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Cocoon lze libovolně rozšiřovat
a prodlužovat. Můžete si vybrat
a kombinovat ze tří prvků a
vytvořit si tak svůj vlastní
vzhled a atmosféru. A Cocoon
lze kombinovat s jednotkami z
kolekce Spectral Wall.

Cocoon can be extended and
expanded just as youwant.
You can pick and mix from
three elements to create your
very own personal look-and-
feel. AndCocoon can be
combined with units from
the Spectral Wall collection.

cocoon
—

Umělecký nábytek.
S řadou Cocoon si přijdou na své jak
filmoví fanoušci, tak i estéti. Za velkým
výklopem tohoto univerzálního
multimediálního nábytku se skrývá téměř
nekonečný úložný prostor, do kterého
můžete schovat veškeré vybavení
domácího kina. Praktické: pro kabeláž
stačí odstranit magneticky připevněné
skleněné podpěry. Hudbu, obrázky a
videa lze samozřejmě také streamovat -
velmi snadno přes WiFi nebo Bluetooth.

Arthouse furniture.
Cocoon is for aficionados of cinema
and admirers of beauty. This versatile
media lowboard offers almost unlimited
space for discreetly storing away all
your home cinema equipment. The
glass top can be removed and replaced
with ease and speed thanks to the
magnetic mounts. Photos, music and
videos can all be streamed or uploaded
via WiFi or Bluetooth.

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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cocoon
—

Cocoon staví všestrannost do
popředí, do středu - a dozadu:
Zadní stranu skříňky lze upravit
podle vašich představ, a lze ji
použít jako dělicí stěnu.

Cocoon puts versatility front,
centre – andback: The back
of the lowboard can be given
your preferred look-and-feel,
making it ideal as a partition.

To podstatné.
Všestranný multimediální nábytek
Modulární design
Neobvyklá rukojeť pro zatažení prstem
Namontováno na podpěrách z leštěné
nerezové oceli
Skleněné povrchy odolné proti
poškrábání ve více než 2 000 barvách
Skryté zvukové systémy
Funkce Smart Charge
Smart Light LED osvětlení
Otočný držák televizoru

The essentials.
Versatile media furniture
Modular design
Out-of-the-ordinary finger-pull grip
Mounted on
polished stainless steel supports
Scratch-resistant glass surfaces
in more than 2,000 colours
Concealed sound systems
Smart Charge feature
Smart Light LEDs
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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cocoon
sound- und stauraumvarianten
sound and storage versions

Všechny zvukové
systémy od strany 276

All sound systems
from page 276

Osvěžující otevřenost.
Díky systému Cocoon zbavíte svůj obývací
pokoj technologických komponentů,
zejména reproduktorů. Za neprůhlednou,
látkou potaženou přední stranou skříněk
mohou zvukové systémy naplno rozvinout
svůj potenciál. Variabilní dělení interiéru
umožňuje umístit širokou škálu soundbarů,
subwooferů a centrálních reproduktorů.
Díky volitelnému otvoru v podstavci
nábytku lze umístit dovnitř nábytku
subwoofery, které hrají do podlahy.

A liberating experience.
Cocoon liberates your living room –
by putting your audio and video equipment
out of sight. Starting with your speakers:
fabric fronts hide them away,but let you
enjoy the sound to the full. The interior
of the unit can be flexibly configured,
allowing you to position sound projectors,
subwoofers and centre speakers as you
wish. And the optional opening in the base
allows you to operate downfire subwoofers
inside your Cocoon.

Se systémem Cocoon si
můžete vychutnat svůj
oblíbený audiosystém. Bez
zatlumení zvuku.

With Cocoon, you can
enjoy your preferred
sound system.Without
muffling the music.

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

Pro soundbary od Bluesound, Sonos, Bose, Sony atd.
For soundbars from Bluesound, Sonos, Bose, Sony, etc.

S úložným prostorem
For storage
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cocoon
smart charge
—

Sbohem kabelům.
Kde je nabíjecí kabel? Kde je elektrická
zásuvka? Funkce Smart Charge ukončí
otravné nabíjení: v budoucnu budete moci
nabíjet svůj chytrý telefon pouhým
položením na nábytek. A nabíjení zdaleka
není všechno: hudbu, obrázky a videa
můžete snadno přenášet přímo do
televizoru nebo zvukového systému
prostřednictvím Wi-Fi nebo Bluetooth. Díky
na míru upravenému příslušenství je možné
bezdrátově nabíjet všechny běžné chytré
telefony.

Good-bye cables.
Where’s the cable? Where’s the power
socket?With the Smart Charge feature,
you don’t need to worry. You just plonk
your smartphone down on your Spectral
lowboard, and hey presto: it charges
all by itself. And that’s not all. You can
also upload music, photos and videos
to your sound system or TV via WiFi or
Bluetooth. Inductive charging is available
for practically all leading smartphone types.

Funkce Smart Charge využívá
nejmodernější indukční
technologii. Samotná nabíječka
je ukryta pod povrchem
nábytku. Pro zapnutí nabíječky
stačí umístit smartphone nad
nabíječku.

The Smart Charge feature
makes use of state-of-the-
art induction technology.
The charger itself is
concealed beneath the
surface of the furniture.
Just place your smartphone
above the charger to
power it up.
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cocoon
kabelový management
cable management

Magnetické kouzlo.
Cocoon, stejně jako veškerý nábytek
Spectral, nabízí inteligentní správu kabelů.
Skleněnou horní desku pevně drží na místě
magnetické úchyty - lze ji však snadno a
rychle odejmout a uložit do ní elektroniku,
například zařízení domácího kina, herní
konzoli nebo gramofon. V kombinaci s
funkcí Smart Charge to znamená
rozloučení s nepořádkem v kabelech.
Vítejte v úhledném a přehledném prostředí.

Magnetic magic.
Cocoon, like all Spectral furniture,
gives you intelligent cable management.
The glass top is held firmly in place by
magnetic mounts – but can be removed
quickly and easily to stow away your
electronics gear, such as your home cinema
equipment, game console or vinyl record
player.When combined with the Smart
Charge feature, it means good-bye to cable
clutter. And hello to neat-and-tidy.

Více o Smart Charge
na straně 152

Learn more about
Smart Charge
on page 152
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Smart Light. Skvělá atmosféra.
Spectral Smart Light poskytuje měkké,
atmosférické osvětlení pozadí.
Neviditelně instalované LED pásky vrhají na
stěnu teplé světlo, a tím také zdůrazňují
prostorový efekt nábytku. Zvláštností je
pohodlné dotykové ovládání
prostřednictvím povrchu skříně..

Cocoon contours: Smart Light.
Spectral Smart Lights create gentle,
atmospheric background illumination.
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.
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cocoon
design
—

Rád vás vidím.
Může být kus nábytku praktický a krásný
zároveň? Cocoon odvádí prvotřídní výkon
po funkční stránce a zároveň inspiruje
skvělým designem. Mezi hlavní přednosti
patří charakteristická hrana rukojeti,
výškově nastavitelné nohy z leštěné
nerezové oceli a vnitřní zrcadlové plochy.
Tip: Volitelně dostupné satinované
skleněné povrchy tvoří vzrušující kontrast
k vysoce leštěným nerezovým pojezdům.

Hello, gorgeous.
Can furniture be both practical and
beautiful? Sure can. Cocoon combines
fabulous function with fantastic form.
Key features include the out-of-the-
ordinary finger-pullgrip, the height-
adjustable feet in polished stainless steel
and the interior mirroring. And if you’re
aiming for an extra-special look: the
optional matte satin glass finish is a great
contrast to the glossy stainless steel
blade-type supports.

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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Držák TV
—
Otočný univerzální držák na televizor
je vhodný prakticky pro všechny
přední modely televizorů. Kabely jsou
vedeny skrz sloupek a zůstávají skryté.
Držák lze otáčet v libovolném směru,
takže si můžete vychutnat všechny
akce z libovolného úhlu.

04

Nerezové podběhy
—
Přímočarý, nadčasový design modelu
Cocoon rozhodujícím způsobem
charakterizují podběhy z leštěné
nerezové oceli. Integrované výškově
nastavitelné nožičky z leštěné
nerezové oceli zajišťují bezpečné
postavení i na nerovném terénu.

05

Vnitřní zásuvky
—
Volitelně dostupné vnitřní
zásuvky podporují optimální
využití úložného prostoru. A díky
zrcadlové přední straně vypadají
elegantně..

TV mount
—
The pivoting universal TV mount is
suitable for practically all leading
TV models. The cables are routed
through the column and remain out
of sight. The mount can be rotated
in any direction, ensuring you can
enjoy all the action from any angle.

Stainless steel supports
—
Cocoon is about timeless
appearance, and sleek, simple
contours. The polished stainless
steel blade-type supports are
a key element in this design
philosophy. The integrated feet,
also in polished stainless steel,
can be height-adjusted to
account for uneven flooring.

Interior drawers
—
The optional interior drawer
elements help you make
the most of available space.
And the mirrored fronts add
a stylish highlight.

02

Spectral Smart Control
—
Funkce Smart Control zahrnuje aplikaci
pro chytrý telefon a systém
Bluetooth/IR Link. Umožňuje ovládat
audio a video zařízení pomocí iPhonu,
iPodu nebo iPadu - bez otevírání
výklopů, dveří nebo panelů. Promění
vaše mobilní zařízení v plnohodnotný
univerzální dálkový ovladač pro
elektroniku v obývacím pokoji. Tlačítka
aplikace lze navíc individuálně
naprogramovat a vytvořit tak intuitivní,
jednoduché a velmi osobní ovládání.

01

Zvukové systémy Spectral
—
Zvukové systémy Spectral dodává
společnost Canton, přední německý
výrobce reproduktorů. Jsou
vybaveny integrovaným
subwooferem, digitálním přijímačem
prostorového zvuku a rozhraním
Bluetooth 4.0. Cocoon je k dispozici
s osvědčenými systémy SCA3 a BRA2
- které jsou plně integrované a
skryté za přední textilní stěnou.

Spectral sound systems
—
Spectral sound systems are supplied
by Canton, Germany’s leading
speaker manufacturer. They come
with an integrated subwoofer,
digital surround receiver and
Bluetooth 4.0 interface. Cocoon is
available with the tried-and-trusted
SCA3 and BRA2 systems – which
are fully integrated, and concealed
behind a fabric front.

Smart Control
—
The Smart Control feature
comprises a smartphone app
and a Bluetooth/IR Link system.
It allows you to manage your audio
and video equipment with your
iPhone, iPod or iPad – without
opening any flaps, doors or panels.
It turns your mobile device into a
fully-fledged universal remote
control for your living-room
electronics. And the app buttons
can be programmed individually
to create a control that is intuitive,
simple, and very personal.

specs

cocoon
možnosti
—
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cocoon
modulární provedení
modular design

Všechny dobré věci přicházejí po třech.
Cocoon je stejně individuální jako vy. Díky
celkem třem nábytkovým a
technologickým prvkům si můžete sestavit
skříňku přesně podle svých představ. Prvky
jsou volitelně k dispozici s výklopem nebo
zásuvkou, skleněným čelem nebo
látkovým výklopem. Díky volitelným
zadním panelům s rozdělovačem místností
vypadá Cocoon velmi dobře i zezadu.
Ideální pro umístění jako dělicí stěna mezi
jídelním a obývacím prostorem.

All good things come in threes.
Cocoon can be configured to your
personal preferences. You can make your
very own lowboard by combining
the three storage and media elements
in accordance with your specific needs
and wants. The elements are available
with a pull-down flap or pull-out drawer,
and with a glass or fabric front. And the
optional back panels ensure that Cocoon
looks good from all sides – making it
ideal as a partition, for instance between
dining and sitting areas.

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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cocoon
modulární provedení
modular design

Cocoon je jako horizont: je rozšiřitelný.
Nábytkové a technické prvky lze libovolně
kombinovat. To znamená, že žádná zeď není
pro Cocoon příliš malá - a žádná příliš velká.

Cocoon is configurable and combinable.
The storage and media elements can be
flexibly combined. So no wall is too big,
or too small, for Cocoon.
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cocoon
řešení na stěnu
wall solutions

Pojďme do výšky.
Někdy je i ta nejprostornější skříňka
prostě příliš malá. Opravdu byste rádi
měli své fotoalbum, šachovnici a láhev
jednosladové whisky vždy po ruce. Proč
tedy nezkombinovat Cocoon s nástěnnými
skříňkami z kolekcí Next a Wall? Jejich
minimalistický vzhled se dokonale hodí k
čistým liniím, které jsou pro Cocoon
charakteristické.

Let’s go vertical.
Sometimes, even the roomiest of
lowboards is simply too small. Youreally
would like to have your photo album,
your chessboard, and that bottle of single
malt whiskey close at hand. So why not
combine Cocoon with wall-mounted units
from the Next and Wall collections? Their
minimalist looks are just perfect for the
clean lines that characterise Cocoon.

Spectral Wall je k dispozici v v
různých verzích, které lze
libovolně kombinovat. Čelní
strany Wall se otevírají i na ten
nejlehčí dotek.

Spectral Wall is available in a
variety of versions that can be
freely combined. The fronts of
the wall units open in response
to the lightest of touches.

Více informací o Spectral
Wall od strany 210

Learn more about Wall
from page 210
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