles. Je

Voor de afwerking is bijvoorbeeld RoHS-

kunt er dus op vertrouwen dat je met een

gecertificeerde* lak gebruikt, een lak die

RISE display lift een veilig en betrouwbaar

100% vrij is van schadelijke stoffen. Daarnaast

product kunt aanbieden.

hanteren we strenge milieurichtlijnen bij het
productieproces, in lijn met internationale
afspraken.

*Restriction of Hazardous Substances

Bij een duurzaam product hoort
een duurzame verpakking. Daarom

Ook de
verpakking
is duurzaam

hebben we de verpakking van
RISE elektrische display liften zo
milieuvriendelijk mogelijk gemaakt.
Zo bevat de verpakking geen EPS
(piepschuim) of EPP. Ook hebben we
het gebruik van single-used plastics
met 85% teruggebracht ten opzichte
van oude verpakkingen.

Dankzij de duurzame verpakking is
het afval makkelijker te scheiden en
blijven afvalstromen beperkt tot
een minimum.

Waarom
Vogel’s?
De beste oplossing

De beste materialen

In ons Product Development Center

Bij Vogel’s doen we geen concessies

ontwikkelen we producten die aan

als het gaat om kwaliteit. Je moet

de wensen van de eindgebruiker

erop kunnen vertrouwen dat je een

én de installateur voldoen. Dit

oersterk, solide en duurzaam product

vormt het startpunt van elk nieuw

in handen hebt. Kwaliteit is bij ons

productontwikkelingsproces bij

daarom maatgevend in elke stap van

Vogel’s. Wat wij daar nog aan

het ontwerpproces.

toevoegen? Future proof design.
Zodat de eindgebruiker er ook na
vele jaren intensief gebruik nog altijd

Maximale veiligheid

even blij mee is.
Vogel’s producten zijn bijna altijd TÜV
gecertificeerd. Een onafhankelijke
garantie dat je een absoluut veilig
product in handen hebt. Veel
producten voor de professionele
markt testen we op 5 maal het
maximale draaggewicht.

Snelle en eenvoudige
installatie
Elk product van Vogel’s is daarom
ontworpen voor een vlotte montage.
Zeker bij grote projecten boek je hierdoor
als installateur al snel veel tijdwinst.

Service en
ondersteuning
Hoe eenvoudig onze oplossingen
ook te installeren zijn, soms is extra
ondersteuning toch gewenst. In de
zakelijke omgeving kom je namelijk
ook ingewikkelde en grote installatieuitdagingen tegen. Onze engineers en
product designers hebben veel ervaring
en helpen je graag met deskundig
advies.

Al bijna 50 jaar
toonaangevend
Op Vogel’s kun je bouwen als
AV-installateur. Al bijna 50 jaar
ontwikkelt Vogel’s innovatieve,
betrouwbare en gebruiksvriendelijke
bevestigingsoplossingen voor zowel de
consumentenmarkt als de professionele
markt. Oplossingen die uitblinken in
design, veiligheid en installatiegemak.
Je kiest je dus nooit voor zomaar een
bevestigingsoplossing. Je kiest voor de
zekerheid van de beste oplossing.

Vogel’s. For Sure.

RISE to the occasion

Volg Vogel’s:
Volg Vogel's:

/VogelsForSure

/c/VogelsForSure

/company/vogels

/VogelsForSure

/vogels_official

Disclaimer

de juistheid van de verstrekte informatie te
waarborgen, kan Vogel’s niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele fouten. Dit geldt
tevens voor fouten of omissies op het gebied
van prijzen en afmetingen. Niet alle producten
worden in alle landen aangeboden.

Disclaimer
Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan om de juistheid van de verstrekte
informatie te waarborgen, kan Vogel’s niet aansprakelijk worden gesteld voor

Vogel’s. For Sure.
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