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GÖR UPPLEVELSEN

STÖRRE
Har du någonsin känt att du vill vara på plats, istället för att bara titta på?
Sitta i passagerarsätet under biljakten eller uppleva årets match från läktarplats?
För att komma så nära verkligheten som möjligt när det gäller ljus, färger och
kontrast, behöver man en projektorduk av hög kvalité.
Kingpin screens har ett stort utbud av olika modeller: elektriska, manuella och
ramspända, för storslagna filmkvällar och till konferensrummet. Alla dukar är
lätta att installera och använda tillsammans med ert hemmabiosystem eller
den befintliga utrustningen på kontoret.
Oavsett vilka behov ni har och vilken modell ni väljer, garanterar vi en duk som
håller fantastisk bildkvalité och ett attraktivt pris.
Don’t just watch. Be there.
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CROWN
ELECTRIC SCREEN
Smart designad elektrisk skärm där duktyget
kommer ut framtill på dukkassetten. Tack vare
detta skapas ett mellanrum på ca 7 cm mellan
väggen och duken. Det betyder att du på ett
enkelt sätt kan montera Crown både ovanför
tavlor och whiteboards. Den smarta upphängningen
gör att du kan hänga duken i tak eller på vägg.

Vår bästsäljare som är perfekt för dig med smak för
smarta funktioner och exklusiva materialval.

Artikel

Format / Storlek

CES180

16:9 / 77”

Duktyget är av glasfiber, ett styvt och tåligt material som
står sig mycket bra över tid. Motorn har inbyggda justeringar
för ändlägen, ställbara med stor precision.

CES210

16:9 / 90”

CES240

16:9 / 104”

CES270

16:9 / 117”

Kingpin KP300A medföljer, ett universellt fjärrkontrollsystem
som kan styra din duk på många olika sätt.
KP300A
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TAB

ELECTRIC SCREEN
Denna tab-tension duk är vår planaste duk
i rulldukssortimentet. Konstruktionen och
linorna på sidorna gör att duken spänns ut
som en ramspänd duk, men är ihoprullbar.

Den smarta konstruktionen gör att duken håller samma
höga bildkvalitet som en ramspänd duk. Dukar av det här
slaget har ofta stora och otympliga dukkassetter. Därför
har vi designat vår egen variant, endast 12,5 cm hög och
både elegant och diskret i sitt utförande.

Artikel

Format / Storlek

TAB210

16:9 / 90”

16:10 / 93”

TAB240

16:9 / 104”

16:10 / 107”

TAB270

16:9 / 117”

16:10 / 121”

TAB300

16:9 / 131”

16:10 / 135”

TAB330

16:9 / 145”

16:10 / 149”

Kingpin KP300A medföljer, ett universellt fjärrkontrollsystem som kan styra din duk på många olika sätt.

KP300A
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ELLIPSE

ELECTRIC SCREEN
Den ellipsformade kassetten är elegant
och diskret i sitt utförande. Ellipse är
specialdesignad för kontor och skola,
men passar lika bra i hemmet.

Klar att ansluta till vägguttaget och använda direkt, utan
installation av elektriker. Duken monteras enkelt av en
person och kan fästas i både vägg och tak. Monteringsanordningen är kompatibel med de flesta skensystem,
vilket har gjort Ellipse till en favorit i offentlig miljö.
Kingpin KP300A medföljer, ett universellt fjärrkontrollsystem som kan styra din duk på många olika sätt.

Artikel

Format / Storlek

EES180

1:1 / 100”

16:9 / 77”

16:10 / 79”

EES210

1:1 / 117”

16:9 / 90”

16:10 / 93”

EES240

1:1 / 134”

16:9 / 104”

16:10 / 107”

EES270

1:1 / 150”

16:9 / 117”

16:10 / 121”

EES300

1:1 / 167”

16:9 / 131”

16:10 / 135”

KP300A
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INCEILING
ELECTRIC SCREEN
När du behöver bygga in en duk i
taket är detta ditt självklara val.
Duken integreras i undertaket och
smälter osynligt in i kontors/hemmiljön.

Kassetten är tillverkad i aluminium och ger en hög
kvalitetskänsla. När den nedre duktyngden går
upp i kassetten så lägger den sig och döljer öppningen.
Duktyget är 240 cm högt, detta ger er möjligheten att
använda alla format och möjliga presentationskällor,
till och med en ”gammaldags” overhead-projektor.
Kingpin KP300A medföljer, ett universellt fjärrkontrollsystem som kan styra din duk på många olika sätt.

Artikel

Format / Storlek

ES210

1:1 / 117”

ES240

1:1 / 134”

KP300A
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KINGPIN
CONTROL SYSTEM
Kingpins universella fjärrkontrollsystem är ett av de
smartaste på marknaden. Det kan styra din filmduk
på olika sätt - med rf, ir-öga, 2-tråds ir, trigger,
slutningar eller via tryckknappar.

RF
(STANDARD)

PROGRAMMERBAR
IR
MOTTAGARE KP300A

MOTTAGARE KP300A

UNIVERSAL REMOTE CONTROL

REMOTE CONTROL

Om du vill styra din duk med en IR fjärrkontroll kan du programmera mottagaren via
det inbyggda IR-ögat. De flesta fjärrkontroller
fungerar med KP300A.

STYRSYSTEM
2-TRÅDS IR

STYRSYSTEM
SLUTNING (I/O)

PROJECTOR

Om din projektor har en 12V-trigger kan du
koppla ihop den med KP300A. Duken åker
ner när du sätter på projektorn, och åker
upp igen när du stänger av projektorn.

SMARTA
KABELKANALER

MOTTAGARE KP300A

MOTTAGARE KP300A

STYRSYSTEM

STYRSYSTEM

Om du har ett styrsystem som Crestron,
AMX, Neets eller liknande, kan man koppla
in KP300A med 2-tråds IR och styra duken
med defaultkoder.

MOTTAGARE KP300A





En RF-fjärrkontroll medföljer. Den är
programmerad att fungera tillsammans
med mottagaren, och är det vanligaste
sättet att styra duken.

12V
TRIGGER

Om du har ett styrsystem som Crestron,
AMX, Neets eller liknande, kan man koppla
in KP300A och styra duken genom att
öppna eller sluta kretsarna.

VARIANT 1

VARIANT 2

VARIANT 3

De smarta kanalerna gör att man kan välja
hur kablarna ska dras beroende på hur
mottagaren ska placeras.

AUTO TRIGGER RF
(KP500A)

Det extra tillbehöret Auto Trigger RF kopplas ihop
mellan strömkontakten och din projektor, och styr
duken automatiskt. Den känner av när projektorn slås
på, och skickar ner duken. När projektorn stängs av,
hissar den upp duken igen.
Tack vare att RF-signaler behöver inte optisk kontakt,
kan mottagaren vara dold bakom panel eller innertak.

KP500A

Artikel
KP300A

Universellt fjärrkontrollsystem

KP500A

Extra tillbehör - RF Trigger

KP300A
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LITE

MANUAL SCREEN
En enklare duk med en liten och diskret kassett
tillverkad i formsprutad aluminium. Den stilrena
designen passar moderna hem såväl som
kontorsmiljöer. Monteringssystemet är lätt att
använda och är kompatibelt med de flesta
skensystem på marknaden.

Duken kan monteras på vägg eller i tak och finns i ett flertal
format; 1:1, 16:9 och 16:10. En enkel men robust duk för dig
som inte vill spara på annat än pengar!
Duktyget är en mattvit polyesterväv med en PVC behandlad
yta för goda bildegenskaper och som står sig bra över tid.

Artikel

Format / Storlek

LMS180

1:1 / 100”

16:9 / 77”

16:10 / 79”

LMS210

1:1 / 117”

16:9 / 90”

16:10 / 93”

LMS240

1:1 / 134”

16:9 / 104”

16:10 / 107”
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VELVET
FRAME SCREEN
Speciellt framtagen ramspänd duk för
optimal bildåtergivning. Ramen är täckt
med sammet som förhindrar eventuella
störande ljusreflektioner. Detta är en
duk vi rekommenderar varmt för alla
filmfantaster där ute!

Ramens vinkel in mot duken är 45 grader, vilket även
det motverkar att reflexer studsar mot bildytan.
Duktyget är ett elastiskt vinyltyg, som ger bättre
kontrast och mer korrekt färgåtergivning.

Artikel

Format / Storlek

VFS180

16:9 / 77”

16:10 / 79”

VFS210

16:9 / 90”

16:10 / 93”

VFS240

16:9 / 104”

16:10 / 107”

Rekommenderas till alla filmfantaster som vill ha
perfekt färg- och ljusåtergivning på en garanterat
vågfri duk för optimal filmupplevelse.

VFS270

16:9 / 117”

16:10 / 121”

VFS300

16:9 / 131”

VFS400

16:9 / 176”
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PULL UP
SCREEN

Portabel duk försedd med en stabil
konstruktion som är utformad för
att tåla påfrestningarna vid mobil
användning. Duken är utrustad med
gasdämpare för exakt höjdjustering.

Portabel duk med uppfällningsanordning i stabil
konstruktion, utformad att tåla det extra slitage
som mobil användning ibland för med sig.
Duken går snabbt att ställa upp och är klar att
använda på några sekunder.

Article

Format / Size

PS170

16:9 / 73”

16:10 / 75”

PS200

16:9 / 89”

16:10 / 92”

Pull Up är perfekt för resande säljare, när det är ont
om plats eller när du av någon annan anledning inte
kan ha duken monterad på en vägg.
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TRIPOD
SCREEN

Portabel duk med en stabil konstruktion
som är utformad för att tåla
påfrestningarna vid mobil användning.

Portabel duk med klassiskt trebensstativ i stabil konstruktion
som tål de påfrestningar mobil användning kan innebära.
En justerbar arm gör det enkelt att få duken i lagom höjd.
Tripod är perfekt för resande säljare, när det är ont om plats
eller när du av någon annan anledning inte kan ha duken
monterad på en vägg. Ta med den hem till helgen för en
häftig filmupplevelse!

Artikel

Format / Storlek

TS150

1:1 / 85”

TS180

1:1 / 100”

TS200

1:1 / 113”
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BE

THERE!
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FOLDABLE
FRAME SCREEN

Denna duk är mycket praktisk när man skall visa
film eller presentationer för större grupper.
Den är lätt att plocka ihop och isär vilket gör den
till en smidig produkt att flytta. En vanlig produkt
för uthyrning och offentlig miljö.

Ramen till duken kommer i en del och man fäller ut och
monterar den på några minuter. Materialet till filmduken
är gjort av PVC, ett starkt och hållbart material som
håller sej väl över tid.
Ett frontprojektionsduktyg ingår i setet tillsammans
med en enklare nylonväska. Om du behöver duktyg
för bakprojektion så kan det beställas separat.

Artikel

Format / Storlek

FFS305

16:9 / 138”

FFS406

16:9 / 183”

FFS508

16:9 / 230”

FFS600

16:9 / 271”
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BIG SIZE
SCREEN

Detta är en stor projektionsduk för proffesionellt bruk.
Tack vare dukens höga kvalité passar den perfekt i
skolor, audiotorium och andra krävande miljöer.

Proffsduken för stora presentationer. Tack vare den smarta
konstruktionen av fästena är den möjlig att även hänga på
väggen. Kedjorna som medföljer säkerställer ytterligare
säkerhet i enlighet med TUV säkerhetsregleringar.
Den överdimensionerade motorn har en extra säkerhetsåtgärd med ett överhettningsskydd. Alla våra dukar har
M1/B1 OCH M2/B2 klassning (brandklass).

Artikel

Format / Storlek

BSS400

4:3 / 197”

16:9 / 197”

16:10 / 197”

BSS500

4:3 / 246”

16:9 / 246”

16:10 / 246”

BSS600

4:3 / 295”

16:9 / 295”

16:10 / 295”

Denna duk finns i flera storlekar, format och i andra duktyg,
läs mer på www.kingpinscreens.com.

KP300A köpes till separat.
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PROJECTOR
MOUNTS

Vår serie med universalfästen för projektorer.
Snygg design och enkel montering gör stativen
till ett bra och prisvärt alternativ.

VERTICAL
PROJECTOR MOUNT

Vertical är vår serie med kortare, mer slimmade stativ.
Monteras antingen i taket eller mot väggen beroende
på modell. Hög kvalitet, snygg design och enkel
montering till ett mycket bra pris.

VPM140

Alla stativ finns i silver, men de korta (VPM140) finns
även i svart och vitt, vilket ger dig möjlighet att
färgmatcha din projektor.
Artikel

Längd arm

Förlängning

Färg

VPM140

140 mm

N/A

Silver / Svart / Vit

VPM235

235 mm

235-310 mm

Silver

VPM235

235 mm

235-310 mm

Silver

VPM235W-S

VPM235-S

PROFESSIONAL
PROJECTOR MOUNT

Professional är en serie prisvärda universalfästen för
projektorer. Stativet monteras enkelt i taket och erbjuder
god design av högsta kvalitet.
Takplattan går att vinkla, vilket gör att monteringen är
möjlig även i snedtak. I röret mellan tak och projektor
finns plats för upp till 6 kablar.
Artikel

Längd arm

Förlängning

Färg

PPM300

300 mm

300-440 mm

Silver / Vit

PPM500

500 mm

500-750 mm

Silver / Vit

PPM700

700 mm

700-1170 mm

Silver / Vit
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KP TRADING I BORÅS AB, GÖTEBORGSVÄGEN 8, 504 35 BORÅS
TELEFON 033 15 22 90
Mer information om våra produkter finns på vår hemsida:
www.kingpinscreens.com

