
МЕБЛЕВІ 
ПОДОВЖУВАЧІ 

практичність і функціональність



При проектуванні та 

облаштуванні належного 

робочого простору 

необхідно враховувати 

кілька факторів: хто, як 

часто і яким чином буде 

використовувати цей 

простір. Важливо не 

тільки вибрати стільницю, 

стілець та освітлення, але й 

звернути увагу на наявність 

електричних розеток – 

саме їхнє розташування 

обумовлює облаштування 

робочого простору. 

Вирішенням проблеми є 

встановлення сучасних 

меблевих подовжувачів 

у стільниці. Естетично 

оформлені розетки є 

елементом оснащення 

письмового столу, 

переговорного столу або 

кухонної стільниці. Завдяки 

розміщенню в стільниці 

вони тонко поєднуються із 

її площиною, не займаючи 

місця. Подовжувачі 

оснащені елегантними 

та витонченими 

кришками для захисту 

від попадання вологи та 

забруднення. У закритому 

положенні розетки стають 

невидимими. 

Подовжувачі надають 

простору нової якості. Вони 

підвищують комфорт та 

ергономічність роботи – 

як в офісі, так і в режимі 

домашнього офісу. GTV Li-

ghting пропонує сучасні та 

зручні меблеві подовжувачі 

для будь-якого типу 

стільниць – кухонних, для 

столів, письмових столів 

та багатьох інших. Усі 

вони оснащені відповідно 

до директиви ЄС 

додатковими роз’ємами 

USB-C. 



Меблевий 
подовжувач 

PRESTINO 
Практичний та елегантний дизайн подовжувача підвищує комфорт нашої 

роботи. Prestino оснащений ковзною магнітною кришкою для захисту від вологи 

та бруду. Подовжувач прилягає до стільниці врівень, створюючи майже гладку 

поверхню. Ідеально підходить для стільниць в офісах, конференц-залах, виставкових 

залах, магазинах та готелях. Він знадобиться скрізь, де ми дбаємо про естетичне 

оточення. Три кольори обробки: білий, чорний  

та алюмінієвий – добре поєднуються з письмовими 

столами чорного, сірого та коричневого 

кольорів як настільний аксесуар. 

Електричні розетки schuko/french макс. 16A

Три варіанти кольору: білий, чорний, алюмінієвий

Доступні порти USB-A, USB-C, HDMI 2.0, RJ45 CAT.6

Автоматичний вибір параметр
ів

 з
ар

яд
ж

ан
ня

 

Магнітний замок 

https://youtu.be/X8DG8VGJRso


CAMINO
Вбудований настільний подовжувач Camino – це приклад ергономіки та 

мінімалізму. Подовжувач не займає багато місця, тому він ідеально підходить 

для невеликих столів та молодіжних письмових столів. Функція нічного освітлення 

особливо сподобається „нічним совам”. Це рішення також добре працює на кухні під 

час приготування їжі. Camino зручний у використанні – просто потягніть його вгору, 

доки нижня частина не зафіксується. Індуктивні зарядні 

пристрої стають стандартом. Вони доступні й у 

цьому випадку.

Варіанти кольору: білий та чорний

Найбільш універсальні порти USB-A і USB-C

Додатковий вимикач напруги в розетках

Функція нічного освітлення

Меблевий 
подовжувач 

Індукційний зарядний пристрій 10 Вт

https://youtu.be/EKPgEYft4pU


Маленький, компактний подовжувач – це ідеальне рішення для невеликих 

приміщень, яке задовольняє попит на найважливіші роз’єми. Avaro можна 

зустріти в оснащенні домашніх письмових столів, підліткових кімнат та кухонь. 

Можна використовувати перевернутий монтаж – для верхніх 

шаф, та бічний монтаж – для боковин шаф  

та кухонних островів. 

Компак
тн

і р
оз

мі
ри

Можливість перевернутого монтажу

Широкий вибір кольорів: білий, чорний, алюмінієвий

AVARO
Меблевий 

подовжувач 

https://youtu.be/LZSK35zBAlk


Елегантний подовжувач Avaro Plus – розширена версія подовжувача 
Avaro. Він також додатково оснащений індуктивним зарядним пристроєм, 

що позбавляє необхідності підключати  традиційний зарядний пристрій для 
телефону. Тому Avaro чудово підходить для тривалої роботи за письмовим столом, 

особливо якщо ви часто користуєтесь телефоном. Це рішення особливо оцінять 
люди, які працюють у режимі домашнього офісу. Avaro Plus також з успіхом 
може знайти своє місце у готелях, магазинах та навчальних 

закладах. Завдяки чорному, білому та алюмінієвому 
оздобленню можна легко вибрати колір 

розетки, що підходить до вашого 

письмового столу.

Компак
тн

ий
 р

оз
мі

р
Найбільш універсальні порти USB-A і USB-C 

Індукційний зарядний пристрій 5 Вт 

Широкий вибір кольорів: білий, чорний та алюмінієвий 

AVARO PLUS
Меблевий 

подовжувач 

https://youtu.be/LDm3IzAoXfs


Індукційний зарядний пристрій 5 Вт 

Чи може максимальна ергономічність йти пліч-о-пліч з дизайном? Подовжувач 

Comfort Plus доводить, що це не тільки можливе, але й необхідне. Круглий 

подовжувач з індуктивним зарядним пристроєм на кришці значно покращує якість 

роботи, також корисним є звук, що сигналізує про початок зарядки. Варто також 

відзначити невеликі розміри подовжувача Comfort Plus, що значно заощаджує  

простір. У закритому стані подовжувач не займає місця і непомітно розташовується 

нарівні з поверхнею стільниці. Завдяки амортизатору 

подовжувач висувається автоматично і плавно. 

(М’ЯКЕ ВІДКРИВАННЯ).

Сист
ем

а 
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Звуковий сигнал про початок заряджання 

Мережні кабелі, вбудовані в розетку 

COMFORT  
PLUS

Меблевий 
подовжувач 

Багатофункціональність завдяки роз’ємам 2 x RJ45 та 2 x USB-A

https://youtu.be/Uk9OpdT4fgo


Простий у використанні мінімалістичний подовжувач Charger Plus 

призначений для всіх видів письмових столів і робочих поверхонь, 

наприклад, на кухні. Він має дуже низький монтажний елемент. Charger 

Plus має індуктивний зарядний пристрій на внутрішній стороні кришки – щоб 

зарядити телефон, потрібно підняти кришку. Він оснащений 

трьома змінними модулями, завдяки чому  

це універсальне рішення для приміщення  

та спільної роботи.

Змінні модулі USB-A, HDMI, RJ-45 

CHARGER  
PLUS

Меблевий 
подовжувач 

Індуктивний зарядний пристрій потужністю 5 Вт із звуковим сигналом

Дуже низький профіль для встановлення над висувною скринькою

https://youtu.be/4bEE-6SFCTs


COMFORT
Простий у використанні мінімалістичний подовжувач Charger Plus 

призначений для всіх видів письмових столів і робочих поверхонь, 

наприклад, на кухні. Він має дуже низький монтажний елемент. Charger 

Plus має індуктивний зарядний пристрій на внутрішній стороні кришки – щоб 

зарядити телефон, потрібно підняти кришку. Він оснащений 

трьома змінними модулями, завдяки чому це 

універсальне рішення для приміщення та 

спільної роботи.

Змінні модулі USB-A, HDMI, RJ-45

Меблевий 
подовжувач 

Індуктивний зарядний пристрій потужністю 5 Вт із звуковим сигн
алом

    
      

        Дуже низький профіль для встановлення над вис
ув

но
ю

 с
кр

ин
ьк

ою

https://orbitvu.co/share/PqVrybmQsjuUZg8S3jKJzC/3481206/360/view
https://youtu.be/0BcUir79GVo


CHARGER 
 

Компактний, мінімалістський дизайн для тих, хто цінує простір. Меблевий 

подовжувай Charger призначений для невеликих письмових столів, наприклад 

для підлітків, студентів, для журнальних столиків, скрізь, де важливий кожен 

клаптик простору. Після закінчення роботи просто закрийте кришку. 

Подовжувач легко встановлюється. Крім розетки, 

користувачі отримують USB-порт для 

заряджання мобільних пристроїв з 

напругою 5 В/2 А.

Швидка та інтуїтивно зрозу
міла

 ус
та

но
вк

а

Естетична кришка

Додатковий порт USB-A 

Меблевий 
подовжувач 

https://youtu.be/bCZwf6ZNVyw


CHARGER
MINI 

 

Компактні подовжувачі з невеликим розміром знадобляться на невеликих 

поверхнях, наприклад, на письмових столах та столиках у кімнатах підлітків 

та студентів. Подовжувач буде чудово працювати і в інших умовах – на кухні 

або в готельному номері. Зарядний пристрій Mini легко 

встановити – достатньо просвердлити отвір 

діаметром 60 мм.

Компак
тн

ий
 р

оз
мі

р

Доступ до зарядного пристрою USB при закритій
 кришці 

Монтажний отвір становить 60 мм. 

Меблевий 
подовжувач 

https://orbitvu.co/share/BfvobrqgJAqLXETTkfRVLC/3481208/360/view


SLIDE 
Невеликий, естетично привабливий подовжувач Slide відмінно підійде для 

встановлення у відкритих місцях, наприклад, на офісних та конференц-столах 

або навіть у головах ліжка. Оздоблення з матової сталі надає елегантного 

вигляду. Доступна одна електрична розетка та USB-роз’єм 

5 В/2 А. Після відключення від мережі просто 

посуньте кришку, щоб закрити розетку, 

яка ідеально поєднується з 

поверхнею столу. 

Зсувна кр
ишка

USB-роз’єм для заряджання мобільних пристроїв 5 В/2,4 A

Кабель живлення завдовжки 190 см

Оздоблення з матової сталі

Меблевий 
подовжувач 

            Монтажний отвір діаметр
ом

 6
0 

мм

https://youtu.be/TTW6bFFoclg
https://orbitvu.co/share/MwNGq4eMiDnCZmNuQThjXV/3481209/360/view


Ø 60 
 

Висувний меблевий подовжувач – це одне з найпопулярніших рішень 

на ринку. Він підходить для невеликих приміщень – маленьких письмових 

столів, столиків, кухонних стільниць. У висунутому стані є три розетки  

та два USB-роз’єми для заряджання мобільних пристроїв. 

Розетка має естетичну кришку. Доступна в двох 

універсальних кольорах: чорному  

і сріблястому. 

Економія простору 

Доступний в 2 кольорах: чорному та сріблястому 

Монтажний отвір діаметром 60 мм

Висувний меблевий 
подовжувач 
діаметром 

https://orbitvu.co/share/pPf4QzTuJ2EU3uLAFC8zYZ/3382900/360/view


Ø 100 
 

Там, де немає необхідності розраховувати кожен сантиметр простору, 

можна використовувати більшу версію висувного подовжувача діаметром 

100 мм. У висунутому стані доступні три електричні розетки. Подовжувач 

має естетичну кришку. Доступний в двох універсальних 

кольорах: чорному і сріблястому. 

Елегантна хромов
ан

а 
кр

иш
ка

Найбільш популярне рішення для офісу 

Варіанти з розетками schuko та french

Монтажний отвір діаметром 100 мм

Висувний меблевий 
подовжувач 
діаметром  

https://orbitvu.co/share/jSK6FgDV52nBc55HUD7sfK/3481057/360/view


SOFT 
Подовжувач SOFT – це найпопулярніша модель подовжувача у пропозиції 

GTV. Завдяки своїй універсальності він підходить для всіх типів стільниць: 

на кухні, в офісі та вітальні. Доступний у трьох кольорах: білий, чорний, 

сріблястий. Приємна на дотик сатинова обробка подовжувача SOFT підвищує 

естетичну цінність виробу та підвищує комфорт при роботі. 

Великою перевагою є асиметричне розташування 

розеток, завдяки чому не виникає 

проблем із підключенням трьох 

кутових штепселів. 

Приємне на дотик оздоблення SOFT TO
UCH

Варіанти з роз’ємами USB-A та без них 

Немає клопоту з 3-ма кутовими штепселями

Меблевий 
подовжувач 

Широкий вибір кольорів: білий, чорний, алюмінієвий

https://orbitvu.co/share/QTX2j7wdpxxCHaNVTkQVm5/3381274/360/view
https://youtu.be/L9EXW0gfjnY


 прямокутний
Класичний прямокутний подовжувач для установки у стільницю стане 

відмінним рішенням для мінімалістів і людей, які цінують простоту. Він 

вдало поєднується з поверхнею будь-якого письмового чи класичного столу. 

Доступний у стандартних кольорах, які підходять до більшості стільниць: 

білому, чорному та алюмінієвому. Виріб поставляється 

у варіантах із 3 розетками живлення або 2 

розетками живлення та 2 гніздами USB-A.

Надійна конструкція 

Доступний варіант із USB 5В 2A

Вбуд

ован
ий

 ш
ну

р 
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ив
ле
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15
0 

см

Меблевий 
подовжувач 

https://orbitvu.co/share/RgZJ6fUpYitoPW8BcQvHe7/3382897/360/view


прохідний
 

Це найпоширеніший тип подовжувачів в офісах. Завдяки гнучкій щітці його 

можна закрити, не відключаючи пристрої, які живляться від неї. Це дозволяє 

зручно працювати та розмістити на ньому, наприклад, проектор або комп’ютер. 

Закритий подовжувач забезпечує підтримку порядку. Він оснащений розетками 

живлення і USB-роз’ємами для зарядки мобільних 

пристроїв. 

USB-р
оз

’є
м 

5В
 2

A
Гнучка щітка

Меблевий 
подовжувач 

Можливість закриття подовжувача без вимкнення пристроїв

https://orbitvu.co/share/Zj4cgAeoZeLn48VpzSQAkH/3381052/360/view


кутовий
Кутовий меблевий подовжувач – це ідеальне рішення, коли немає 

можливості сховати подовжувач в стільниці. Він дає нам велике місце  

для маневру – ми можемо встановити його під шафами, в кутку кімнати або 

навіть усередині шаф. Завдяки куту нахилу розетку зручно використовувати.  

Він випускається в алюмінієвому виконанні із чорною панеллю. Виріб 

випускається у варіантах з 3 та 4 розетками живлення. 

Його оснащено USB-портами для заряджання 

мобільних пристроїв.

Довжина 
ш

ну
ра

 ж
ив

ле
нн

я 
15

0 
см

USB-роз’єм 5В 2A

Подовжувач оснащений захистом від перенапруги та перегріву

Подовжувач можна встановлювати у шафах без втрати простору 

Меблевий 
подовжувач 

https://orbitvu.co/share/fMrxrXmHzJZJrFphq2QB6P/3382910/360/view


LUX 
Індукційний зарядний пристрій – це дуже корисний пристрій в офісі та вдома. 

Сучасна, елегантна модель з нашої пропозиції – це зручний спосіб заряджання 

мобільних пристроїв у будь-яких умовах. Його безперечною перевагою є 

естетичне оформлення, завдяки якому зарядний пристрій може стати декоративним 

елементом стільниці. Це сприяє підтримці порядку, особливо у відкритих, 

представницьких зонах, таких як столи у конференц-залах, місця 

зустрічей ділових клієнтів, простори в сучасних офісах 

та громадських зонах, таких як музеї та галереї. 

Такі невеликі елементи можуть додати 

престижу та комфорту. 

Довжина шнура ж
ивл

ен
ня

 1
50

 с
м

Естетичне хромоване оздоблення

Підходить для стільниць завтовшки до 32 мм.

Зарядна потужність 10 Вт

Індукційний 
зарядний 
пристрій 



для 
встановлення 
під стільницею

Індукційний зарядний пристрій для встановлення під стільницею – це відмінне 

рішення для мінімалістів, які не люблять багато електричних приладів на поверхні 

та цінують сучасні ідеї. Таке розташування зарядного пристрою звільняє місце на 

столі, і будь-який пристрій можна заряджати, розташувавши його на стільниці над 

зарядним пристроєм. Додатковою перевагою зарядного пристрою є те, що для 

його встановлення не потрібно свердлити стільницю. 

Користуватися зарядним пристроєм легко та 

зручно. 

Зарядна потужність 10 Вт

Установка без пошкодження видимої частини стіл
ьниці

Довжина шнура ж
ивл

ен
ня

 1
50

 с
м

Індукційний 
зарядний 
пристрій 



USB
 

 

Універсальний індукційний зарядний пристрій з додатковим USB-роз’ємом, 

завдяки якому можна підключити будь-який пристрій, наприклад настільну 

лампу, другий телефон, планшет, зарядний пристрій для 

бездротових навушників. Завдяки цій додатковій 

функції це універсальний пристрій, що 

полегшує нашу повсякденну 

роботу. 

Індукційна та традиційна зарядка через USB-A 

Потужність індукційного зарядного пристрою 10 Вт

USB-роз’єм 5 В, 2,1 A 

Індукційний 
зарядний 
пристрій 

https://orbitvu.co/share/39hPgT39upYxjUPCX4WhVK/3481051/360/view


меблевий 
подовжувач / 

зарядний 
пристрій

артикул вид 
розетка

максимальна 
потужність 

навантаження

індукційний 
зарядний 
пристрій

USB додаткові 
роз’єми

довжина 
шнура 

живлення
колір 

PRESTINO

AE-PB2FPRES-20 2 x french

3500 Вт - USB-A 
USB-C

1 x RJ45 
1 x HDMI 

2.0"
150 см

чорний
AE-PB2SPRES-20 2 x schuko

AE-PB2FPRES-53 2 x french
алюмінієвий

AE-PB2SPRES-53 2 x schuko

AE-PB2FPRES-10 2 x french
білий

AE-PB2SPRES-10 2 x schuko

CAMINO

AE-BPW2FCAM-20 2 x french

3500 Вт 10 Вт USB-A 
USB-C - 150 см

чорний
AE-BPW2SCAM-20 2 x schuko

AE-BPW2FCAM-10 2 x french
білий

AE-BPW2SCAM-10 2 x schuko

AVARO

AE-PB1FAVA-20 1 x french

3500 Вт - 2 x USB-A - 150 см

чорний
AE-PB1SAVA-20 1 x schuko

AE-PB1FAVA-53 1 x french
алюмінієвий

AE-PB1SAVA-53 1 x schuko

AE-PB1FAVA-10 1 x french
білий

AE-PB1SAVA-10 1 x schuko

AVARO  
PLUS

AE-PB1FAVAP-20 1 x french

3500 Вт 5 Вт USB-A 
USB-C - 150 см

чорний
AE-PB1SAVAP-20 1 x schuko

AE-PB1FAVAP-53 1 x french
алюмінієвий

AE-PB1SAVAP-53 1 x schuko

AE-PB1FAVAP-10 1 x french
білий

AE-PB1SAVAP-10 1 x schuko

COMFORT 
PLUS

AE-BPW4F120P-20 4 x french

3500 Вт 5 Вт 2 x USB-A 2 x RJ45 150 см

чорний
AE-BPW4S120P-20 4 x schuko

AE-BPW4F120P-10 4 x french
білий

AE-BPW4S120P-10 4 x schuko

CHARGER 
PLUS

AE-BPW1FACP-20 1 x french

3500 Вт 5 Вт USB-A 
USB-C

1 x RJ45 
1 x HDMI 

2.0 
1 x USB-A

150 см

чорний
AE-BPW1SACP-20 1 x schuko

AE-BPW1FACP-10 1 x french
білий

AE-BPW1SACP-10 1 x schuko

COMFORT

AE-BPW3S100U-53 3 x schuko

3600 Вт -

2 x USB-A

- 190 см алюмінієвий
AE-BPW3U100U-53 3 x french

AE-BPW4S100-53 4 x schuko
-

AE-BPW4U100-53 4 x french

CHARGER
AE-BPW1S2UCH-80 1 x schuko

3600 Вт - 2 x USB-A - 150 см сріблястий
AE-BPW1U2UCH-80 1 x french

CHARGER  
MINI

AE-BPW1U1UCH-53 1 x french
3600 Вт - 1 x USB-A - 190 см сріблястий

AE-BPW1S1UCH-53 1 x schuko

SLIDE

AE-BPW1S1UCH-51 1 x schuko

3500 Вт - 1 x USB-A - 190 см алюмінієвий
AE-BPW1U1UCH-51 1 x french

меблевий 
подовжувач / 

зарядний 
пристрій

артикул вид 
розетка

максимальна 
потужність 

навантаження

індукційний 
зарядний 
пристрій

USB додаткові 
роз’єми

довжина 
шнура 

живлення
колір 

fi 60

AE-BPW3S60-20 3 x schuko

3600 Вт -

-

- 150 см

чорний

AE-BPW3S60-80 3 x schuko сріблястий

AE-BPW3S60U-20 3 x schuko
2 x USB-A

чорний

AE-BPW3S60U-80 3 x schuko сріблястий

AE-BPW3U60-20 3 x french
-

чорний

AE-BPW3U60-80 3 x french сріблястий

AE-BPW3U60U-20 3 x french
2 x USB-A

чорний

AE-BPW3U60U-80 3 x french сріблястий

fi 100

AE-BPW3GS-20 3 x schuko

3600 Вт - - - 150 см

чорний

AE-BPW3GS-80 3 x schuko сріблястий

AE-BPW3GU-20 3 x french чорний

AE-BPW3GU-80 3 x french сріблястий

SOFT

AE-PBSC3GS-10 3 x schuko

3600 Вт -

-

- 150 см

білий

AE-PBSC3GS-20N 3 x schuko чорний

AE-PBSC3GS-53 3 x schuko алюмінієвий

AE-PBSUC2GS-10 3 x schuko

2 x USB-A

білий

AE-PBSUC2GS-20N 3 x schuko чорний

AE-PBSUC2GS-53 3 x schuko алюмінієвий

AE-PBSC3GU-10 3 x french

-

білий

AE-PBSC3GU-20N 3 x french чорний

AE-PBSC3GU-53 3 x french алюмінієвий

AE-PBSUC2GU-10 3 x french

2 x USB-A

білий

AE-PBSUC2GU-20N 3 x french чорний

AE-PBSUC2GU-53 3 x french алюмінієвий

прямокутні

AE-PBC3GU-10 3 x french

3600 Вт - - - 150 см

білий

AE-PBC3GU-53 3 x french алюмінієвий

AE-PBC3GU-20 3 x french чорний

прямокутні

AE-PBU2GU-10 2 x french

3600 Вт - 2 x USB-A - 150 см

білий

AE-PBU2GU-53 2 x french алюмінієвий

AE-PBU2GU-20 2 x french чорний

прохідні

AE-PBC3GS-53BKS 3 x schuko

3600 Вт

-

- 150 см

алюмінієвий

AE-PBC3GU-53BKS 3 x french алюмінієвий

AE-PBC3GS2U-53BKS 3 x schuko
2 x USB-A

алюмінієвий

AE-PBC3GU2U-53BKS 3 x french алюмінієвий

кутові

AE-PBKT4S-80 4 x schuko

3600 Вт -

-

- 150 см

сріблястий

AE-PBKT4U-80 4 x french сріблястий

AE-PBKT3S2U-80 3 x schuko
2 x USB-A

сріблястий

AE-PBKT3U2U-80 3 x french сріблястий

LUX AE-ZLADLUX-40 - - 10 Вт - - 200 см хромовий

для 
встановлення 

під стільницею
AE-ZLADPOD-20 - - 10 Вт - - 150 см чорний

з USB AE-ZUSB-20 - - 10 Вт 1 x USB-A - 200 см чорний
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