
VERSATOP  WINS BEST OF SHOW 
AT INFOCOMM 2019
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 2.0® LIGGER
De sterkste en betrouwbaarste 

ligger op de markt!
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VERSATOP™ 
REDESIGNED 

DE TELESCOPISCHE 
STAANDER

“PIPE & BASE 2.0®”
Ontdek de oorsprong van Pipe & Base 2.0 ®
en hoe het een industrie heeft veranderd.  
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DE BESTE OPLOSSING!

Vince Ovist

“In 1989 kreeg ik mijn eerste baan in de audiovisuele sector. Als nieuweling kreeg 
ik de taak om de staanders op te zetten en te draperen voor onze evenementen. 
Dit was de taak die niemand wilde. De kans op verwonding was groot door de 
beschadigde randen, en iedereen wist dat, dus het was altijd aan de nieuwkomer 
om dit te doen.  
Na 30 jaar in deze business werkzaam te zijn geweest, heb ik vanuit vele 
perspectieven naar pipe & drape systemen gekeken en ermee gewerkt. 
Als technicus was het omslachtig werk en ik ben vaker door het oude haak- en 
slotsysteem geschaafd, gesneden en geklemd dan ik kan tellen. Als eigenaar van 
een internationaal productiebedrijf zag ik de kwaliteiten van het product, maar 
ook de risico's van beschadigde slots. Uiteindelijk heb ik bedacht dat er een 
betere manier moest zijn.

 Zo is Pipe & Base 2.0® geboren!

Ik vertrouw erop dat u veel plezier zult beleven aan het gebruik van onze 
producten."

Versatop™ streeft naar het maken van producten van topkwaliteit, van het kiezen 
van milieuvriendelijke partners tot het minimaliseren van onze CO2-voetafdruk.

VERSATOP
Over

Onze passie: Onze missie:
Uw veiligheid!Gemak dient de mens.

Ons doel: 

(Uw) Tijd en geld besparen!

Over 

Wanneer u Versatop™-producten kiest, introduceert u een revolutionair 
Pipe & Drape systeem voor uw evenement. Van tijdwinst en innovatieve 
oplossingen tot veelzijdige adapters die u helpen veilig, georganiseerd en 
e�ciënt te werken. De nieuwe benadering van Versatop ten aanzien van
productontwerp heeft een revolutie teweeg gebracht in de markt, door een 
innovatie aan te brengen in een eeuwenoud systeem dat al tientallen jaren 
niet verbeterd is. Met het Pipe & Base 2.0®-systeem hebben gebruikers nu 
een product dat sterker is dan het oude haak- en slotsysteem en dat tevens 
tot een langere levensduur leidt. Het is sneller op te zetten met eenvoudig 
te gebruiken verbindingen en accessoires, waardoor gebruikers tijd en geld 
besparen. En zonder gescheurd aluminium  is het veiliger in gebruik, wat 
verwondingen tijdens het werk voorkomt.

Al met al zeggen onze klanten dat de overstap naar het 2.0®-systeem 
van Versatop een van de beste investeringen is die ze hebben gedaan. 

Ontwerper en eigenaar van
Versatop™



TM

Na de revolutionaire verandering in een gedateerd product met het 

gepatenteerde Pipe & Base 2.0®-systeem, hebben we de pijlen gericht op andere 

delen van het oude systeem waarvoor verbeteringen nodig waren. 

Zo is de opmerkelijke Glide-LOCK™ ontstaan, telescopische staanders. 

Een complete make-over van de oude kraag. Het gepatenteerde ontwerp biedt 

een oplossing voor meerdere problemen die een betere werking nodig hadden. 

Bekijk de voordelen van de staanders met Glide-LOCK™ .

Soepele, gepatenteerde, slipvergrendeling die het tillen eenvoudig maakt, 
met een sterke vergrendeling die de buizen niet beschadigd.

Met één knop te ontgrendelen, waardoor de knelpunten van de kraag van het 
oude vergrendelingssysteem teniet worden gedaan.

Met deze één-knopvergrendeling kan de gebruiker de staander beter 
vasthouden wanneer deze omhoog en omlaag wordt gebracht.

De ontgrendeling van het lifttype (gepatenteerd) geeft een betere controle bij 
het laten zakken van de telescopische staander.

1.

2.

3.

4.

Geen open ruimte meer tussen kraag en buis, betekent geen beknelling 
en/of blaren meer.

Dit nieuwe ontwerp voorkomt dat de binnenbuizen naar buiten glijden, 
zelfs in de hoek van 45 graden.

Uitgerust met Versatop 2.0 Crown™.

Snelle "top down"-aansluitingen.
Compatible met alle Pipe & Base 2.0®-accessoires.
Geen slots. Dus geen haakschade.

5.

6.

7.

A.

B.

C.

VOORDELEN

· Beschikbaar in geanodiseerd zilver en zwart.
· Beschikbaar met speciale vergrendelgaten in 34” voor Booth Divider Drape Support Rods.

OPTIES

T WO PIECE TELESCOPING · SIZES

3’ - 5’   (0.9m - 1.5m)
6’ - 10’ (1.8m - 3.0m)

4’ - 7’   (1.2m - 2.0m)
7’ - 12’ (2.0m - 3.6m)

5’ - 8’   (1.5m - 2.4m)

THREE PIECE TELESCOPING · SIZES

5’ - 11’ (1.5m - 3.3m)
8’ - 20’ (2.4m - 6.0m)

6’ - 14’ (1.8m - 4.0m)
9’ - 23’ (2.7m - 7.0m)

7’ - 17’ (2.0m - 5.0m)

MET GLIDE-LOCK™
STAANDERS
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Graag stellen wij voor: de Inversion Serie™ staanders.

Met behulp van het gepatenteerde Glide-LOCK™ systeem kunnen deze zowel van boven 

naar beneden als omgekeerd gebruikt worden. Het resultaat is een systeem dat vanaf de 

grond verlengd kan worden tot de vereiste hoogte, zonder een trap te gebruiken. 

Het unieke ontwerp stelt de gebruiker in staat om op de grond te staan in een veilige 

tilpositie terwijl de telescopische staander omhoog en omlaag wordt gebracht.

Nieuw, gepatenteerd, ontwerp voor verhogen en neerlaten. 

Uitgerust met Versatop 2.0® Crown™.

Ontgrendeling met één knop voor gecontroleerd neerlaten.

Veilige binnenbuis berekend op zware belasting met lange levensduur.

Levenslange garantie bij normaal gebruik. 

1.

2.

3.

4.

5.

VOORDELEN

· Beschikbaar in geanodiseerd zilver en zwart.

OPTIES

MET GLIDE-LOCK™

VERSATOP REVOLUTIONIZED PIPE AND DRAPE WITH ITS 2.0® CONNECTION SYSTEM.  

VERSATOP IS AT IT AGAIN BY LITERALLY TURNING THE INDUSTRY ON ITS HEAD.

“ IN 2010,

“ IN 2019,INVERSION SERIES™

NIEUWE AANPASSING VAN 
DE GEPATENTEERDE 

PIPE & BASE 2.0® 
PRODUCT LIJN!

Vince Ovist:

“

“

T WO PIECE TELESCOPING · SIZES

3’ - 5’   (0.9m - 1.5m)
7’ - 12’ (2.0m - 3.6m)

6’ - 10’ (1.8m - 3.0m)4’ - 7’   (1.2m - 2.0m)
8’ - 14’ (2.4m - 4.2m)

5’ - 8’   (1.5m - 2.4m)
9’ - 16’ (2.75m - 4.9m)
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De vaste staanders worden vaak gezien als het “werkpaard”  van de sector; 

ze worden door velen gebruikt voor evenementen over de hele wereld. 

De vaste staanders met Versatop 2.0®-verbindingen bieden een enorme 

verbetering ten opzichte van het conventionele systeem. Veel accessoires kunnen 

veilig aan deze staanders worden bevestigd. Dat biedt nu de mogelijkheid om 

eenvoudig route-aanduiding, decor- en verlichtingsopties en tijdelijke 

scheidingswanden aan te brengen . 

Het grote assortiment standaardaccessoires biedt vele toepassingen.

Staanders accepteren alle Versatop 2.0® accessoires.

Op de 2 inch versie is een tapgat met schroefdraad ingezet voor veilige topverbindingen.

Geen verwondingen door beschadigde slots of haken. 

Crowns™ van supersterk gemodi�ceerd nylon voor lange levensduur onder de zwaarste 
omstandigheden.

8- en 10 inch staanders beschikbaar met speciale "sleutelgaten" op 34 inch voor 
toevoegen van extra ligger of accessoire.  

1.

2.

3.

4.

5.

VOORDELEN

· Beschikbaar in geanodiseerd zilver en zwart.
OPTIES

1.5 INCH DIAMETER

34” (0.86m) 8’ (2.4m) 10’  (3.0m)

VASTE

STAANDERS

Custom lengths available

2 INCH DIAMETER

Custom lengths available
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34” (0.86m) 8’ (2.4m) 10’  (3.0m)

GEMAKKELIJK IN GEBRUIK 
VOOR DECOR, LICHT, 
ROUTE-AANDUIDING, 

SCHEIDINGSWANDEN, ETC. . 



Het hart van het Versatop Pipe & Base 2.0®-systeem is het unieke 

"ball and socket" -ontwerp. 

Met de telescopische liggers voorzien van de uniek ontworpen Ball Cap™ kunnen 

gebruikers de systeemcomponenten snel en veilig aansluiten. Zonder haken of scherpe 

randen zorgt de bovenste aansluiting voor tijdwinst; minder schade tijdens het opstellen 

en afbreken. Zelfs onder de meest bizarre omstandigheden blijft de bijna 

onverwoestbare Ball Cap™ jaar na jaar presteren. 

Alle uiteinden zijn afgerond, om haken te voorkomen.

Ball Cap™-ontwerp biedt de beste vormgeving van elk beschikbaar 
product.

Robuuste veerknopstop voor snelle lengteselectie.

Stalen klinknagels met een laag pro�el bij Ball Caps™ zijn standaard.

Levenslange garantie bij normaal gebruik.

1.

2.

3.

4.

5.

VOORDELEN

· Beschikbaar in geanodiseerd zilver en zwart.
OPTIES

TELESCOPING · SIZES

3’ - 5’   (0.9m - 1.5m)
7’ - 12’ (2.0m - 3.6m)

2’ - 3’   (0.6m - 0.9m)
6’ - 10’ (1.8m - 3.0m)

4’ - 7’   (1.2m - 2.0m)
8’ - 14’ (2.4m - 4.2m)

5’ - 8’     (1.5m - 2.4m)
9’ - 16’ (2.75m - 4.9m)

FIXED · SIZES

12” (30.48cm) 18” (45.72cm) 24” (60.96cm)

2.0® TELESCOPISCHE LIGGERS
HORIZONTALE ONDERSTEUNINGHET ROBUUSTE ONTWERP VAN DE 

2.0® TELESCOPISCHE LIGGER IS LEGENDARISCH.

SNEL EN VEILIG VERBINDEN,
DUURZAAM ONTWERP.
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De Versatop Sidearm™ is de beste oplossing om 

meerdere drapeerlijnen veilig en gemakkelijk op één 

staander te installeren. Gevormd als een versterkte body 

met een verlengde Crown™ (ongeveer 3”  van het 

verbindingspunt), is een eenvoudige en veilige installatie 

mogelijk van een extra val-lijn of drape voor uw 

volgende set.

De Sidearm™ biedt gebruikers ook de mogelijkheid om 

lichtgewicht accessoires rechtstreeks op het frame te 

bevestigen. Door aan beide zijden een �ensmoer in de 

insparing te gebruiken, hebben gebruikers een breed 

scala aan bevestigingsopties. Bovendien zijn er twee

¼” tapgaten met schroefdraad toegankelijk vanaf de 

bovenkant.

DE SIDEARM™  SHOULDER BLOCK™

MET DUBBELE OF ZELFS 
DRIEDUBBELE DRAPE SUPPORT.

UITGEBREID 
ASSORTIMENT 
BEVESTIGINGS 

OPTIES !

De Versatop Shoulder Block™ is de perfecte oplossing voor 

het bevestigen van lichtgewicht accessoires aan uw 

Versatop 2.0® staanders. Met een grote 

verscheidenheid aan elementen, 

multi-functioneel, van drapes tot exit-borden, 

vrijwel elk lichtgewicht accessoire is veilig te 

bevestigen met het Versatop Shoulder Block™. 

Met behulp van een van de drie ¼" 

�ensmoeren op de behuizing, kan het systeem 

aangepast worden aan elke behoefte. 

Oogjes, haken, karabijnhaakclips, uitgangsborden, 

* lichtgewicht LED-armaturen en meer. 

Bovendien is er een ¼" tapgat met schroefdraad van bovenaf 

toegankelijk voor extra functionaliteit en veiligheid.

BEVESTIGD BIJNA ELK 
LICHTGEWICHT ACCESSOIRE, 

ROUTE-AANDUIDING OF 
VERLICHTING. 

De Shoulder Block™ is  een veelzijdige 

aanvulling op uw Pipe & Base 2.0® 

systeem.
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De Versatop Angle Mounted Crown™ is een van de meest 

veelzijdige tools in de 2.0®-productlijn. Geleverd met 

voorgeboorde gaten voor bevestiging, biedt de Angle 

Mounted Crown™ veel opties bij het opzetten van een 

drape.

Bevestig de Angle Mounted Crown™ aan een clamshell-klem 

of cheeseborough* voor verschillende verbindingsopties. 

Gebruik de Angle Mounted Crown™ om de truss met het 

doek te omwikkelen terwijl u toch toegang tot het 

truss-systeem hebt. 

Bevestig de Angle Mounted Crown™ aan een muur in een 

permanente installatie om deuropeningen of afgedekte 

gebieden te maken zonder dat er staanders of sokkels nodig 

zijn.
* Klem niet inbegrepen

ANGLED MOUNTED CROWN™ MOUNTING POST™

Verkocht per zes.

Mounting Post™ is nog een mooie oplossing voor het 

bevestigen van lichtgewicht accessoires op Versatop 2.0® 

staanders. Met de Versatop Mounting Post™ kunnen 

gebruikers een breed scala aan elementen 

toevoegen aan 2.0®-systemen. 

Met behulp van een ¼” x 20 tapgaten met 

schroefdraad in het midden van de meeste 

Versatop-kronen, wordt de Mounting Post™ stevig 

bevestigd aan de bovenkant van een Versatop 2.0® 

staander. Dit stelt gebruikers in staat om een 

verscheidenheid aan accessoires aan de bovenkant van 

staanders te bevestigen met behulp van de 7/16 "x 14 

schroefdraadpaal. Van EXIT-borden, * lichtgewicht 

LED-armaturen en meer. De Versatop Mounting Post™ is 

gebouwd als een veelzijdige toevoeging aan uw Versatop 

2.0®-systeem. Gemaakt van staal voor jarenlang gebruik

in het veld.

* 5 kilo gewichtslimiet
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THREADED BALL STUD™ ANTI-ROLL CLIP™

Threaded Ball Stud™, een van de meest nuttige accessoire in de 

Versatop 2.0®-serie, stelt gebruikers in staat om verschillende 

elementen op het 2.0®-systeem aan te sluiten.

Bevestig bijvoorbeeld Threaded Ball Stud™ met schroefdraad op 

standaard * frameschermen die 5/16 "x 18 (of M8) tapgat met grove 

schroefdraad gebruiken en hang het scherm eenvoudig aan de drape 

lijn.

* Gewichtslimiet van 10 kilo per Ball Stud™ wanneer correct 

geïnstalleerd en gebruikt met correct geïnstalleerde Versatop 2.0® 

Crown.

Verkocht per tien.

Een eenvoudige oplossing om te voorkomen dat de drapes naar 

het zwaartepunt zakken. 

De Versatop Anti-Roll Clip™ is de perfecte oplossing 

voor het gebruik van tule gordijnen die bongo 

banden of tie line vereisen. 

Eenmaal bevestigd, voorkomt de “snuit” de 

rollende beweging, terwijl hij nog steeds de 

�exibele hoekbeweging mogelijk maakt waar 

het Pipe & Base 2.0®-systeem om bekend staat. 

De Anti-Roll Clip™ past op elke ligger die is 

uitgerust met de Versatop Ball Caps™.

Aanbevolen gebruik is twee (2) clips per ligger. 

De Anti-Roll Clip™ is geschikt om een maximum van 15 inch per 

stuk te ondersteunen en ondersteunt gemakkelijk standaard 

velours of polygordijn.

GEEN “HOUTJE-TOUWTJE” 
OPLOSSING: DIT PRODUCT 

ZORGT VOOR EEN VEILIGE EN 
STABIELE VERBINDING MET 

DE VERSATOP 2.0® CROWNSTM.

DE ‘SNUIT’ VOORKOMT HET 
ROLLEN VAN DE LIGGER!
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SOCKET CLIP™

Het kan gebeuren dat u niet voldoende staanders meer op voorraad heeft en 

dus moet gaan huren van een andere leverancier. Het is mogelijk dat uw 

leverancier (nog) niet is geüpgrade naar het Versatop 2.0®-systeem.

Als dit zich ooit voordoet dan is de Versatop Socket Clip™ een eenvoudige 

oplossing voor het integreren van oude systemen met uw Versatop Pipe & Base 

2.0®-systeem. 

Als u materiaal uitwisselt met bedrijven die niet zijn geüpgrade naar 2.0® of 

als uw bedrijf verhuurt aan andere bedrijven, is de Socket Clip™ een "must 

have" accessoire.

De Socket Clip™ past op elke staander met standaard gleuven, waardoor de 

ligger uitgerust met Versatop Ball Caps™ verbinding kan maken met het 

gleufgedeelte van de staander.
.
De Socket Clip™ is gemaakt van een speciaal samengestelde nylon en 

is licht van gewicht en zeer sterk. De Socket Clip™ 

is geschikt om een maximale verticale 

belasting van elk tien (10) kilo te 

ondersteunen, mits correct geïnstalleerd, 

en ondersteunt gemakkelijk standaard 

velours of polygordijn.

De Socket Clip™ is een "must have" 

accessoire voor het integreren 

van oude gleufvormige 

staanders met uw Versatop 

Pipe & Base 2.0®-systeem.

De Socket Clip™ is een 
“must have” accessoire 
voor het integreren van 
oude staanders met het 
Versatop Pipe & Base 2.0® 
systeem.

19

Verkocht per tien

Ook te gebruiken met Threaded Ball Stud™ 

GEEN “HOUTJE-TOUWTJE” 
OPLOSSING: DIT PRODUCT 

ZORGT VOOR EEN VEILIGE EN 
STABIELE VERBINDING MET 

DE VERSATOP 2.0® CROWNSTM.

“JE KUNT NOOIT 
GENOEG 

PIPE EN DRAPE 
HEBBEN!”



VERSATOPCARE.EU

AUTHORIZED DISTRIBUTOR FOR EUROPE
 

DE BOSRAND 14
7207 MG ZUTPHEN, THE NETHERLANDS

WWW.VERSATOPCARE.EU

VTC (VERSATOPCARE)

 VersaTopCare
TC


	0 - cover-catalogueVTC-Final
	2 - company-infoVTC-Final
	3 - uprightsVTC-Final
	4 - horizontal-supports-crossbarsVTC-Final
	5 - accessoriesVTC-Final
	6 - back-catalogueVTC-Final

