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Jeden z mnoha inovativních
prvků Next: milimetrově přesné
nastavení šířky a hloubky.

One ofmany innovative
Next highlights: highly
precise customisation of
width and depth.

Více informací na straně
263

Learn more on page263

next
—

Tady a teď.
Next žije v přítomnosti. Streamování,
párty, chillování, všechno jde. Naše
nejnovější řada nábytku se soustředí na to
nejnutnější, a přesto toho nabízí tolik:
velkolepý design, chytré technologie a
neomezené možnosti kombinací. Next je
vzrušující. Inovativní. A především velmi
krásný.

Here and now.
Next lives in the moment. Next lets
you stream, celebrate, chill out.
Our latest collection focuses on the
essentials, but delivers the whole
package: delectable design, tremendous
technology, and peerless permutations.
Next is exciting, innovative, and above
all: breath-takingly good looking.
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next
—

Next je plný nápadů, které
kombinují technologii a
estetiku. Bezdrátové nabíjení
mobilních zařízení, důmyslné
vedení kabelů, skryté
zvukové systémy - a to vše
lze ovládat jediným
dálkovým ovladačem.

Next is about the union
of technology and beauty.
And it’s about ideas.
Wireless charging of your
mobile devices, intelligent
cable management,
concealed sound systems –
and a single remote
control for everything.

Základy.
Modulární řada nábytku
Dvířka bez rukojetí
Soft-Touch haptika
Individuálně nastavitelná šířka a hloubka
Skrytá integrace zvukového systému
Ultraplochá skříňka Musicboard
Chytré vedení kabelů
Smart konektivita
Smart Light LED osvětlení
Otočný držák TV

The essentials.
Modular furniture collection
Handle-free fronts
Soft-touch finish
Customisable width and depth
Concealed sound system integration
Ultra-flat music board
Intelligent cable management
Smart Connectivity feature
Smart Light LEDs
Pivoting TV mount

Všechny rozměry a
možnosti instalace
najdete v nástroji pro
plánování.

All dimensions and
mounting methods
are given in
the planning tool
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next
musicboard
music board

Opravdu tenká.
Next posouvá věci na vyšší úroveň: super-
elegantní Musicboard, vysoký pouhých 11,8
cm, je zcela novým přírůstkem do řady.
Důsledně rozvíjí designový jazyk Next a
nabízí maximální možnosti na minimálním
prostoru. Může být vybaven zvukovým
systémem Spectral XTA1 nebo integrován se
systémem Sonos Playbase či jinými
plochými soundbary. Bez zvukového
systému nabízí Musicboard úložný prostor,
např. pro přehrávač Blu-ray.

Real slim, real good.
The next step in the Next collection: our
latest addition is the exquisitely elegant,
super-slendermusic board, measuring just
11.8 cm in height. In line with the Next
design philosophy, it gives you maximum
delight inminimum space. You can go
for the Spectral XTA1 sound system, the
Sonos Playbase or any other flat soundbar.
Alternatively, you can repurpose your
music board for your Blu-ray player or
other device.

Pokud je skříňka Next
Musicboard vybavena
zvukovým systémem, je k
dispozici ve čtyřech šířkách a v
šesti šířkách pro verze bez
zvukového systému.

When equippedwith a
sound system, the Next
music board is available in
four widths. Where there
is no sound system, there
is a total of sixwidths.

Všechny rozměry a
možnosti instalace
najdete v nástroji pro
plánování.

All dimensions and
mounting methods
are given in
the planning tool
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Nízká výška. Velký zvuk.
Hudební skříňku Next lze kombinovat se
zvukovým systémem XTA1. Systém XTA1 měří
na výšku pouhých 6 cm, ale navzdory svým
drobným rozměrům vám poskytne
pozoruhodně bohaté basy.

Low on height. Big on sound.
The Next music board can be combined
with the XTA1 sound system. The XTA1
is just 6cm in height but defies its dainty
dimensions to give you remarkably
rich bass.
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zvukové a úložné varianty
sound and storage versions

Flexibilita zní vždy dobře.
Next miluje svobodu. Proto jen vy sami
rozhodujete o tom, který zvukový systém se
bude rozléhat po vašich čtyřech stěnách.
Bestsellery Spectral XTA1, SCA3 a BRA2 jsou
třemi jasnými doporučeními, ale zdaleka ne
jedinou možností: díky univerzálnímu
držáku soundbaru můžete Next vybavit i
svým vlastním oblíbeným systémem. A
pokud máte jiné plány nebo se nechcete
obejít bez svých milovaných podlahových
reproduktorů: skříňky Next jsou samozřejmě
k dispozici i bez zvukového vybavení.

Flexibility? Sounds good to me.
Next is a liberating experience. Youget
to choose which sound system rocks
your room. Sure, we recommend our
best-selling Spectral XTA1, SCA3 and
BRA2 products. But you are free to go for
something else. Using a universal soundbar
adapter, you can combine Next with your
favourite brand. And if you’d prefer to keep
your stand-alone speakers or just want
storage, then simply buy a Next lowboard
without a sound system adapter.

Dobrý zvuk je velmi
subjektivní záležitost. Next
je optimálně připraven
podle vašich preferencí.

Sound is subjective.
Next indulges your
personal preferences.

Pro zvukové systémy Spectral SCA3, BRA2 nebo XTA1
For Spectral BRA2, SCA3 or XTA1 sound systems

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

Pro úložný prostor
For storage
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spectral sound
—

Všechny zvukové
systémy na straně 276

All sound systems
from page 276

Pastva pro uši.
V systému Next si můžete vybrat ze tří
osvědčených zvukových systémů Spectral.
SCA3, BRA2 a ultraplochý XTA1 jsou
optimálně integrovány do nábytku a
skryty za přední stranou potaženou látkou.
Tím je zajištěn úhledný vzhled. Ale
především fantastický zvuk: virtuální
prostorové systémy ohromí filmové
fanoušky silným, křišťálově čistým zvukem
a milovníky hudby dokonalou stereofonní
reprodukcí.

A symphony of design and technology.
With Next, you have a choice between
three tried-and-trusted Spectral sound
systems. The SCA3, BRA2 and the
ultra-flat XTA1 are seamlessly integrated
into your furniture, and concealed
behind a fabric front. The result is
great-looking and fantastic-sounding.
Film fans will be blown away by the
virtual surround mode, with its high-
impact crystal-clear sound. Music mavens
will appreciate the sumptuous stereo.

Zvukové systémy Spectral vyrábí
přední německý výrobce
reproduktorů Canton. S
integrovaným subwooferem,
digitálním prostorovým
přijímačem a rozhraním
Bluetooth 4.0.

Spectral sound systems are
made byCanton, Germany’s
leading speakermanufacturer.
With integrated subwoofer,
digital surround sound
receiver andBluetooth 4.0
interface.
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Všechny možnosti
konfigurace na straně
242

All configuration
options on page 242

Praktické přípojky.
Prakticky neviditelné.
Nejkrásnější kabely jsou ty, které nejsou
vidět. Místo pro inteligentní připojení:
Tento přídavný prvek skrývá tři
individuálně vybavitelné sloty za
odsazeným panelem. Slot 1 slouží k
pohodlnému nabíjení mobilních zařízení.
Sloty 2 a 3 slouží k připojení USB, HDMI,
audio nebo napájecích kabelů. Je
promyšlený z hlediska konstrukce a
přesvědčivý z hlediska designu. Typický
Spectral.

Hooked up. But hidden away.
The best cable is an invisible cable.
Which is where our Smart Connectivity
unit comes in: three versatile slots
concealed behind a small but attractive
upright panel. Slot 1 is for charging
your mobile devices. Slots 2 and 3 can
be fittedwith one of six modules – each
offering a combination of USB, HDMI,
audio jack, or a power socket. And Smart
Connectivity is not just good for getting
your geek on, it’s also easy on the eye.
And that’s a Spectral specialty.

next
smart connectivity
—
Smart Connectivity je
připravena na budoucnost:
Vybavení lze konfigurovat,
měnit nebo doplnit zcela
podle vašeho přání.

Smart Connectivity is
future-proof. Slots can be
replaced, reconfigured,
retrofitted.
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next
smart connectivity
—

Hledáme připojení. A nacházíme.
Nabijte svůj smartphone, připojte fotoaparát,
připojte notebook - díky funkci Smart
Connectivity to zvládnete během okamžiku.
Všechna potřebná spojení jsou na dosah ruky.

The missing link.
Re-energise your smartphone, hook up
your camera, plug in your laptop. Our
Smart Connectivity unit lets you do it all
with speed and ease – and without
performing gymnastics or squeezing
around your furniture.

Technické přípojky jsou volně
přístupné, ale viditelné pouze
zblízka.

Ports and sockets are easily
accessible but only visible
from close-up.

Kabelová zásuvka pro
svítidla a dekorativní
prvky.

Discreet opening for
power cables for
lights and illuminated
decorations.
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Smart Charge
—
S funkcí Smart Charge můžete svůj
smartphone nabíjet bezdrátově
pomocí indukce, stačí jej položit na
nábytek. Nabíjecí modul, který je
rovněž vybaven připojením USB,
může být vestavěn do modulu Smart
Connectivity nebo přímo do horní
desky. Inovativní technologie nabíjení
využívá společný standard Qi
konsorcia Wireless Power Consortium,
jehož členy jsou všichni významní
výrobci mobilních zařízení.

03

Smart Dock
—
Dokonalé dokovací řešení pro
všechna mobilní zařízení Apple.
Jednoduše do výřezu připojte a
nabíjejte iPhone, iPad nebo iPod
touch. K dispozici je univerzální
dokovací stanice pro všechna zařízení
s konektorem Lightning. Zajištění pro
budoucnostje zaručeno: Konektory
jsou aktualizovány s každou novou
generací smartphonu a lze je snadno
vyměnit.

04

Otvory pro kabely
—
Jednotka Smart Connectivity se velmi
snadno vytahuje a díky bočnímu
výřezu pro napájecí kabely usnadňuje
připojení svítidel nebo dekorativních
prvků na nábytek.

Smart Charge
—
Just place your smartphone on
top of the Smart Charge module,
and the battery will re-energise all
on its own – by induction.
The module can be installed in
the Smart Connectivity unit or
directly into the top panel. The
innovative charging method is
based on the popular Qi standard
defined by the Wireless Power
Consortium – which all the leading
mobile device manufacturers
belong to. The Smart Charge
feature also includes a USB port.

Smart Dock
—
The ideal docking solution for all
your Apple handhelds. Simply plug
in your iPhone, iPad or iPod touch
via the small opening and charge
them up. There is a universal dock
for all devices with Lightning.
What’s more, it’s future-proof:
connections can be replaced and
updated in line with the latest
smartphone generation – quickly
and simply. No hassle.

Connections
—
The Smart Connectivity unit can
be removed in a moment, and
has an opening on one side
for power cables for lights or
other illuminated decorations
atop your Next furniture.

01

Přípojky Smart Connectivity
—
Slot 1 pro Smart Dock nebo Smart
Charge pro pohodlné nabíjení
mobilních zařízení, sloty 2 a 3
volitelně s jedním ze šesti různě
vybavených modulů. Volba je na
vás.

specs

next
možnosti
—

Smart Connectivity slots
—
Slot 1 for Smart Dock or
Smart Charge for convenient
re-energising of your mobile
devices, Slot 2 and 3 can be
fitted with one of six modules
with diverse connections.
The choice is yours.

Slot

2
Slot

3
Slot

1

1×USB,
1×HDMI

2×USB

1×HDMI
1×3,5 mm
jack
(audio)

2×HDMI

zásuvka
socket

1×USB,
1×3,5 mm
jack
(audio)

Modul

1

Modul

3

Modul

4

Modul

5

Modul

6

Modul

2

nebo / or

smart
charge

smart
dock

MODULY
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kabelový management
cable management

Další příslušenství
pro Next na další
straně

Additional Next
options on the
next page

Jednou uklizeno. Vždycky uklizeno.
Kabely. Technicky nepostradatelné,
vizuálně nehezké. Proto je řada Next
chytře skrývá. S přípojkami a otvory na
správných místech. A volitelně s
kabelovým kanálem, který přehledně vede
všechny kabely a vytváří více úložného
prostoru. Pro vás to znamená: už žádné
zaprášené kabely, žádné zamotávání
kabelů. Díky technologiím, jako je Smart
Charge a Smart Dock, už se vám také
nebudou nikde povalovat žádné nabíjecí
kabely.

Put your cables out of sight. For good.
Cables. Nice to have. Not nice to look at.
So Next hides them out of sight. With
discreet connections and openings in all
the right places. And there’s an optional
duct for effective cable management,
ensuring evenmore storage space.
And no more mess. What’s more,
Smart Charge and Smart Dock put an
end to the cable clutter when charging
your handhelds.
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Smart Control
—
Ovládejte všechna svá zařízení
jediným dálkovým ovladačem:
mobilním zařízením Apple. Pomocí
aplikace Spectral Smart Control a
systému Bluetooth IR Link můžete
proměnit svůj iPhone, iPad nebo iPod
touch v plnohodnotný univerzální
dálkový ovladač. Zařízení lze ovládat,
i když jsou dvířka nábytku zavřené.

05

Zvukové systémy Spectral
—
Pro řadu Next jsou k dispozici tři systémy:
Model SCA3 poskytuje objemný
stereofonní zvuk s jasně srozumitelnými
dialogy a hmatatelnými basy. Výkon: 200
wattů. BRA2 je nesmírně výkonný
prostorový zvukový systém odolný proti
změně úrovně, který lze díky
nejmodernějšímu signálovému
procesoru přizpůsobit akusticky
náročným místnostem. Výkon: 300 wattů.
Pro superplochou skříňku Next
Musicboard je na míru vyroben XTA1 -
plnohodnotný virtuální prostorový
systém s celkovou výškou pouhých 6 cm.

Spectral sound systems
—
Next is available with a choice of
three sound systems: The SCA3
sound system delivers powerful,
perfect stereo with easy-to-
understand dialogue, and a bass
you can feel. Output: 200 watts.
The BRA2 is a surround system
that gives you rich, powerful and
consistent sound. It includes a
state-of-the-art signal processor
that can cope with even the most
challenging room acoustics.
Output: 300 watts. The XTA1 is
tailor-made for the very narrow
Next music board – an outstanding
virtual surround system just 6cm
in height.

Smart Control
—
Manage all your devices with just
a single remote – in the shape of
your favourite Apple handheld.
The Spectral Smart Control app
and the Bluetooth/IR link turn your
iPhone, iPad or iPod touch into a
fully-fledged universal remote
control. And there is no need to
open any doors or flaps to
communicate with your kit.

specs

next
možnosti
—

07

Držák TV
—
To má styl: Otočný držák z leštěného
hliníku umožňuje televizní obrazovce
elegantně se vznášet před stěnou.
Kabely jsou vedeny skrytě uvnitř
sloupu. S volitelnými adaptéry
SPMMOVIE a SPMEX1 je vhodný pro
téměř všechny televizory.

08

Otvor pro subwoofer
—
V podstavci nábytku je k dispozici
dostatečně dimenzovaný otvor pro
použití subwooferu hrajícího dolů.

09

Kabelový kanál
—
Kabelový kanál usnadňuje přehledné
vedení kabelů uvnitř nábytku. Nejenže
to lépe vypadá, ale také se zvětší
využitelný úložný prostor.

TV mount
—
The elegant pivoting mount in
polished aluminium will make
your TV screen appear to float in
front of your wall. The cables are
hidden out of sight in the column.
Available with optional SPMMOVIE
and SPMEX1 adapters suitable
for almost all TVs.

Subwoofer opening
—
An opening in the furniture
base is optionally available for
accommodating a downfire
subwoofer.

Cable duct
—
The duct keeps your cables
well-organised and ship-shape.
And it’s not just neater. It also
means more storage space.
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Integrovaný
zvukový systém

Integrated
sound system

Otočný
držák TV

Pivoting
TV mount

Smart Connectivity

next
žádné viditelné kabely
no visible cables
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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. Zvláštní pozornost si zaslouží
pohodlné dotykové ovládání
prostřednictvím povrchu skříně.

Next feature: 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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Závěsy a plynové tlumiče
—
Detaily jsou pro nás důležité. Proto u
společnosti Next používáme pouze
vysoce kvalitní závěsy a plynové
tlumiče výklopů. To znamená, že čela
lze po mnoho let jemně a tiše otevírat
a zavírat.

10

Plochy s laserovou hranou
—
Povrchy řady Next se snadno čistí, jsou
odolné při manipulaci a mají elegantní
design. K tomu přispívají i přesné a
nárazuvzdorné laserové hrany: Tato
moderní výrobní technika společnosti
Spectral Smart Factory zvyšuje užitnou
hodnotu nábytku, protože vrchní
vrstva a okraj jsou spojeny bez
viditelného spoje.

Surfaces with laser edging
—
Next surfaces are easy to clean,
hard-wearing and good-looking.
One reason is the high-precision
impact-resistant laser edging:
This state-of-the-art manufacturing
method means there is no visible
seam between the furniture top
and the side.

Hinges and gas dampers
—
We pay attention to detail, which
is why we only use high-quality
hinges and gas dampers for Next.
They ensure that the fronts open
upwards or downwards gently,
smoothly and quietly – from the
very first day, and for many years
to come.

specs

next
možnosti
—

12

Soft-Touch haptika
—
Next je vybaven elegantními
povrchy soft-touch ve všech
základních barvách. Nejenže skvěle
vypadají, ale jsou také příjemné na
dotek: nádherně hladké a sametově
hebké.

13

Textilní čela
—
Naše ltextilní čela skříněk jsou
zcela neprůhledné, ale umožňují
nerušený průchod zvuku a signálů
dálkového ovládání. Vyberte si ze
čtyř barev: stříbrné, šedé,
karbonové nebo černé.

14

Zásuvky
—
Všechny zásuvky Next jsou bez
úchytek a mají mechanismus stiskni-
pro-otevření. Díky mechanismu
tichého zavírání se zavírají tiše a
jemně.

Soft-touch finish
—
All basic colours for Next furniture
come in a soft-touch finish. It looks
fantastic, and it feels fantastic:
smooth and silky.

Fabric fronts
—
You cannot see through them:
they are 100% opaque. But sound
and remote control signals
transcend unhindered. Your fabric
front comes in one of four colours:
silver, grey, carbon or black.

Drawers
—
All Next drawers have a
push-to-open mechanism and
are therefore free from handles.
The soft-close mechanism is
smooth and quiet.
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způsoby montáže
mounting methods

Next se hodí vždycky. A všude.
Zavěšený. Stojící. V obývacím pokoji. V
jídelně. V ložnici. Jako příborník, televizní
stolek nebo kompletní obývací stěna. Next
je vždy výrazem stylu. A lze ho snadno
integrovat do vaší domácnosti. Modulární a
flexibilní. Bez časově náročné instalace.
Stačí ho postavit nebo pověsit na zeď,
zapojit a začít používat. Ideální pro
nekomplikovaný životní styl. A pro lidi, kteří
chtějí být mobilní. Nebo musí být. Stěhujete
se? Next jde s vámi.

Goes anywhere. Goes with anything.
Nomatter where you put it, Next is
always a style statement. In your dining
room, your living room, your bedroom.
Floor-standing or wall-mounted.
As a sideboard, a TV unit, or simply
storage. It’s modular, and it’s versatile.
It’s easy to install, and plug-and-play.
All in all, it’s ideal for a hassle-free lifestyle.
And for people who want to stay mobile.
You’removing home? Next will make
the movewith you. No problem.

Postavený na podlahu
s výškově nastavitelnými
hliníkovými nožičkami.

Floor-standing
with height-adjustable feet.

Zavěšený na stěnu
vypadá Next, že se volně vznáší, ať už
jako jednotlivé skříňky, nebo jako
kombinace. Díky skrytému
nástěnnému držáku lze prvky umístit
v libovolné výšce.

Wall-mounted
Next seems to float on air, either
as an individual lowboard, or in
combination with other elements.
The concealed wall mount allows
Next to be installed at any height.

Postavený na podlahu s rámem
z práškově lakované oceli. Filigránový
rám působí lehce a vznášejícím se
dojmem. Nohy lze nastavit tak, aby se
vyrovnaly nerovnosti podlahy.

Floor-standing with foot frame
in 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.

Chytrý nábytek se přizpůsobí
domácnosti. Ne naopak. Next k
tomu nabízí ideální podmínky.

Smart furniture tailored to
your interiors – not the other
way around. It’s a philosophy
that Next fully embodies.

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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Vaše nápady. Váš Next.
Dvě hloubky krát tři výšky krát nekonečné
možnosti kombinací: To je vzorec pro váš
vlastní zážitek ze systému Next. Velký
výběr modulů, barev a materiálů je
skvělým základem pro hravý design
individuální skříňky. Staňte se vlastním
designérem. Je to velmi jednoduché.

Your ideas. Your Next.
Twodepths multiplied by three heights
plus infinite other possibilities.
That’s your mathematical formula for
your very own Next experience.
The huge array of modules, colours
and materials allows you to configure
your personal lowboard. Be your own
furniture designer. It’s easy.

next
modulární design
modular design

Všechno lze.
Naskládané na sebe a vedle sebe. Na podlaze,
na stěně a s podstavcem. S výklopy,
zásuvkami, dvířky, horními panely, přídavnými
prvky a policemi. S ozvučením, chytrým
připojením nebo bez jakékoli technologie.
—
Anything goes.
Placed next to each other. Stacked on top
of each other. On the floor. On the wall.
On a foot frame. With flaps. With drawers.
With doors. With top panels. With on-top
elements and shelves. With a sound system,
Smart Connectivity or just storage.

V systému Next lze
libovolně kombinovat
rozměry, barvy a
materiály.

With Next you can
combine your preferred
dimensions, colours
and materials.
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Podrobné informace o
zmenšení šířky a nastavení
hloubky naleznete v části
Technické údaje na:
spectral.eu/
de/download.html

Further details on shorter
widths and greater
depths are available in
the technical information
section at spectral.eu/en/
download.html

Krátce. A s potřebnou hloubkou.
Váš život není standardizovaný. Ani váš
nábytek by neměl být takový. Proto je
řada Next vyráběna na míru. Zkrácení na
milimetr až o 20 cm. Hodí se do každé
místnosti, na každou stěnu, do každého
výklenku. Rozšíření do hloubky až o 60
cm. S dostatečným prostorem pro
všechna standardní audio a video
zařízení. Samozřejmě ve špičkové kvalitě.
Díky nejnovější výrobní technologii
Spectral.

Shorter. Deeper. Better.
Your life is not standardised. So your
furniture shouldn’t be either. That’s why
we offer you made-to-measure options.
You can shorten Next by up to 20cm,
and with millimetre precision. So it will
be the perfect fit for your room, your wall,
or your alcove. And you can increase its
depth up to a maximum of 60cm.
Creating space galore for all typical
audio-visual systems – without
compromising on quality. Thanks to
state-of-the-art Spectral manufacturing
technology.

next
individualita
made-to-measure

Váš osobní prostor.
Při zkracování šířky se oba konce zkracují
stejně. Díky možnosti nastavení hloubky až
do maximálních 60 cm, kterou umožňují
moduly o hloubce 48 cm, lze do skříňek
umístit i rozměrné vybavení.
—
Your personal space.
Reduced widths are achieved by
shortening both ends by an equal amount.
The modules with a standard depth of
48cm can be extended to a maximum
depth of 60cm, creating ample space for
bigger items.
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next
smart colours
—

Ve 13 lahodných příchutích.
Čtyři robustní a snadno udržovatelné
dekory dřeva s vysokou kvalitou. Pět
elegantních základních barev s měkkým
povrchem na dotek. Čtyři přední strany z
hedvábně matné třpytivé látky.
Výsledkem jsou téměř nekonečné
možnosti kombinací pro váš Next. A to
nejlepší nakonec: protože jsou všechny
barvy sladěné, výsledek vypadá vždy
úžasně. Ne nadarmo se mu říká Smart
nábytek.

13 flavours of fantastic.
Four hard-wearing and easy-to-clean
textured wood-effect finishes. Five
basic colours with a soft-touch finish.
Four fabric fronts with a matte satin
shimmer. It all adds up to almost endless
possibilities for your Next. Plus, the
colours are all carefully coordinated,
so you can be sure of a look with the
wow factor. It’s called smart furniture
for a reason.

nteligentní technologie a
propracovaný design nejsou
pro systém Next žádným
protikladem. Styl se potkává se
vkusem - a oba si skvěle
rozumí.

With Next, smart technology
and high-class design
go hand in hand. Style
meets streaming – and they
get along just fine.

Všechny barvy a
povrchy najdete ve
vzorníku Colours &
Surfaces

All colours and
surfaces in our
Colours & Surfaces
book

Dřevěné dekory
Wood-effect surfaces

Textilní čela
Fabric Fronts

Základní barvy
Basic colours


