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spectralameno
AMP03

Ameno je komplexní, do
budoucna připravená řada
nábytku pro spotřební
elektroniku, která nabízí téměř
nekonečné množství možností
konfigurace.

Ameno is a comprehensive,
future-proof rangeof furniture
for consumer electronics
that offers almost infinite
configuration options.

ameno
—

Čistá elegance.
Pokoj je jen pokoj.
Dokud se neobjeví Ameno. Tato
exkluzivní kolekce s působivou
technologií, rozmanitými funkcemi a
nekonečnými možnostmi dodá vašemu
domovu jedinečnou auru. Maximální
potěšení v minimalistickém designu,
které nastavuje novou laťku v
současném bydlení.

Elegance in its purest form.
A room is just a room. Until Ameno
makes an entrance. With its pioneering
technology, diverse functions and
endless configurations, this exclusive
collection will give your home a unique
atmosphere. It’s minimalistic design
paired with maximum enjoyment –
setting a new benchmark in beautiful
living.

Všechny rozměry
a způsoby montáže jsou
uvedeny v plánovacím
nástroji

All dimensions and
mounting methods
are given in
the planning tool
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spectralameno
AMP26

ameno
—

Povrchy nábytku mohou být
přizpůsobeny osobnímu vkusu a
preferencím, v souladu se
současnými a budoucími
barvami a trendy v oblasti
materiálů. A kolekce je stejně
všestranná pokud jde o vaše
audio a video zařízení: je stejně
vhodná pro uložení vašich
vinylových desek z osmdesátých
let stejně jako pro váš nový iPad,
OLED televizor nebo nejnovější
iPhone.

Furniture surfaces can be
tailored to personal tastes
and preferences, in line with
current and future colour and
material trends. And the
collection is equally versatile
in terms of your audio and
video equipment: it is just as
suitable for storing your 1980s
vinyl record player as it is for
your new iPad,OLED TV or
the latest iPhone.

To podstatné.
Řada modulárního nábytku
Multifunkční kanál z hliníku
Skříňka ve dvou hloubkách,
různé šířky a výšky
Povrchy ze skla, keramiky nebo dřeva
Přední čela bez úchytek,
volitelné zásuvky s pohonem
Skryté zvukové systémy
Streamování Bluetooth/WiFi
Funkce Smart Charge a Smart Dock
Inteligentní LED osvětlení
Držák televizoru otočný o 320°

The essentials.
Modular furniture range
Multi-functional channel in aluminium
Cabinet in two depths,
various widths and heights
Surfaces in glass, ceramic or wood
Handle-free fronts,
optional powered drawers
Concealed sound systems
Bluetooth/WiFi streaming
Smart Charge and Smart Dock features
Smart Light LEDs
320º pivoting TV mount

Všechny rozměry
a způsoby montáže jsou
uvedeny v plánovacím
nástroji

All dimensions and
mounting methods
are given in
the planning tool
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ameno
zvukové a úložné varianty
sound and storage versions

Hudba pro vaše uši.
Ameno upoutá pozornost a okouzlí svou
krásou. V centru pozornosti jste však vy a
vaše preference. Zejména pokud jde o vaši
oblíbenou hudbu a filmové soundtracky.
Na míru vyrobený zvukový systém Spectral
vám poskytne silný a dokonalý zvukový
zážitek. Nebo se možná rozhodnete pro
Bluesound soundbar. Nebo pro řešení,
které vůbec nemá integrovaný zvukový
systém - získáte tak ještě více úložného
prostoru. Zní to dobře, že?

Music to your ears.
Ameno catches the eye and bewitches with
its beauty. But the focus is on you and
your preferences. Especially when
it comes to your favourite music and movie
soundtracks. A made-to-measure Spectral
sound system gives you a powerful and
perfect audio experience. Or perhaps
you will opt for a Bluesound soundbar. Or
for solution that has no integrated sound
system whatsoever – giving you even
more storage space. Sounds good, right?

Reproduktory jsou v
systému Ameno
integrovány bez
problémů. Pro bohatý a
silný zvuk - bez
viditelných kabelů.

With Ameno, the
loudspeakers are
seamlessly integrated.
For a rich, powerful
sound – with no
visible cables.

Pro zvukové systémy Spectral SCA3, BRA2 nebo VRA2
For Spectral BRA2, SCA3 or VRA2 sound systems

Pro soundbary Bluesound, Sonos, Samsung, Bose, Sony aj.
For soundbars from Bluesound, Sonos, Samsung, Bose, Sony, etc.

Pro úložný prostor
For storage
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ameno
spectral sound
—

Všechny zvukové systémy
od strany 58

All soundsystems
from page 58

Dva a půl metru kino zvuku.
Se systémem Ameno si můžete vybrat mezi
třemi špičkovými zvukovými systémy. A i
ten nejkompaktnější model vám poskytne
odvážný zvuk. Na druhém konci rozměrové
škály stojí model VRA2, který měří na šířku
plných 2,50 metru. Působí dojmem, který
lze jen těžko popsat pouhými slovy. Náš
partner Canton uvádí, že se jedná o
zdaleka nejlepší LCR systém s prostorovým
zvukem na světě. My si rozhodně myslíme,
že je nejatraktivnější.

Two and half metres of audacious audio.
With Ameno, you can choose between
three superlative sound systems. And
even the most compact model will deliver
audacious audio. At the other end of the
dimensional scale is the VRA2, measuring
fully 2.50 metres in width. It has an impact
that’s hard to describe with mere words.
Our partner Canton states that it is
by far the best front surround system
in the world. We certainly think it’s the
most attractive.
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ameno
kabelový management
cable management

První nábytek s páteří.
Ameno má páteř. Tedy, tak říkáme
inovativnímu multifunkčnímu kanálu z
vysoce odolného hliníku, který se táhne po
celé délce skříňky Ameno. Dodává mu
robustnost a je v něm prostor pro všechny
kabely, integrovaná napájecí lišta, otočný
držák na televizi - a navíc dokovací stanice
pro všechny vaše chytré telefony a tablety.

Get yourself a backbone.
Ameno has a backbone. Well, that is
what we call the innovative high-strength
aluminium multi-functional channel that
runs the length of the Ameno lowboard.
It adds sturdiness, and has space for
all your cables, an integrated power strip,
a pivoting TV mount – plus docks for
all your smartphones and tablets.

Dokovací stanice lze snadno
vyměnit nebo přidat do
multifunkčního kanálu - můžete
tak připojit dnešní i budoucí
zařízení.

Docks can be easily replaced
or added to the multi-
functional channel – allowing
you to connect today’s and
tomorrow’s devices.



Nejjednodušší nápady jsou často ty nejlepší.
Páteřní síť Ameno je víc než jen jednoduchý
kabelový kanál - je velmi univerzální, snadno
přístupná a umožňuje přiřazovat funkce, kam se
vám hodí. Připojení nového zařízení nebo
výměna jednoho doku za jiný je rychlá a
snadná. Celkově je páteřní jednotka vysoce
inteligentní komponentou, která je pro
společnost Spectral jedinečná. Stejně jako
mnoho zde uvedených funkcí.

The simplest ideas are often the best.
Ameno’s backbone is more than just a simple
cable duct – it is highly versatile, easy to
access, and allows you to assign functions to
wherever suits you. Hooking up a new piece
of kit or swapping one dock for another is
quick and easy. All in all, the backbone is a
highly intelligent component unique to
Spectral. Like so many features shown here.
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ameno
smart dock
—

Zjistěte více o Smart Dock a
Smart Charge na další
stránce

Learn more about
Smart Dock and Smart
Charge on the next page

Připojte se a relaxujte.
Stejně jako většina nábytku Spectral má i
Ameno funkci Smart Dock, která umožňuje
nabíjet a používat iPhone, iPod touch nebo
iPad. Stačí připojit přenosné zařízení a
můžete okamžitě streamovat nebo nahrávat
hudbu, fotografie a videa do televizoru
nebo zvukového systému.

Plug in, chill out.
Like most Spectral furniture, Ameno
has the Smart Dock feature, allowing you
to charge and use your iPhone, iPod touch
or iPad. Simply plug in your handheld
device, and you can immediately stream
or upload music, photos and videos to
your TV or sound system.

Jednotky se skleněným
povrchem jsou volitelně k
dispozici s technologií Smart
Charge. Toto bezdrátové řešení
podporuje přenos dat přes WiFi
a Bluetooth.

Units with a glass surface
are optionally available with
Smart Charge technology.
This wireless solution
supports data transfer via
WiFi and Bluetooth.
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02

Spectral Smart Control
—
Máte doma hromadu dálkových
ovladačů? Vyměňte je všechny
najednou pomocí jediného řešení:
Spectral Smart Control se skládá z
aplikace pro chytré telefony a
propojení Bluetooth/IR. Váš iPhone,
iPod touch nebo iPad se tak promění
v plnohodnotný dálkový ovladač pro
téměř veškerou spotřební elektroniku.
A nebudete muset ani otevírat dveře
skříňky pro ovládání přístrojů.

01

Neviditelný zvuk
—
Na výběr máte tři zvukové systémy
prémiové kvality. Každý si tak pro
sebe najde zvukové řešení. A lze je
hladce a neviditelně integrovat do
vaší skříňky Ameno.

Invisible sound
—
There is a choice of three
premium-quality sound systems.
So there is an audio solution for
everyone. And it can be seamlessly
and invisibly integrated into your
Ameno lowboard.

Smart Control
—
Do you have a pile of remotes
cluttering up your home? Replace
them all at a stroke with a single
solution: Spectral Smart Control
comprises a smartphone app and
a Bluetooth/IR link. It turns your
iPhone, iPod touch or iPad into a
fully-fledged remote control for
pretty much all your consumer
electronics. And you won’t need
to open up doors or flaps to get
things working.

specs

ameno
možnosti
—

03

Smart Dock
—
Zapojte a nabíjejte. Funkce Smart Dock
je spolu s kabeláží ukryta v
multifunkčním kanálu Ameno. A lze ji
snadno a rychle vyměnit. Vaše mobilní
zařízení se připojí diskrétním otvorem a
automaticky se nabije. Obsah, jako je
hudba, fotografie a videa, lze
streamovat nebo nahrávat do
zvukového systému nebo televizoru.
Pro každý nový produkt Apple, který
přijde na trh, Spectral vyvine
odpovídající dokovací stanici - vaše
Ameno tak zůstane zcela připravené i
do budoucnosti.

04

Smart nabíjení
—
Stačí položit smartphone na modul
Smart Charge a baterie se sama znovu
nabije - zcela automaticky pomocí
nejmodernější indukční technologie.
Modul je skrytý pod skleněným
povrchem vaší skříňky Ameno. Zvuk a
video se nahrávají pomocí Bluetooth
nebo WiFi.

05

Apple TV
—
Ameno také umožňuje správné
propojení s multimediálními
přehrávači, jako jsou Apple TV, Google
Chromecast a Amazon Fire TV.

Smart Dock
—
Plug it in and charge it up. The
Smart Dock feature is hidden away,
along with the cabling, within the
Ameno multi-functional channel.
And it can be quickly and easily
replaced. Your mobile device is
connected via a discreet opening,
and charges automatically.
Content such as music, photos
and videos can be streamed or
uploaded to your sound system
or TV. And for each new Apple
product that comes onto the
market, Spectral will develop the
corresponding dock – keeping
your Ameno totally future-proof.

Smart Charge
—
Just place your smartphone on top
of the Smart Charge module, and
the battery will re-energise all on
its own – fully automatically, by
means of state-of-the-art induction
technology. The module is hidden
beneath the glass surface of your
Ameno lowboard. Audio and video
is uploaded by Bluetooth or WiFi.

Apple TV
—
Ameno also makes all the right
connections with media players
such as Apple TV, Google
Chromecast and Amazon Fire TV.
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ameno
smart flame
—

Více o Smart Flame
Na straně 068

Learn more about
Smart Flame on page 068

Oheň bez kouře.
Nebylo by hezké vytvořit si okamžitou
pohodu pouhým stisknutím vypínače?
Nyní můžete. Se Spectral Smart Flame:
stačí ho zapnout a můžete si užívat
pozoruhodně realistické virtuální
plameny, které budou koupat vaši stěnu v
teplých barvách. Tato průkopnická funkce
promítá teplé světlo do atomizované vody
a je zcela čistá a naprosto bezpečná.

Fire without the smoke.
Wouldn’t it be nice to be able to have
instant cosiness at the flick of switch?
Now you can. With Spectral Smart Flame:
simply switch it on to enjoy remarkably
realistic virtual flames that will bathe
your wall in warm colours. This pioneering
feature projects light onto atomised
water, and is completely clean, and
completely safe.
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07

Smart Light
—
Spectral Smart Light vytváří jemné,
atmosférické osvětlení pozadí.
Stmívatelné LED pásky se instalují na
nepohledovou stranu skříňky. Na stěnu
promítají teplé světlo, které zvýrazní
kontury nábytku. Pro aktivaci stačí
položit ruku na horní část skříňky.

06

Smart Flame
—
Smart Flame využívá ultrazvukovou
technologii k vytvoření jemného,
hustého vodního spreje, který je
následně osvětlen LED diodami.
Výsledkem jsou dynamické
trojrozměrné "plameny", které vypadají
velmi podobně jako skutečné. Tato
inovativní funkce je naprosto
bezpečná, velmi snadno se používá - a
nevytváří žádné saze, zápach ani
náklady na palivo. A pokud byste chtěli
ještě autentičtější pocit z ohně, můžete
přidat zvuk praskání hořícího dřeva.

Smart Flame
—
Smart Flame harnesses ultrasonic
technology to create a fine, dense
water spray that is then illuminat-
ed by LEDs. The result is dynamic,
three-dimensional “flames” that
look very much like the real thing.
This innovative feature is totally safe,
very easy to use – and generates
no soot, no smells, and no fuel costs.
And if you’d like an even more
authentic fireside feeling, you can
add the sound of some snap,
crackle and pop.

Smart Light
—
Spectral Smart Lights create gentle,
atmospheric background illumina-
tion. The dimmable LED strips are
installed out of sight. They project
a warm light onto your wall,
emphasising the contours of your
furniture. Simply place your hand
on top of the lowboard to activate.

specs

ameno
možnosti
—

08

Držák TV
—
Univerzální otočný držák na
televizor je vhodný pro téměř
všechny televizory s plochou
obrazovkou. Kabely jsou vedeny
skrz sloupek a zůstávají mimo
pohled. Držák lze otáčet v rozsahu
320°, takže si můžete vychutnat
všechny akce z jakéhokoli úhlu.

09

Páteř
—
Po celé délce skříňky Ameno se
nachází multifunkční kanál z vysoce
odolného hliníku. Dodává skříňce
pevnost a robustnost, je zde prostor
pro všechny kabely a napájecí zdroje
a je mimořádně všestranný.

10

Funkční zóny
—
Přední část skříňky Ameno slouží pro
uskladnění věcí. Štíhlejší sekce v zadní
části slouží pro média. Tato zadní část
je rozdělena na vyhrazené zóny, které
lze zaměnit nebo zcela nahradit. Navíc
si můžete vybrat jeden materiál pro
přední část a jiný pro zadní část. Záleží
jen na vás.

TV mount
—
The universal pivoting TV mount
is suitable for nearly all leading
flat-screen TVs. Cables are routed
through the column and remain
out of sight. The mount can be
rotated through 320°, ensuring
you can enjoy all the action from
any angle.

Backbone
—
There is a high-strength aluminium
multi-functional channel that runs
the length of the Ameno lowboard.
It adds strength and sturdiness,
has space for all your cables and
the power supply, and is extremely
versatile.

Functional zones
—
The front section of your Ameno
is for storage. The slimmer section
at the back is for media functions.
This rear section is divided into
dedicated zones – that can be
swapped around or replaced
entirely. What’s more, you can
choose one material for the front,
and another for the rear. It’s entirely
up to you.
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ameno
způsoby montáže
mounting method

Všechny rozměry a
způsoby montáže jsou
uvedeny v plánovacím
nástroji.

All dimensions and
mounting methods
are given in
the planning tool

Prostorový zázrak.
Ameno je plně konfigurovatelná kolekce
nábytku, která otevírá téměř nekonečné
možnosti. Skříňku můžete umístit na
podlahu vedle stěny, můžete ji
namontovat na zeď - nebo ji můžete
použít jako volně stojící příčku. Vpředu
vás bude bavit skrytý zvukový systém.
Zadní část můžete vyzdobit jakoukoli
barvou nebo povrchem, který vás zaujme.
Obě strany jsou krásné.

Put vroom into your room.
Ameno is a fully configurable furniture
collection, opening up almost infinite
possibilities. You can place your lowboard
on the floor next to a wall, you can mount
it on the wall – or you can use it as a
free-standing partition. The front will
entertain you with the concealed sound
system. The rear can be decorated with
whatever colour or surface takes your
fancy. Both sides are beautiful.

Volně stojící
na podlaze.

Free-standing
on a floor plate.

Příčka do prostoru
s individuálně personalizovatelnou
zadní stěnou.

Partition
with personalisable back.

Zavěšené na zdi
Ameno jako by se vznášelo ve
vzduchu, což umocňuje elegantní
design nábytku.

Wall-mounted
Ameno appears to hover in
thin air, reinforcing the furniture’s
elegant design.

Volně stojící na rámu s nohami
z práškově lakované oceli. Ocelový rám je
tak štíhlý, že nábytek vypadá, jako by se
vznášel. A nožičky lze nastavit tak, aby
zohledňovaly nerovnosti podlahy.

Free-standing on a foot frame
made of powder-coated steel.
The steel frame is so slender it makes
your furniture appear to float. And the
feet can be adjusted to account for
uneven flooring.

Skříňky Ameno jsou
pohledné ze všech stran -
zepředu, zboku i zezadu.

Ameno is good-looking –
from every which way,
and back or front.



080—081 spectralameno

ameno
povrchy
surfaces

Všechny materiály jsou
popsány v naší knize
Colours & Surfaces

All materials are
described in our
Colours & Surfaces
book

Škrábance už nemusíte řešit.
Nábytek se používá a někdy i zneužívá.
Nikdo však nemá rád škrábance nebo vrypy.
Proto jsme pro Ameno vytvořili skleněné
povrchy, které jsou mnohem odolnější než
běžné lakované desky. Keramické verze
jsou ještě odolnější, a přesto mají ideální
look-and-feel pro interiér. Je téměř
nemožné je poškrábat a jsou velmi
shovívavé, i když se k nim chováte s
menším respektem, než si zjevně zaslouží.

Scratch the scratches!
Furniture gets used and sometime
abused. But no one likes scratches or
chips. So we have created glass surfaces
for Ameno that are far more durable
than your usual painted panels.
The ceramic versions are even tougher,
and yet the ideal look-and-feel for interiors.
They are almost impossible to scratch,
and very forgiving, even when treated
with less respect than they clearly deserve.

Se značkou Ameno můžete
kombinovat sklo, keramiku a
dřevěnou dýhu v podstatě
jakýmkoli způsobem.

With Ameno, you can mix and
match glass, ceramics and
wood veneer in pretty much
any which way.



Sexy zvenčí. A uvnitř také.
Ameno lichotí vašim smyslům: Všechny
vnitřní povrchy zásuvek a vnitřní strany dvířek
jsou potaženy vysoce kvalitní imitací kůže, a
tak i uvnitř působí velmi hodnotným dojmem
jak na pohled, tak na dotyk.

Sexy exterior. Sexy interior.
Ameno looks good. Ameno feels good.
All drawers, doors and flaps are lined with
high-quality artificial leather – which is
easy on the eye, and gentle to the touch.
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ameno
smart colours
—

Více než 2 000 barev.
Včetně vašich oblíbených.
Obyčejné je příliš obyčejné? My jsme si to
mysleli. Proto je barevný systém Ameno širší
a lepší než ostatní. K dispozici je široká škála
základních a akcentových barev. barev.
Nestačí vám to? Pak si můžete vybrat z více
než 2 000 NCS odstínů v našem průvodci. A
co víc, k dispozici je sedm keramických
povrchů, tři dřevěné dýhy a čtyři textilní
čela. Takže, nechte svou fantazii pracovat –
s Pepe, Sand Oak, Tomato a všemi dalšími
variantami.

More than 2,000 colours.
Including your favourite.
Ordinary is too ordinary? We thought so.
That’s why the Ameno colour system is
bigger and better than the rest.
There is a broad range of basic and accent
colours. Not enough? Then you can choose
from over 2,000 NCS colours depicted
on our fan guide. What’s more, there are
seven ceramic and three wood veneer
surfaces, plus four fabric fronts. So, let
your imagination run riot – with Pepe,
Sand Oak, Tomato and all the others.

Skleněné plochy Spectral jsou
lakovány na spodní straně. To
dodává barvám výjimečný lesk
a pocit hloubky. Navíc jsou
velmi odolné proti poškrábání.
K dispozici jsou dvě možné
povrchové úpravy: matná
saténová nebo lesklá.

Spectral glass surfaces are
painted on the underside.
This gives the colours
exceptional brilliance and
a feeling of depth. And it
means they are exceptionally
scratch-resistant. There are
two possible finishes: matte
satin or glossy.

Všechny materiály jsou
popsány v naší knize
Colours & Surfaces

All colours and
surfaces are
described in our
Colours & Surfaces book

Akcentové barvy
Accent colours

Dřevěné dýhy
Wood veneers

Základní barvy
Basic colours

Textilní čela
Fabric fronts

Keramika
Ceramics
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Sklo
—
Skleněné povrchy Ameno jsou
k dispozici ve více než 2 000 barvách
a v lesklém nebo matném saténovém
provedení. Jsou extrémně odolné proti
poškrábání, snadno se čistí a jsou
trvanlivé.

11

Různé povrchy
—
Skříňky a čela Ameno jsou pokryty 4
mm panely - příčky mají panely i na
zadní straně. Tyto panely jsou
k dispozici v různých materiálech
a barvách. Jinými slovy, máte
obrovský výběr, pokud jde o
přizpůsobení povrchů Ameno vašim
osobním preferencím.

Diverse surfaces
—
Ameno cabinets and fronts are
covered by 4 mm panels – the
partitions also have panels on the
back. These panels are available
in a variety of materials and colours.
In other words, you have huge
choice when it comes to tailoring
Ameno surfaces to your personal
preferences.

Glass
—
Ameno glass surfaces are available
in more than 2,000 colours, and in
either a glossy or matte satin finish.
They are extremely scratch-resistant,
easy to clean, and durable.

specs

ameno
možnosti
—
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Keramika
—
Ameno je výjimečné ve více ohledech:
Například obsahuje sedm inovativních
keramických povrchů v barvách
Argento, Pepe, Steel, Oxyde, Nero,
Moro a Bianco. Tento materiál dodává
skříňkám Ameno přirozený vzhled a
pocit a je téměř nemožné jej
poškrábat.
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Dřevo
—
K dispozici jsou tři dýhy z pravého
dřeva: dub pískový, ořech indický
a tmavý dub. Běžné dřevěné
obklady o tloušťce pouhé 4 mm
jsou křehké a mohou se snadno
deformovat. Dýhy Ameno jsou jiné.
Na každou stranu pevného
hliníkového jádra je nalaminována
tenká vrstva dřeva. Dýha je pak
oříznuta vysokotlakým vodním
paprskem, takže výsledek je velmi
přesný a zároveň velmi atraktivní -
robustní sendvič s hliníkem
lesknoucím se uprostřed.
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Zakázkové barvy NCS
—
Pokud nenajdete svého favorita mezi
pěti základními a deseti akcentními
barvami, můžete si vždy vybrat něco
speciálního z 2000 NCS baerv z
našeho vzorníku.

Ceramic
—
Ameno is exceptional in more ways
than one: For example, it includes
seven innovative ceramic surfaces in
Argento, Pepe, Steel, Oxyde, Nero,
Moro and Bianco. This material gives
Ameno a natural look-and-feel, and
is almost impossible to scratch.

Wood
—
There are three genuine wood
veneers: Sand Oak, Indian Walnut
and Dark Oak. Conventional wood
coverings just 4 mm thick are flimsy
and can easily warp. Ameno veneers
are different. A wafer-thin layer of
wood is laminated to each side of a
strong aluminium core. The veneer
is then trimmed by a high-pressure
water jet for a result that is both
highly precise, and highly attractive –
a sturdy sandwich with the
aluminium glinting in the middle.

NCS colours
—
If you don’t find your personal
favourite amongst the five basic
and ten accent colours, then
you can always pick something
special from the 2,000 NCS colours
depicted on our fan guide.


