
Series

Beleef meer  
met Vogel’s

NEXT

TV muurbeugels en standaards van hoge kwaliteit
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Zo zijn we van start gegaan met de ontwikkeling van de NEXT-serie. En aan 

de reacties van professionals en veeleisende klanten te zien, hebben we 

onszelf overtroffen. Zelfs zij zijn verrast door de NEXT-serie. Een draaibare 

muurbeugel die je favoriete posities onthoudt? Een beugel die je kan 

bedienen met een app? Een soundbar die met je tv meebeweegt en een 

geluidskwaliteit heeft die andere speakers in de kamer overbodig maakt? 

Zelfs als je dergelijke zaken voorheen niet mogelijk achtte, zijn dit voordelen 

waar je maar al te snel aan gewend zal raken. 

IK HEB EEN  
SIMPELE SMAAK. 
IK BEN ALTIJD  
TEVREDEN MET 
HET BESTE..”

“

Oscar Wilde
Ierse schrijver
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Gelukkig zijn er momenten in het leven 

waarin keuzes eenvoudiger blijken dan 

vooraf gedacht. Dit is zo'n moment.  

Omdat de NEXT-serie van Vogel's uitblinkt 

op alle gebieden die van belang zijn bij 

het kiezen van een tv muurbeugel.

Esthetisch gezien zullen de stijlvolle 

maar onopvallende look en materialen 

van hoge kwaliteit perfect passen 

bij je interieur, van retro-modern tot 

Scandinavisch, van industrieel tot stedelijk. 

Terwijl het ontwerp technisch gezien 

supermodern maar toch robuust is.  

Met innovaties die zijn geïnspireerd op 

de behoeften van de gebruiker: van een 

intuïtieve interface tot een pragmatische 

functionaliteit en slimme oplossingen die je 

kijkervaring oprecht verbeteren.  

SOMS IS EEN 
COMPROMIS 
NIET NODIG. 
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De muurbeugels van Vogel's NEXT-serie 

zijn beschikbaar in verschillende versies, 

dus er is een oplossing voor elke behoefte. 

De DesignMount is de perfecte manuele muurbeugel. 

Op een discrete manier je ideale kijkervaring bevorderen. 

Dankzij de Smart Movement Mechanism (SMM®), 

waarmee je tv met één vinger in de juiste stand wordt 

gezet. Terwijl het Screen Protection System (SPS®) 

voorkomt dat je tv tegen de muur stoot.

De MotionMount garandeert dezelfde ideale kijkervaring,  

maar is elektrisch. Zet je tv aan en deze keert automatisch terug 

naar de laatst gekozen kijkpositie. Of naar een van de tien andere 

voorgeprogrammeerde posities, zodat iedereen in het gezin op 

z'n eigen manier tv kan kijken. Gebruik de handige app om je 

kijkpositie aan te passen. En wanneer je de tv uitzet, draait deze 

moeiteloos terug naar de standaardpositie tegen de muur.

Jij beslist wat je 
tv muurbeugel 

moet doen. 
Dat garanderen 

wij. Zonder  
problemen. 

DesignMount

MotionMount

Ontwerp & comfort

Zowel de 
DesignMount als de 

MotionMount zijn 
beschikbaar voor 

OLED tv's.
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De SoundMount™ voegt een nieuwe dimensie toe aan 

het perfecte zicht. Door de geïntegreerde soundbar 

draait de speaker automatisch met het scherm naar je 

toe, voor een complete geluidservaring. Voeg daar een 

draadloze subwoofer aan toe die je overal in de kamer 

neer kan zetten, en voilà, een geluidskwaliteit die zo goed 

is dat het gedoe met extra speakers verleden tijd is.  

Zelfs als je met je smartphone of tablet direct muziek 

streamt naar de soundbar. 

De MotionSoundMount tilt de muurbeugel naar een 

compleet nieuw niveau. Eigenlijk kan niets daaraan 

tippen. Een probleemloze installatie, automatische 

bewegingen en perfect geluid komen samen in dit 

allesomvattende product. Perfectie letterlijk binnen 

handbereik. Met de afstandsbediening van je tv 

of de speciaal ontwikkelde app van Vogel's kan je 

uit tien voorgeprogrammeerde instellingen kiezen, 

zodat iedereen in het gezin kan genieten van hun 

gepersonaliseerde kijkposities. 

SoundMount™

MotionSoundMount

De alles-in-één oplossing, 
met automatische beweging.

Perfect geluid
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EEN GOED  
ONTWERP IS  
INNOVATIEF. HET 
VERVAARDIGT GEEN 
NIEUWIGHEIDJES 
VOOR DE LEUK..”
Dieter Rams
Duits industrieel ontwerper 

“
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Bij Vogel's hebben we slechts één reden om te innoveren: 

omdat het jou, de gebruiker, voordeel oplevert. Voor de 

volgende NEXT-serie hebben we bijvoorbeeld een muurbeugel 

ontwikkeld die automatisch naar je kijkpositie toe beweegt met 

behulp van een app, omdat we wisten dat het je leven net dat 

kleine beetje eenvoudiger zou maken. Daarnaast zijn er tien 

voorgeprogrammeerde instellingen omdat we ons ervan bewust 

zijn dat de tv vanuit verschillende posities in de kamer wordt 

bekeken. 

We hebben ook de eerste muurbeugel ontwikkeld met 

geïntegreerd geluid die met je tv meebeweegt zodat je kan 

genieten van een ultieme kijk- en luisterervaring. Vanaf je 

smartphone of tablet kan je ook je favoriete muziek direct naar de 

soundbar streamen. Extra speakers zijn niet meer nodig.

Wij hadden de ambitie om met onze NEXT-serie een lijn tv 

muurbeugels te ontwerpen die maximaal comfort biedt met 

minimale inspanning. Mensen vertellen ons dat dat gelukt is. 

Innovatieve  
eigenschappen 

die speciaal 
voor jou zijn  
ontwikkeld.
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“Wat wij wilden voor de NEXT-serie was een speciaal product dat zou beschikken over de 

beste functies van voorgaande producten. Zoals ons gepatenteerde Screen Protection 

System (SPS®), waarbij de vier armen van het mechanisme zijn geïntegreerd zodat de tv nooit 

tegen de muur kan stoten, de technologie waarbij slechts één vinger nodig is voor gebruik of 

het exclusieve met een laser bewerkte laswerk voor een perfecte afwerking.

Over de afwerking gesproken, wij doen onze uiterste best om het product een high-end 

uitstraling te geven. Je ziet geen elektronica, gemotoriseerde apparatuur of kabels.  

Alles is al geïntegreerd in de constructie. 

In ons geïntegreerde design zie je ook terug dat de drie hoofdonderdelen - de wandplaat, 

de armen en de beugel - niet slechts drie afzonderlijke onderdelen zijn, maar samen één 

geheel vormen. We leggen de nadruk op dat ontwerp door de contrasterende kleuren van 

het zwarte staal met poedercoating en het geborstelde aluminium van de omtreklijnen. 

“Als ontwerper moet je soms 
tegen de stroom van de 
gevestigde standaard ingaan.”

Stefan Luijben
Teamleider R&D
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Als ontwerper moet je soms tegen de stroom van de 

gevestigde standaard ingaan, en dat is precies wat 

we gedaan hebben met de afstandsbediening: we 

hebben deze compleet weggelaten. Mensen hebben 

al zoveel afstandsbedieningen liggen en zitten niet te 

wachten op nog meer van hetzelfde. Met ons design 

hebben ze die ook helemaal niet nodig. Zodra je de 

tv aanzet, draait de muurbeugel terug naar de laatste 

kijkpositie, en als je de tv weer uitzet, draait de tv ook 

weer terug naar de standaardpositie. Je kan deze 

positie met de hand instellen, en deze wordt dan direct 

opgeslagen in het geheugen. Je maakt de ervaring dus 

menselijker door middel van aanraking en geheugen,  

in plaats van weer een hulpmiddel te gebruiken.” 

GEEN EXTRA 
REMOTE...



12 NEXT SERIES Experience more

ER ZIJN  
DRIE  
REACTIES 
MOGELIJK BIJ 
HET ZIEN VAN 
EEN NIEUW 
ONTWERP: 
JA, NEE EN 
WAUW!”

Milton Glaser
Amerikaans grafisch vormgever

“
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GIO Award Red Dot Award Plus X Award IF Design Award 
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Zodra jij de tv aanzet, draait de elektrische tv muurbeugel 

automatisch naar de laatste kijkpositie. Met een draaihoek 

van 120° kan je overal waar je wilt in de kamer tv kijken.  

En zodra je de tv uitzet, draait deze weer terug naar de 

muur en wordt zo mooi ‘opgeborgen’. 

Je kan ook tien voorgeprogrammeerde posities instellen in 

de MotionMount-app van Vogel's (iOS en Android).  

Met slechts één druk op de knop draait de tv richting de 

keuken, de eettafel of naar je favoriete leunstoel.

Met het gepatenteerde Smart Movement Mechanism 

(SMM®) kan je met slechts de beweging van je vinger 

de tv laten bewegen op de handmatige  

NEXT-muurbeugel. 

Speel muziek af door simpelweg je smartphone of tablet te  

gebruiken via de SoundMount of MotionSoundMount. 

Deze kan overal in de kamer worden geplaatst. 

Je hebt geen extra speakers meer nodig en je 

verbetert het geluid van je tv. 

Eenvoudig 
te bedienen

Met een app te bedienen 
voor extra functionaliteit

Controle met  
één vinger 

Audio streamen  
via bluetooth

Draadloze  
subwoofer
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Je hoeft je niet langer zorgen te maken om je scherm of muur, 

want het unieke Screen Protection System (SPS®) van Vogel's 

beschermt op elk moment zowel je scherm als je soundbar.  

Het maakt niet uit hoe ver je het draait, je kan er rustig van 

uitgaan dat het niet tegen de muur stoot.

De soundbar en tv worden van elektriciteit voorzien 

via de NEXT-muurbeugel, waardoor je slechts één 

stopcontact nodig hebt.

De elektrische beugel draait automatisch naar je toe zodra je 

de tv aanzet, en draait weer terug naar de standaardpositie 

wanneer je de tv uitzet. Op die manier hoef je nooit meer je 

breekbare OLED-scherm aan te raken. Zowel de elektrische als 

handmatige muurbeugels zijn beschikbaar in een speciale 

OLED-versie voor schermen die zijn voorzien van VESA 400 x 200, 

met een naadloze en elegante afwerking.

Verwijder kabels uit het zicht met het Cable Inlay 

System (CIS®) voor een opgeruimde, keurige look.

Bescherming  
van je muur en tv

Een enkel  
stopcontact

Ideaal voor OLED tv's 

Schone afwerking 

Bovenaanzicht

Muur
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“Bij een tv draait het om twee dingen: wat je ziet en wat je hoort.  

Voor de volgende NEXT-serie hebben we dus besloten om iets unieks te 

ontwikkelen: een soundbar die is geïntegreerd in de muurbeugel.  

Als je de tv aanzet, draaien zowel het scherm als de soundbar naar je 

toe, zodat je een optimale audio- en video-ervaring beleeft. 

Want de beste geluidskwaliteit ontstaat wanneer de speaker naar je toe 

is gedraaid. Het klinkt enorm logisch als je het hoort, maar toch is Vogel's 

het enige bedrijf dat het heeft bewerkstelligd.

We hebben de technische standaard voor het geluid van de NEXT-

serie enorm hoog gelegd. En om er zeker van te zijn dat we daaraan 

voldoen, kwam ik met het idee van een 'Golden Ears'-team om onze 

prototypes te testen. Ik stuurde uitnodigingen naar het personeel 

binnen het bedrijf om zich aan te melden voor onze vierkoppige 

testgroep. 

Erwin Hermsen
Manager Applied Technology

Zowel het scherm  
als de soundbar  
draaien naar je toe.” 

”
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Wanneer we nieuwe mensen aannemen, nodig ik ze uit voor 

de test. Als ze beter scoren dan de persoon met de huidige 

laagste score in het Golden Ears-team, dan vervang ik deze 

met de nieuwe persoon. Het heeft zich ondertussen ontwikkeld 

tot een soort spelletje. Maar het is ook bloedserieus: we willen 

de beste tests, want Vogel's wil klanten het best mogelijke 

geluid geven. Het zegt iets over hoe fanatiek we bij Vogel's 

zijn om kwaliteit te leveren. En wat betreft onze zeer menselijke 

bedrijfscultuur: we weten dat het tegenwoordig om echte 

mensen en hun ervaring draait.”

Zowel het scherm  
als de soundbar  
draaien naar je toe.” 

Ongeveer vijftig mensen hebben zich aangemeld en ik 

selecteerde de beste vier op basis van verschillende criteria,  

zoals hoorbaar frequentiespectrum, het herkennen van 

bepaalde frequenties, muzikaliteit, het horen van stereo, etc.  

In mijn vrije tijd run ik een opnamestudio, dus ik gebruikte 

software uit de geluidsindustrie en mijn eigen knowhow om 

een compleet geautomatiseerde test van tien minuten te 

ontwikkelen onder identieke omstandigheden voor iedereen. 
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AV multi-drager
Een onopvallende oplossing voor het eeuwige 

probleem om extra toestellen veilig op te bergen 

zonder gedoe. Ontworpen voor gebruik in 

combinatie met de kabelkolom, een plateau 

van hoogwaardig veiligheidsglas dat op elke 

hoogte kan worden gepositioneerd voor 

optimaal gebruiksgemak.

Kabelkolom
Deze keurige aluminium kabel,  

die speciaal is ontworpen voor de  

NEXT-serie, verbergt tot wel tien kabels, 

terwijl deze zich op slechts twee 

centimeter van je muur bevindt. 

COMPLETE 
OPLOSSINGEN VOOR 
ALLE MEDIA-APPARATUUR. 

De NEXT-serie wordt aangeboden met een assortiment accessoires, die allemaal voldoen aan de hoge, 

technische en esthetische standaard, net zoals de muurbeugel waarvoor ze gemaakt zijn. Net als de 

muurbeugel zijn ook deze stijlvolle accessoires zo ontworpen dat ze naadloos in elk interieur kunnen 

worden geïntegreerd. 
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COMPLETE 
OPLOSSINGEN VOOR 
ALLE MEDIA-APPARATUUR. 

Vogel's NEXT 7840
 kabelkolom
•  Gestroomlijnd, elegant ontwerp  

•  Kabelkolom 100 cm •  Aluminium product 

•  Tot 10 kabels verbergen •  Slechts 2 cm van 

de wand •  Te combineren met NEXT 7825 AV 

multi-drager om AV- & multimedia-apparatuur 

op te bergen (max. 4x NEXT 7825)

AV multi-drager

•  Gestroomlijnd, elegant ontwerp •  Complete oplossing voor 

alle media-apparatuur •  Afmetingen (breedte x diepte):  

67 X 31 cm •  Max. gewicht: 10 kg •  Vervaardigd van 

hoogwaardig veiligheidsglas •  Kan op elke hoogte aan de 

kolom worden bevestigd •  Moet worden gecombineerd met 

kabelkolom NEXT 7840

Vogel's NEXT 7825
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Onze oprichter, Harry Vogels, wilde in 1973 een betere manier ontwikkelen 

om geluid te sturen dan dat op dat moment gebeurde met speakers die 

op de grond of op een boekenplank stonden. Toen hij erachter kwam dat 

er niets te vinden was op de markt, besloot hij zelf iets te gaan bouwen.  

Het resultaat was 's werelds eerste luidspreker muurbeugel, de BEK 100.  

Het was een doorslaand succes en het merk Vogel's was daarmee een feit.

In de loop van de tijd groeide het aanbod van Vogel's: van beugels voor 

tv-toestellen tot beugeloplossingen voor ziekenhuizen en hotels. Je vindt 

onze producten overal terug, zoals in openbare ruimtes, kantoren,  

winkels en talloze huizen wereldwijd.

EEN BEDRIJF DAT IS 
OPGERICHT MET DE 
PASSIE OM TE VERBETEREN.
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We invented 
the television.

VOGEL'S EN LG. 
BRENG HET BESTE  
SAMEN.
Vogel's heeft speciaal voor de LG Signature een tv muurbeugel 

ontworpen waarmee 's wereld dunste tv kan draaien. Daarnaast is er 

ook een tv muurbeugel oplossing voor montage vlak op de muur.  

Dit zeer innovatieve staaltje techniek is het resultaat van een nauwe 

en exclusieve samenwerking tussen Vogel's en LG.

We hebben de elektrische tv muurbeugels ontwikkeld 

voor universeel gebruik voor elk tv-scherm met een 

automatische auto-home-positie. Loewe bezit een 

belangrijk aandeel op de enorme markt van OLED 

tv-schermen. R&D-teams van de bedrijven die 

internationaal actief zijn, hebben succesvol de handen 

ineen geslagen om het gebruik van elektrische tv 

muurbeugels te vermeerderen in combinatie met de 

televisies van Loewe.

Tot op de dag van vandaag staan Loewe producten voor 

tijdloos design, innovatieve technologieën, ontwikkeld en 

geproduceerd met de precisie en betrouwbaarheid van 

de Duitse techniek.  

Source: LG

LG —  voorloper in OLED-technologie

Dankzij OLED-technologie worden tv’s steeds platter. LG heeft in deze 

categorie de LG Signature OLED tv ontwikkeld (LG W7 en LG W8):  

de dunste tv ooit. Het beeldpaneel is losgekoppeld van de 

elektronica en de luidsprekers, wat deze tv zo dun maakt dat hij  

bijna als 'behang' op de muur hangt.

Gezamenlijke  
inzet met  
overweldigende  
resultaten.
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Om zelf de talloze mogelijkheden  
te bekijken van de NEXT-serie  
muurbeugel, ga je naar  
vogels.com/NEXT of scan je de  
QR-code.

NEXT 7345 NEXT 7346 NEXT 7355 NEXT 7356 NEXT 7555 NEXT 8365 NEXT 8375

Elektrische muurbeugel

Automatisch draaien en te bedienen met een app

Geïntegreerde soundbar en draadloze subwoofer

Bediening via tv-afstandsbediening auto home auto home auto home sound
auto home & 
sound

Audio streamen via bluetooth

Screen Protection System (SPS®)

Smart Movement Mechanism (SMM®)

Cable Inlay System (CIS®)

Premium kabeldoorvoersysteem
dankzij de kabelgoot, (wand)plaat en koker

alleen koker

Bereik van grootte beeldscherm  [cm] 102-165 102-165 102-165 102-165 165 LG Signature 102-165 102-165

Max. tv gewicht  [kg] 30 30 30 30 18 30 30

Uittrekken van de muur tot [cm] 72 72 72 72 72 72 72

Max. VESA 600 x 400
400 x 200 (vast) 
300 x 200 (vast

600 x 400 400 x 200 Niet VESA 600 x 400 600 x 400

PRODUCT
DETAILS

DesignMount DesignMount
Ideaal voor OLED
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NEXT 7345 NEXT 7346 NEXT 7355 NEXT 7356 NEXT 7555 NEXT 8365 NEXT 8375

Elektrische muurbeugel

Automatisch draaien en te bedienen met een app

Geïntegreerde soundbar en draadloze subwoofer

Bediening via tv-afstandsbediening auto home auto home auto home sound
auto home & 
sound

Audio streamen via bluetooth

Screen Protection System (SPS®)

Smart Movement Mechanism (SMM®)

Cable Inlay System (CIS®)

Premium kabeldoorvoersysteem
dankzij de kabelgoot, (wand)plaat en koker

alleen koker

Bereik van grootte beeldscherm  [cm] 102-165 102-165 102-165 102-165 165 LG Signature 102-165 102-165

Max. tv gewicht  [kg] 30 30 30 30 18 30 30

Uittrekken van de muur tot [cm] 72 72 72 72 72 72 72

Max. VESA 600 x 400
400 x 200 (vast) 
300 x 200 (vast

600 x 400 400 x 200 Niet VESA 600 x 400 600 x 400

MotionMount MotionMount 
Ideaal voor OLED

MotionMount 
Speciaal voor  
LG Signature

SoundMount MotionSound 
Mount

TM
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JE TV WORDT WEER 
EEN BLIKVANGER IN 
JE INTERIEUR.
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Moderne technologie, Scandinavisch ontwerp, traditionele waarden, 

eeuwenoude ambachten, tijdloze materialen. De standaards van 

de NEXT OP-serie vatten in één opvallend design de essentie van de 

designfilosofie van Vogel's samen: 

Deze standaards zijn met de hand vervaardigd uit 

FSC-gecertificeerd eikenhout dankzij de fijne nerven 

en eeuwige schoonheid. De elegante, strakke lijnen 

zijn een eerbetoon aan de grootheid van de natuur, 

de tradities van de timmerkunst en de technologische 

ontwikkelingen.

In samenwerking met de Deense ontwerper Malte 

Kidde zijn de OP1 en OP2 de eerste producten in onze 

Designer Collaboration-reeks. We werken samen met 

gelijkgestemden en delen dezelfde toewijding aan 

kwaliteit en het geloof in innovatieve producten die 

zowel tijdloos als uniek zijn. Omdat elke OP-standaard 

anders is.

Elegant ontwerp

De NEXT OP is een 
standaard met een 
verhaal. Ontdek het 
op: vogels.com/OP.

Tijdloos ontwerp

Geschikt voor tv's met  

een schermgrootte  

van 116 - 178 cm.

OP1

 

DE NEXT 
OP-STANDAARD 
VAN VOGEL'S.
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EÉN ELEGANT  
ONTWERP,  
TWEE KEUZES.

Geschikt voor tv's met 

een schermgrootte 

van 127 - 196 cm. 

Je kan de standaard plaatsen waar je wilt omdat 

deze losstaand is. Alle kabels worden aan het zicht 

onttrokken in de achterste poot van de standaard om 

het tijdloze, opgeruimde, Scandinavische design te 

behouden. 

OP2

Slim ontwerp 
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