
quick
skladová kolekce
—

2022
#3.1
CZ



spectral – originál2 3

spectral quick
skladová kolekce
—

spectral — originál
004—007

spectralscala
008—013

spectralbrick
014—017

spectralnext
018—027

just by spectral
028—065

spectraltv stojany
066—075

spectralhifi regály
076—081

Spectralrepro stojany
082—085

just.mount by spectral
086—089

spectraldoplňky
090



spectral – originál4 5

Manažerské duo Spectralu:
Markus Krämer a Frank Krämer

Srdečně vás vítáme ve spectralu
—

Vítejte v originále.
Umí inženýři vyrobit dobrý nábytek? Mohou inženýři
především vyrábět dobře vypadající nábytek? Odpověď
zní jednoznačně ano, a to hned dvakrát. Ve společnosti
Spectral pracujeme (poměrně úspěšně) na rozhraní
krásných interiérů a nejmodernější spotřební elektroniky již
25 let. Ve skutečnosti jsme v tomto segmentu trhu
průkopníky - s inovativními nápady, jako je například
integrace skrytých zvukových systémů. Navíc jsme
uznávanými lídry ve vývoji inteligentního nábytku - s
řešeními, která jsou stejně chytrá jako elegantní. Dopřejte
tedy sobě i svému obývacímu pokoji originál. Zamilujete si
ho.
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Nečekejte dlouho a začněte hned.
Ti, kteří jsou právě zamilovaní, nechtějí čekat na první
rande věčně. Nemusíte: Veškerý televizní nábytek,
televizní stojany a hifi regály, které najdete v tomto
katalogu, opustí náš závod do 24 hodin od objednání
nebo je přímo na skladě distributora v Česku. A poměrně
rychle dorazí do vašeho obývacího pokoje. Těšte se na
obvyklou kvalitu Spectral rychlostí světla - vychlaďte
bublinky.

Pokud se chcete ponořit hlouběji do světa Spectral,
můžete se porozhlédnout po našich webových stránkách:
www.spectral.eu. Jsou zde představeny všechny naše
kolekce, modely, verze a možnosti - a jistě se zde objeví
výrobek, který je ideální právě pro vás.

spectral quick
skladová kolekce
—
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SNG SF

spectralscala

scala
—

Bestseller – Spectral Scala SC2004-SNG-SAT
—

Spodní skříňka Spectral Scala o
šířce 200 cm s vysoce kvalitním
povrchem z matného
saténového skla odolného proti
poškrábání a s akustickým
textilním výklopem. Poskytuje
úložný prostor a zároveň je
ideální pro většinu standardních
soundbarů, subwooferů a
elektronických komponent.

Model

š × v × h (cm)
max. soundbar

SC2004
200 × 43,4 × 48,2
1 89,3 × 21 × 1 1 ,6

Vlastnosti
Otvor pro kabely na horním panelu
Výškově nastavitelná police pro
soundbar
Otvor pro subwoofer na levé straně

Dvě police z čirého skla
Madlo s povrchovou úpravou v
černém matném provedení
Pro postavení na podlaze na nohách
EDGE s povrchovou úpravou v
černém matu

Barvy

skříňka

Snow

textilní výklop

Silver

Příslušenství

TX300-600 Držák TV v černém provedení (BG).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ZU21 39 kryt otvoru pro kabely v bílém provedení,
pro protažení kabelů

ZU21 40 kryt otvoru pro kabely v černém provedení,
pro protažení kabelů

LED-SC200-01 LED osvětlení na zadní straně skříňky
(svítí nahoru, vlevo a vpravo). Obsahuje připojovací sadu LED-AN1
pro provoz se skrytým dotykovým spínačem na vrchní straně skříňky.

až do 86"
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Spectral Scala SC1650-SNG-SAT
—

Spodní skříňka Spectral Scala o
šířce 165 cm s vysoce kvalitním
povrchem z matného
saténového skla odolného proti
poškrábání a výklopem.
Poskytuje úložný prostor
prostor a je vhodný pro
elektronické komponenty.

Spectral Scala SC1654-SNG-SAT
—

Spodní skříňka Spectral Scala o
šířce 165 cm s vysoce kvalitním
povrchem z matného
saténového skla odolného proti
poškrábání a akustickým
textilním výklopem. Poskytuje
úložný prostor a zároveň je
ideální pro většinu standardních
soundbarů, subwooferů a
elektronických komponent.

Model

š × v × h (cm)
max. soundbar

SC1654
1 65,2 × 38 × 48,2
1 54,5 × 21 × 1 1 ,6

Vlastnosti

Otvor pro kabely na horním panelu

Výškově nastavitelná police pro
soundbar

Otvor pro subwoofer na levé straně

Dvě police z čirého skla

Postavení na podlahu s kvalitními
tenkými hliníkovými nohami

Barvy

Příslušenství

Model

š × v × h (cm)
SC1650

1 65,2 × 38 × 48,2

Vlastnosti

Výklop s hliníkovým madlem pro
uchopení
Otvor pro kabely na horním panelu
Tři police z čirého skla
Pro postavení na podlahu s
kvalitními tenkými hliníkovými
nohami

Barvy

Příslušenství

TX300-600 Držák TV v černém provedení (BG).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ZU1 864 IR link systém pro pohodlné ovládání audio a video
vybavení se zavřeným výklopem skříňky

ZU21 39 kryt otvoru pro kabely v bílém provedení, pro protažení
kabelů

LED-SC1 65-01 LED osvětlení na zadní straně skříňky
(svítí nahoru, vlevo a vpravo). Obsahuje připojovací sadu LED-AN1
pro provoz se skrytým dotykovým spínačem na vrchní straně skříňky.

TX300-600 Držák TV v černém provedení (BG).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ZU21 39 kryt otvoru pro kabely v bílém provedení, pro protažení
kabelů

LED-SC1 65-01 LED osvětlení na zadní straně skříňky
(svítí nahoru, vlevo a vpravo). Obsahuje připojovací sadu LED-AN1
pro provoz se skrytým dotykovým spínačem na vrchní straně skříňky.

skříňka

Snow

Textilní výklop

Silver

skříňka

Snow

up to 70"

up to 70"
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43
,4
–
43

,9
cm

38
–
39

cm

30
,4
cm

30
,4
cm

SC1650-SNG-SAT
1 65,2 × 30,4 × 48,2
3× 52,6 × 26,8 × 43,4

–

–

–

SC1654-SNG-SAT
1 65,2 × 30,4 × 48,2
3× 52,6 × 26,8 × 43,4

52,6 × 4,1 –1 3,1 × 43,4

52,6 × 24,1 × 31

1 54,5 × 21 × 1 1 ,6

SC2004-SNG-SAT
200 × 30,4 × 48,2

3× 64,2 × 26,8 × 43,4

64,2 × 4,1 –1 3,1 × 43,4

64,2 × 24,1 × 31

1 89,3 × 21 × 1 1 ,6

Skříňky

Max. celková nosnost
(v kg)*

Max. Nosnost
vrchního panelu (v kg)

60 45

Držák TV

Max. nosnost
držáku TV (v kg)

50

Skleněná police

Max. nosnost jedné
police (v kg)

15

* Nezahrnuje nosnost držáku TV.

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměr

vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr b

max. soundbar

Výškově nastavitelné
nohy EDGE
v=13–13,5cm

Prostor pro
AV zařízení

Za soundbaremPod soundbarem

Prostor pro
subwoofer

Nosnost
—

Výškově nastavitelné
hliníkové nohy
h=7,6–8,6cm

Způsoby montáže a rozměry

* Vnější rozměry bez nohou.

SC modely

Max. nosnost police
pro soundbar (v kg)

8

Soundbar
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brick
—

Bestseller – Spectral Brick BR1502-CM-SAT
—

Spodní skříňka Spectral Brick
široká 150 cm s vysoce kvalitním
povrchem z matného
saténového skla odolného proti
poškrábání. S výklopem ve
spodní části a výklopem z
akustické tkaniny v horní části.
Poskytuje úložný prostor a
zároveň je ideální pro většinu
standardních soundbarů,
subwooferů a elektronických
komponent.

Model

š × v × h (cm)
max. soundbar

BR1502
1 50,9 × 51 ,3 × 52,5
1 39,2 × 1 3,3 × 1 2,1

Vlastnosti

Otvor pro kabely na horním panelu

Univerzální police pro soundbar

Horní vnitřní přihrádka se zapuštěným
prostorem pro středový reproduktor

Umístění na podlahu na nohách EDGE
s povrchovou úpravou v černé matné
barvě

Barvy

textilní výklop

Graphite

Příslušenství

skříňka

Cement

TX380-600 Držák TV v černém provedení (BG).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ZU1 864 IR link systém pro pohodlné ovládání audio a video
vybavení se zavřeným výklopem skříňky

ZU21 4 0 kryt otvoru pro kabely v bílém provedení, pro protažení
kabelů

LED-SC1 65-01 LED osvětlení na zadní straně skříňky
(svítí nahoru, vlevo a vpravo). Obsahuje připojovací sadu LED-AN1
pro provoz se skrytým dotykovým spínačem na vrchní straně skříňky.

až do 65"
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a

b

51
,3
–
51
,8
cm

38
,3
cm

BR1502-CM-SAT
1 50,9 × 38,3 × 52,5
3× 47,8 × 1 4,7 × 47,5

3× 47,8 × 1 4,7 × 47,5

1 39,2 × 1 3,3 × 1 2,1

Držák TV

Max. nosnost
držáku TV (v kg)

50

Skříňka

Max. celková nosnost
(v kg)*

Max. Nosnost
vrchního panelu (v kg)

60 60

* Neobsahuje nosnost držáku TV

Nosnost
—

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměry a

vnitřní rozměry b

max. soundbar

Způsoby montáže a rozměry

* Vnější rozměry bez noho

BR model

Výškově nastavitelné
nohy EDGE
v=13–13,5cm

Max. nosnost police
pro soundbar (v kg)

15

Soundbar
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GN GRF

spectralnext

next
—

Bestseller – Spectral Next NXS2004-GN-SAT
—

Spodní skříňka Spectral Next
široká 200 cm se dvěma
výklopnými dveřmi, textilním
výklopem uprostřed a skleněnou
krycí deskou v matném saténu.
Poskytuje úložný prostor a
zároveň je ideální pro většinu
standardních soundbarů,
subwooferů a elektronických
komponent.

Model

š × v × h (cm)
max. soundbar

NXS2004
200 × 45,5 × 48
91 × 20,5 × 1 1 ,6

Vlastnosti

Skleněná krycí deska v matném saténu
včetně otvoru pro kabely
Výškově nastavitelná police pro
soundbar
Otvor pro subwoofer na pravé straně
Police v levé přihrádce a kabelový
kanál v pravé přihrádce
Umístění na podlahu na nohách EDGE s
povrchovou úpravou v černé matné
barvě

Barvy

textilní výklop

Grey

Příslušenství

skříňka

Granite

T60-600 Držák TV v černém provedení (BG).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ZU1 864 IR link systém pro pohodlné ovládání audio a video
vybavení se zavřeným výklopem skříňky

ZU21 4 0 kryt otvoru pro kabely v bílém provedení, pro protažení
kabelů

LED-NXS200-01 LED osvětlení na zadní straně skříňky
(svítí nahoru, vlevo a vpravo). Obsahuje připojovací sadu LED-AN1
pro provoz se skrytým dotykovým spínačem na vrchní straně skříňky.

až do 86"
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Spectral Next NXS1604
—

Spectral Next NXS1600
—

Spodní skříňka Spectral Next o
šířce 160 cm s textilním výklopem
a dřevěným horním panelem v
barvě skříňky. Poskytuje úložný
prostor a zároveň je ideální pro
většinu standardních soundbarů,
subwooferů a elektronických
komponent.

Spodní skříňka Spectral Next
široká 160 cm s výklopem a
dřevěným horním panelem v
barvě skříňky. Nabízí dostatek
úložného prostoru a je vhodná
pro elektronické komponenty.

Model Vlastnosti Výběr barev

Příslušenství

Model

š × v × h (cm)
NXS1600

1 60 × 35,7 × 48

Vlastnosti Výběr barev

Příslušenství

T60-600 Držák TV v černém provedení (BG).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ZU1 864 IR link systém pro pohodlné ovládání audio a video
vybavení se zavřeným výklopem skříňky

LED-NXS1 60-01 LED osvětlení na zadní straně skříňky
(svítí nahoru, vlevo a vpravo). Obsahuje připojovací sadu LED-AN1
pro provoz se skrytým dotykovým spínačem na vrchní straně skříňky.

skříňka

Black

skříňka

Snow

T60-600 Držák TV v černém provedení (BG).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

LED-NXS1 60-01 LED osvětlení na zadní straně skříňky
(svítí nahoru, vlevo a vpravo). Obsahuje připojovací sadu LED-AN1
pro provoz se skrytým dotykovým spínačem na vrchní straně skříňky.

skříňka/látka

Snow/Silver

skříňka/látka

Black/Black

š × v × h (cm)
max. soundbar

NXS1604
1 60 × 35,7 × 48
1 50 × 20,5 × 1 1 ,6

Otvor pro kabely na horním panelu
Přední výklop s akustickou tkaninou
Výškově nastavitelná police pro
soundbar
Otvor pro subwoofer na pravé
straně
Postavení na podlahu s výškově
nastavitelnými kluzáky

Otvor pro kabely na horním panelu

Pro postavení na podlahu s
výškově nastavitelnými kluzáky

až do 70"

až do 70"
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Spectral Next NXS1804
—

Spectral Next NXS1800
—

Spodní skříňka Spectral Next
široká 180 cm se dvěma
výklopnými dvířky a textilním
výklopem uprostřed a dřevěným
horním panelem v barvě skříňky.
Poskytuje úložný prostor a
zároveň je ideální pro většinu
standardních soundbarů,
subwooferů a elektronických
komponent.

Spodní skříňka Spectral Next o
šířce 180 cm se třemi výklopnými
dvířky a dřevěným horním
panelem v barvě skříňky. Nabízí
dostatek úložného prostoru a je
vhodná pro elektronické
komponenty.

Model Vlastnosti Výběr barev

Příslušenství

Model

š × v × h (cm)
NXS1800

1 80 × 35,7 × 48

Vlastnosti Výber barev

Příslušenství

T60-600 Držák TV v černém provedení (BG).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ZU1 864 IR link systém pro pohodlné ovládání audio a video
vybavení se zavřeným výklopem skříňky

LED-NXS1 80-01 LED osvětlení na zadní straně skříňky
(svítí nahoru, vlevo a vpravo). Obsahuje připojovací sadu LED-AN1
pro provoz se skrytým dotykovým spínačem na vrchní straně skříňky.

skříňka

Black

skříňka

Snow

T60-600 Držák TV v černém provedení (BG).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ZU1 864 IR link systém pro pohodlné ovládání audio a video
vybavení se zavřeným výklopem skříňky

LED-NXS1 80-01 LED osvětlení na zadní straně skříňky
(svítí nahoru, vlevo a vpravo). Obsahuje připojovací sadu LED-AN1
pro provoz se skrytým dotykovým spínačem na vrchní straně skříňky.

skříňka/látka

Snow/Silver

skříňka/látka

Black/Black

š × v × h (cm)
max. soundbar

NXS1804
1 80 × 35,7 × 48
91 × 20,5 × 1 1 ,6

Otvor pro kabely na horním panelu
Přední výklop s akustickou tkaninou
Výškově nastavitelná police pro
soundbar
Otvor pro subwoofer na pravé
straně
Postavení na podlahu s výškově
nastavitelnými kluzáky

Otvor pro kabely na horním panelu

Postavení na podlahu s výškově
nastavitelnými kluzáky

až do 80"

až do 80"
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Spectral Next NXS2004
—

Spectral Next NXS2000
—

Spodní skříňka Spectral Next
široká 200 cm se dvěma
výklopnými dvířky, textilním
výklopem uprostřed a dřevěným
horním panelem v barvě skříňky.
Poskytuje úložný prostor a
zároveň je ideální pro většinu
standardních soundbarů,
subwooferů a elektronických
komponent.

Spodní skříňka Spectral Next
široká 200 cm se třemi
výklopnými dvířky a dřevěným
horním panelem v barvě skříňky.
Nabízí dostatek úložného
prostoru a je vhodná pro
elektronické komponenty.

Model Vlastnosti Výběr barev

Příslušenství

Model

š × v × h (cm)
NXS2000

200 × 35,7 × 48

Vlastnosti Výběr barev

Příslušenství

T60-600 Držák TV v černém provedení (BG).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ZU1 864 IR link systém pro pohodlné ovládání audio a video
vybavení se zavřeným výklopem skříňky

LED-NXS200-01 LED osvětlení na zadní straně skříňky
(svítí nahoru, vlevo a vpravo). Obsahuje připojovací sadu LED-AN1
pro provoz se skrytým dotykovým spínačem na vrchní straně skříňky.

skříňka

Black

skříňka

Snow

T60-600 Držák TV v černém provedení (BG).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ZU1 864 IR link systém pro pohodlné ovládání audio a video
vybavení se zavřeným výklopem skříňky

LED-NXS200-01 LED osvětlení na zadní straně skříňky
(svítí nahoru, vlevo a vpravo). Obsahuje připojovací sadu LED-AN1
pro provoz se skrytým dotykovým spínačem na vrchní straně skříňky.

skříňka/látka

Snow/Silver

skříňka/látka

Black/Black

š × v × h (cm)
max. soundbar

NXS2004
200 × 35,7 × 48
91 × 20,5 × 1 1 ,6

Otvor pro kabely na horním panelu
Přední výklop s akustickou tkaninou
Výškově nastavitelná police pro
soundbar
Otvor pro subwoofer na pravé
straně
Postavení na podlahu s výškově
nastavitelnými kluzáky

Otvor pro kabely na horním panelu

Postavení na podlahu s výškově
nastavitelnými kluzáky

až do 86"

až do 86"
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SOUNDBARa

45
,5
–
46

cm

35
,7
–
36

,7
cm

ba a
a a

ab ba
ab

33
,2
cm

33
,2
cm

Skříňky

* Neobsahuje nosnost držáku TV

Nosnost
—

Držák TV

Max. celková
nosnost (v kg)*

Max. nosnost vrchního
panelu (v kg)

šířka 1 60cm 60 40

šířka 1 80–200cm 80 60

Max. Nosnost
držáku TV (v kg)

40

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr b

vnitřní rozměr c

max. soundbar

Výškově nastavitelné
nohy EDGE
v=13–13,5cm

Prostor pro
subwoofer

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr b

Za soundbarem Pod soundbarem

Prostor pro
AV vybavení

Výškově nastavitelné
kluzáky
v=2,5–3,5cm

Způsoby montáže a rozměry
—

* Vnější rozměry bez nohou nebo kluzáků

* Vnější rozměry bez nohou nebo kluzáků

NXS modely
s úložným prostorem

NXS models
pro soundbary

NXS1 600

1 60 × 33,2 × 48
3× 50,5 × 28 × 43

–

NXS2000

200 × 33,2 × 48
2× 47,5 × 28 × 43

2× 47,5 × 28 × 43

NXS1 800

1 80 × 33,2 × 48
2× 37,5 × 28 × 43

2× 47,5 × 28 × 43

NXS1 604

1 60 × 33,2 × 48
–

50,5 × 28 × 29,9

50,5 × 5,5 – 1 4,5 × 43

1 50 × 20,5 × 1 1 ,6

NXS2004

200 × 33,2 × 48
47,5 × 28 × 43

47,5 × 28 × 29,9

47,5 × 5,5 – 1 4,5 × 43

91 × 20,5 × 1 1 ,6

NXS1 804

1 80 × 33,2 × 48
37,5 × 28 × 43

47,5 × 28 × 29,9

47,5 × 5,5 – 1 4,5 × 43

91 × 20,5 × 1 1 ,6

Max. nosnost police
pro soundbar (v kg)

8

Soundbar
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just by spectral

SNG SF BFBG

just.lima
—

Bestseller – Just.Lima JRL1654T
—

Spodní skříňka JUST by Spectral
o šířce 165 cm s textilním
výklopem a hliníkovými
nohami. Horní deska a boky s
povrchovou úpravou z lesklého
skla odolného proti poškrábání.
Otvor pro kabel na horním
panelu pro volitelný sloupek
pro TV.

skříňka/látka

Snow/Silver

skříňka/látka

Black/Black

Model

š × v × h (cm)
max. soundbar

JRL1654T
1 65,2 × 38 × 48
1 54,5 × 21 × 1 1 ,6

Vlastnosti Výběr barev

Příslušenství

Lesklý skleněný povrch odolný proti
poškrábání

Otvor pro kabel na horním panelu

Přední výklop s akustickou tkaninou

Výškově nastavitelné nohy z vysoce
kvalitního hliníku

T60-600 Držák TV v hliníkovém provedení (AL).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ADX02 police pro soundbar

ZU21 39 kryt otvoru pro kabely s bílou povrchovou úpravou,
možnost průchodu kabelu

ZU21 40 kryt otvoru pro kabely s černou povrchovou úpravou,
možnost průchodu kabelu

až do 70"
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Just.Lima JRL1104T
—

Spodní skříňka JUST by
Spectral o šířce 111 cm s
textilním výklopem. Horní
panel a vnější strany jsou z
lesklého skla odolného proti
poškrábání. Otvor pro kabely v
horním panelu a kvalitní
hliníkové nohy.

Just.Lima JRL1100T
—

Spodní skříňka JUST by
Spectral široká 111 cm s
výklopem. Horní deska a
vnější strany s povrchovou
úpravou z lesklého skla
odolného proti poškrábání.
Otvor pro kabely v horním
panelu a kvalitní hliníkové
nohy.

Model Vlastnosti

Lesklý skleněný povrch odolný proti
poškrábání

Otvor pro kabel na horním panelu

Přední výklop s akustickou tkaninou

Výškově nastavitelné nohy z vysoce
kvalitního hliníku

Výběr barev

Příslušenství

Model

š × v × h (cm)
JRL1100T

1 1 1 × 38 × 48

Vlastnosti

Lesklý skleněný povrch odolný proti
poškrábání

Otvor pro kabel na horním panelu

Dvě police z čirého skla

Výškově nastavitelné nohy z vysoce
kvalitního hliníku

Výběr barev

Příslušenství

T60-600 Držák TV v hliníkovém provedení (AL).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ZU1 864 IIR link systém pro pohodlné ovládání audio a video
zařízení při zavřeném předním výklopu

ZU21 39 kryt otvoru pro kabely s bílou povrchovou úpravou,
možnost průchodu kabelu

ZU21 40 kryt otvoru pro kabely s černou povrchovou úpravou,
možnost průchodu kabelu

skříňka

Black

skříňka

Snow

T60-600 Držák TV v hliníkovém provedení (AL).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ADX02 police pro soundbar

ZU21 39 kryt otvoru pro kabely s bílou povrchovou úpravou,
možnost průchodu kabelu

ZU21 40 kryt otvoru pro kabely s černou povrchovou úpravou,
možnost průchodu kabelu

skříňka/látka

Snow/Silver

skříňka/látka

Black/Black

š × v × h (cm)
max. soundbar

JRL1104T
1 1 1 × 38 × 48

1 00,3 × 21 × 1 1 ,6

až do 49"

až do 49"
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Just.Lima JRL1650T-SL
—

Spodní skříňka JUST by Spectral
o šířce 165 cm s výklopem
vlevo a vpravo a zásuvkou
uprostřed. Horní deska a vnější
strany s povrchovou úpravou z
lesklého skla odolného proti
poškrábání. Otvor pro kabely
na horním panelu a kvalitní
hliníkové nohy.

Just.Lima JRL1650T
—

Spodní skříňka JUST by
Spectral široká 165 cm s
výklopem. Horní deska a vnější
strany s povrchovou úpravou z
lesklého skla odolného proti
poškrábání. Otvor pro kabely v
horním panelu a kvalitní
hliníkové nohy.

Model

š × v × h (cm)
JRL1650T-SL

1 65,2 × 38 × 48

Vlastnosti Výběr barev

skříňka

Black

Příslušenství

Model

š × v × h (cm)
JRL1650T

1 65,2 × 38 × 48

Vlastnosti

Lesklý skleněný povrch odolný proti
poškrábání

Otvor pro kabel na horním panelu

Tři police z čirého skla

Výškově nastavitelné nohy z vysoce
kvalitního hliníku

Výběr barev

Příslušenství

skříňka

Snow

T60-600 Držák TV v hliníkovém provedení (AL).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ZU1 864 IIR link systém pro pohodlné ovládání audio a video
zařízení při zavřeném předním výklopu

ZU21 39 kryt otvoru pro kabely s bílou povrchovou úpravou,
možnost průchodu kabelu

ZU21 40 kryt otvoru pro kabely s černou povrchovou úpravou,
možnost průchodu kabelu

skříňka

Black

skříňka

Snow

T60-600 Držák TV v hliníkovém provedení (AL).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ZU1 864 IIR link systém pro pohodlné ovládání audio a video
zařízení při zavřeném předním výklopu

JRSLE01 vložka pro uspořádání prostoru v zásuvce

ZU21 39 kryt otvoru pro kabely s bílou povrchovou úpravou,
možnost průchodu kabelu

ZU21 40 kryt otvoru pro kabely s černou povrchovou úpravou,
možnost průchodu kabelu

Lesklý skleněný povrch odolný proti
poškrábání

Otvor pro kabel na horním panelu

Zásuvka s volitelnou vložkou pro vnitřní
uspořádání

Tři police z čirého skla

Výškově nastavitelné nohy z vysoce
kvalitního hliníku

až do 70"

až do 70"
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Just.Lima JRL2004T
—

Spodní skříňka JUST by Spectral
široká 200 cm s textilním
výklopem. Horní panel a vnější
strany jsou z lesklého skla
odolného proti poškrábání.
Otvor pro kabely v horním
panelu a kvalitní hliníkové nohy.

Just.Lima JRL2000T
—

Spodní skříňka JUST by
Spectral široká 200 cm s
výklopem. Horní deska a vnější
strany s povrchovou úpravou z
lesklého skla odolného proti
poškrábání. Otvor pro kabely v
horním panelu a kvalitní
hliníkové nohy.

Model Vlastnosti

Lesklý skleněný povrch odolný proti
poškrábání

Otvor pro kabel na horním panelu

Přední výklop s akustickou tkaninou

Výškově nastavitelné nohy z vysoce
kvalitního hliníku

Výběr barev

Příslušenství

Model

š × v × h (cm)
JRL2000T

200 × 38 × 48

Vlastnosti

Lesklý skleněný povrch odolný proti
poškrábání

Otvor pro kabel na horním panelu

Dvě police z čirého skla

Výškově nastavitelné nohy z vysoce
kvalitního hliníku

Výběr barev

Příslušenství

T60-600 Držák TV v hliníkovém provedení (AL).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ZU1 864 IIR link systém pro pohodlné ovládání audio a video
zařízení při zavřeném předním výklopu

ZU21 39 kryt otvoru pro kabely s bílou povrchovou úpravou,
možnost průchodu kabelu

ZU21 40 kryt otvoru pro kabely s černou povrchovou úpravou,
možnost průchodu kabelu

skříňka

Black

skříňka

Snow

T60-600 Držák TV v hliníkovém provedení (AL).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ADX02 police pro soundbar

ZU21 39 kryt otvoru pro kabely s bílou povrchovou úpravou,
možnost průchodu kabelu

ZU21 40 kryt otvoru pro kabely s černou povrchovou úpravou,
možnost průchodu kabelu

skříňka/látka

Snow/Silver

skříňka/látka

Black/Black

š × v × h (cm)
max. soundbar

JRL2004T
200 × 38 × 48

1 89,3 × 21 × 1 1 ,6

až do 86"

až do 86"
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38
–
39

cm

30
,4
cm

a a a a
a

SOUNDBAR
b

c

JRL + ADX02

a a a a
a

a
ab

a a a

a a a

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr b

vnitřní rozměr c

max. soundbar

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr b

JRL modely
S úložným prostorem

JRL modely
pro soundbary

* Vnější rozměry bez nohou

Způsoby montáže a rozměry
—

* Vnější rozměry bez nohou

JRL1100T
1 1 1 × 30,4 × 48
52,6 × 26,8 × 43,4

–

JRL1650T
1 65,2 × 30,4 × 48
52,6 × 26,8 × 43,4

–

JRL1650T-SL
1 65,2 × 30,4 × 48
52,6 × 26,8 × 43,4

48,4 × 22,7 × 27,4

JRL2000T
200 × 30,4 × 48
64,2 × 26,8 × 43,4

–

Nosnost
—

Max. nosnost jedné zásuvky
(v kg)**

20

Zásuvka

Max. celková
nosnost (v kg)*

Max. nosnost vrchního
panelu (v kg)

60 45

Max. nosnost jedné
skleněné police (v kg)

15

Skříňky Skleněná police

Max. Nosnost
držáku TV (v kg)

40

Držák TV

Max. nosnost police pro
soundbar ADX02 (v kg)

8

Soundbar

* Neobsahuje nosnost držáku TV.
** Skříňky se zásuvkami je nutné připevnit k zadní zdi (montážní materiál je součástí dodávky.

Výškově nastavitelné
hliníkové nohy
v=7,6–8,6cm

JRL1104T
1 1 1 × 30,4 × 48
52,6 × 26,8 × 43,4

52,6 × 13,1 × 43,4

52,6 × 26,8 × 29,7

1 00,3 × 21 × 1 1 ,6

JRL1654T
1 65,2 × 30,4 × 48
52,6 × 26,8 × 43,4

52,6 × 13,1 × 43,4

52,6 × 26,8 × 29,7

1 54,5 × 21 × 1 1 ,6

JRL2004T
200 × 30,4 × 48
64,2 × 26,8 × 43,4

64,2 × 13,1 × 43,4

64,2 × 26,8 × 29,7

1 89,3 × 21 × 1 1 ,6
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Just.Basic JRB1604
—

Just.Basic JRB1304
—

Model Vlastnosti Výběr barevVlastnosti Výběr barev

PříslušenstvíPříslušenství

Model

JRB1304
1 30 × 38 × 40

1 1 9,5 × 20,5 × 1 1 ,6

š × v × h (cm)
max. soundbar

š × v × h (cm)
max. soundbar

JRB1604
1 60 × 38 × 40

1 49,5 × 20,5 × 1 1 ,6

Odolný hedvábný povrch

Přední výklop s akustickou tkaninou

Otvor pro kabely na horním panelu

Odnímatelný zadní panel

Dodává se v rozloženém stavu, lze
jej snadno a rychle sestavit

Odolný hedvábný povrch

Přední výklop s akustickou tkaninou

Otvor pro kabely na horním panelu

Odnímatelný zadní panel

Dodává se v rozloženém stavu, lze
jej snadno a rychle sestavit

skříňka/látka

Snow/Grey

skříňka/látka

Grey/Grey

skříňka/látka

Snow/Grey

skříňka/látka

Grey/Grey

T60-600 Držák TV v hliníkovém provedení (AL).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ADX02 police pro soundbar

T60-600 Držák TV v hliníkovém provedení (AL).
Obsahuje univerzální adaptér pro VESA 1 00×1 00 až 600×400

ADX02 police pro soundbar

Spodní skříňka JUST by Spectral
o šířce 160 cm s textilním
výklopem. Horní panel a vnější
strany s odolným hedvábným
povrchem. Otvor na kabel na
horním panelu a nohy ve
stříbrné barvě.

Spodní skříňka JUST by Spectral
o šířce 130 cm s textilním
výklopem. Horní panel a vnější
strany s odolným hedvábným
povrchem. Otvor na kabel na
horním panelu a nohy ve
stříbrné barvě.

až do 58"

až do 70"
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SOUNDBAR
b

c

JRB + ADX02

38
cm30
cm

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr b

vnitřní rozměr c

max. soundbar

JRB modely
pro soundbary

Způsoby montáže a rozměry
—

* Vnější rozměry jsou bez nohou

Nosnost
—

Max. nosnost
držáku TV (v kg)

40

Držák TV

Max. celková
nosnost (v kg)*

Max. nosnost vrchního
panelu (v kg)

60 40

Max. nosnost police pro
soundbar ADX02 (v kg)

8

Skříňky Soundbar

* Neobsahuje nosnost držáku TV.

Nohy
v=8cm

JRB1304
1 30 × 30 × 40

62,1 × 26,2 × 33,9

62,1 × 12,5 × 33,9

62,1 × 26,2 × 20,5

1 1 9,5 × 20,5 × 1 1 ,6

JRB1604
1 60 × 30 × 40

50,8 × 26,2 × 33,9

50,8 × 12,5 × 33,9

50,8 × 26,2 × 20,5

1 49,5 × 20,5 × 1 1 ,6
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Just.Alpha JSA2040
Spodní TV skříňka v saténovém
provedení Snow s kluzáky,
držákem TV a LED podsvícením.
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Just.Alpha JSA2044
—

Just.Alpha JSA2040
—

Model Vlastnosti Výběr barev

Příslušenství

Model Vlastnosti Výběr barev

Příslušenství

skříňka

Black

skříňka

Snow

Skříňka/látka

Snow/Silver

skříňka/látka

Black/Blackš × v × h (cm)*
JSA2040

201 × 40 × 49,5

š × v × h (cm)*
max. soundbar

JSA2044
201 × 40 × 49,5
1 90 × 1 4,3 × 1 4

až do 86"

až do 86"

Skleněné povrchy odolné proti
poškrábání

Kartáče Mink® pro vedení kabelů v
zadní části skříně

Dvě police z čirého skla

Přední výklop s akustickou tkaninou

Univerzální police pro soundbar

Otvor pro subwoofer uvnitř skříně s
příslušným krytem

Skleněné povrchy odolné proti
poškrábání
Kartáče Mink® pro vedení kabelů v
zadní části skříně
Dvě police z čirého skla
Otvor pro subwoofer uvnitř skříně s
příslušným krytem

* Výška skříňky plus kluzáků, nohou nebo podstavce s kolečky. * Výška skříňky plus kluzáků, nohou nebo podstavce s kolečky.

JSZ10 výškově nastavitelný držák TV se skleněným krytem JSZ11 a
univerzálním adaptérem pro VESA 100×100 až 600×400.

ZU1 864 IR link systém pro pohodlné ovládání audio a video
zařízení při zavřeném předním výklopu

JSZ20 nepřímé osvětlení LED na horní zadní hraně nábytku. Světlo
teplé bílé barvy, stmívatelné v jemných stupních. Součástí je
připojovací sada s dálkovým ovládáním.

Alternativní způsoby montáže jsou k dispozici na straně 46:
zavěšení na stěnu, podstavec s kolečky nebo nohy v jiném designu

JSZ10 výškově nastavitelný držák TV se skleněným krytem JSZ11 a
univerzálním adaptérem pro VESA 100×100 až 600×400.

JSZ20 nepřímé osvětlení LED na horní zadní hraně nábytku. Světlo
teplé bílé barvy, stmívatelné v jemných stupních. Součástí je
připojovací sada s dálkovým ovládáním.

Alternativní způsoby montáže jsou k dispozici na straně 46:
zavěšení na stěnu, podstavec s kolečky nebo nohy v jiném designu

Spodní skříňka JUST by Spectral
o šířce 201 cm s akustickým
textilním výklopem. Horní panel
a vnější strany z matného
saténového skla. Se zapuštěným
madlem výklopu pro
bezúchytkový vzhled a s
výškově nastavitelnými kluzáky.
Alternativní způsoby montáže
jsou k dispozici jako volitelné
příslušenství.

Spodní skříňka JUST by Spectral o
šířce 201 cm s výklopem, horním
panelem a vnějšími stranami z
matného saténového skla. Se
zapuštěným madlem výklopu pro
bezúchytkový vzhled a s výškově
nastavitelnými kluzáky. Alternativní
způsoby montáže jsou k dispozici
jako volitelné příslušenství.
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SOUNDBAR d

40
cm 40

cm

40
cm

40
cm

40
cm

44
,5
cm

42
,5
–
43

,5
cm

53
–
53

,5
cm

53
–
53

,5
cm

63
–
63

,5
cm

40
cm

Způsoby montáže modelů JSA
—

Příslušenství

Standardní výbava – plastové kluzáky v
černé matné barvě.
Výška 2,5 cm, výškově nastavitelná o 1 cm
pro vyrovnání nerovností na podlaze.

JSZ01 design feet one
sada pěti nohou z práškově lakované oceli v
černé matné barvě.
Výška 13 cm, výškově nastavitelné o 0,5 cm
pro vyrovnání nerovností na podlaze.

JSZ02 design feet two
sada pěti nohou z práškově lakované oceli v
černé matné barvě.
Výška 13 cm, výškově nastavitelné o 0,5 cm
pro vyrovnání nerovností na podlaze.

JSZ03 design feet three
sada pěti nohou z práškově lakované oceli v
černé matné barvě.
Výška 23 cm, výškově nastavitelné o 0,5 cm
pro vyrovnání nerovností na podlaze.

JSZ05 podstavec s kolečky
dřevěný podstavec s výřezem pro
subwoofer a zapuštěnými, otočnými
kolečky v černé matné barvě, výška 4,5 cm

JSZ07 sada pro montáž na stěnu
kování a upevňovací materiál pro montáž na
stěnu v libovolné výšce

Standard

Způsoby montáže, rozměry a nosnost
—

JSA2040
201 × 40 × 49,5
49,5 × 35,8 × 41 ,5

45,7 × 1 6,9 × 41 ,0

45,7 × 1 6,9 × 41 ,5

–

–

JSA2044
201 × 40 × 49,5
49,5 × 35,8 × 41 ,5

45,7 × 1 6,9 × 41 ,0

45,7 × 1 6,9 × 41 ,5

45,7 × 1 6,9 × 27,4

1 90 × 1 4,3 × 1 4

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr b

vnitřní rozměr c

vnitřní rozměr d

max. soundbar

Výškově nastavitelné
kluzáky
v=2,5–3,5cm

JSA modely

* Vnější rozměry bez nohou

Výškově nastavitelné
nohy design foot one
v=13–13,5cm

Výškově nastavitelné
nohy design foot two
v=13–13,5cm

Výškově nastavitelné
nohy design foot three
v=23–23,5cm

Podstavec s kolečky
v=4,5cm

Zavěšení na zeď,
Libovolná výška

Max. nosnost
držáku TV (v kg)

40

Držák TV

Max. celková
nosnost (v kg)*

Max. Nosnost
vrchního panelu (v kg)

60 45

Max. nosnost
jedné police (v kg)

Max. nosnost police
pro soundbar (v kg)

15 15

Skříňky Police

* Neobsahuje nosnost držáku TV.

Soundbar
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Just.Bravo JSB2020
Spodní TV skříňka v saténovém
provedení Snow s nohami "Design
feet three", držákem na TV a LED
podsvícením.



!

!
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SNG GN SNG SF GRFGN

Just.Bravo JSB2024
—

Just.Bravo JSB2020
—

Model Vlastnosti Výběr barev

Příslušenství

Model Vlastnosti Výběr barev

Příslušenství

Skleněná vrchní deska odolná proti
poškrábání
Kartáče Mink® pro vedení kabelů v
zadní části skříně
Madlo s povrchovou úpravou v
černé matné barvě
Přední výklop s akustickou tkaninou
Univerzální police pro soundbar
Otvor pro subwoofer uvnitř skříně s
příslušným krytemš × v × h (cm)*

JSB2020
200 × 25 × 47,7

Skleněná vrchní deska odolná proti
poškrábání
Kartáče Mink® pro vedení kabelů v
zadní části skříně
Madlo s povrchovou úpravou v
černé matné barvě
Otvor pro subwoofer uvnitř skříně s
příslušným krytem

skříňka

Granite

skříňka

Snow

skříňka/látka

Snow/Silver

skříňka/látka

Granite/Grey

š × v × h (cm)*
max. soundbar

JSB2024
200 × 25 × 47,7
1 90 × 1 8,2 × 1 4

* Výška skříňky + kluzáky, nohy nebo podstavec s kolečky * Výška skříňky + kluzáky, nohy nebo podstavec s kolečky

JSZ10 výškově nastavitelný držák TV se skleněným krytem JSZ11 a
univerzálním adaptérem pro VESA 100×100 až 600×400.

ZU1 864 IR link systém pro pohodlné ovládání audio a video
zařízení při zavřeném předním výklopu

JSZ20 nepřímé osvětlení LED na horní zadní hraně nábytku. Světlo
teplé bílé barvy, stmívatelné v jemných stupních. Součástí je
připojovací sada s dálkovým ovládáním.

Alternativní způsoby montáže jsou k dispozici na straně 52:
zavěšení na stěnu, podstavec s kolečky nebo nohy v jiném designu

JSZ10 výškově nastavitelný držák TV se skleněným krytem JSZ11 a
univerzálním adaptérem pro VESA 100×100 až 600×400.

JSZ20 nepřímé osvětlení LED na horní zadní hraně nábytku. Světlo
teplé bílé barvy, stmívatelné v jemných stupních. Součástí je
připojovací sada s dálkovým ovládáním.

Alternativní způsoby montáže jsou k dispozici na straně 52:
zavěšení na stěnu, podstavec s kolečky nebo nohy v jiném designu

Spodní skříňka JUST by
Spectral o šířce 200 cm s
akustickým textilním
výklopem. Horní panel z
matného saténového skla. S
hliníkovým madlem s
povrchovou úpravou v
černém matu a výškově
nastavitelnými kluzáky. Na
přání jsou k dispozici
alternativní způsoby montáže.

Spodní skříňka JUST by Spectral
široká 200 cm s výklopem. Horní
deska z matného saténového
skla. S hliníkovým madlem s
povrchovou úpravou v černém
matu a výškově nastavitelnými
kluzáky. Na přání jsou k dispozici
alternativní způsoby montáže.



Standardní výbava – plastové kluzáky v
černé matné barvě.
Výška 2,5 cm, výškově nastavitelná o 1 cm
pro vyrovnání nerovností na podlaze.

JSZ01 design feet one
sada pěti nohou z práškově lakované oceli v
černé matné barvě.
Výška 13 cm, výškově nastavitelné o 0,5 cm
pro vyrovnání nerovností na podlaze.

JSZ02 design feet two
sada pěti nohou z práškově lakované oceli v
černé matné barvě.
Výška 13 cm, výškově nastavitelné o 0,5 cm
pro vyrovnání nerovností na podlaze.

JSZ03 design feet three
sada pěti nohou z práškově lakované oceli v
černé matné barvě.
Výška 23 cm, výškově nastavitelné o 0,5 cm
pro vyrovnání nerovností na podlaze.

JSZ05 podstavec s kolečky
dřevěný podstavec s výřezem pro
subwoofer a zapuštěnými, otočnými
kolečky v černé matné barvě, výška 4,5 cm

JSZ07 sada pro montáž na stěnu
kování a upevňovací materiál pro montáž na
stěnu v libovolné výšce

justbyspectral52 53justbyspectral
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Způsoby montáže modelů JSB
—

Příslušenství

Standard

Způsoby montáže, rozměry a nosnost
—

JSB2020
200 × 25 × 47,7
49,5 × 20,8 × 39,8

45,7 × 20,8 × 39,8

–

–

JSB2024
200 × 25 × 47,7
49,5 × 20,8 × 39,8

45,7 × 20,8 × 39,8

49,5/45,7 × 20,8 × 25,7

1 90 × 1 8,2 × 1 4

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr b

vnitřní rozměr c

max. soundbar

JSB modely

* Vnější rozměry bez nohou

Max. nosnost
držáku TV (v kg)

40

Držák TV

Max. celková
nosnost (v kg)*

Max. nosnost vrchního
panelu (v kg)

60 45

Max. nosnost police
pro soundbar (v kg)

15

Skříňky

* Does not include load from TV mount.

Soundbar

Výškově nastavitelné
kluzáky
v=2,5–3,5cm

Výškové nastavitelné
nohy „Design foot one“
v= 13–13,5cm

Výškové nastavitelné
nohy „Design foot two“
v= 13–13,5cm

Výškové nastavitelné
nohy „Design foot three“
v=23–23,5cm

Podstavec s kolečky
v=4,5cm

Zavěšení na stěnu
libovolná výška
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Úložný prostor může být takto elegantní.
Just.Charlie je moderní kolekce komod s puristickým
designem. Vyberte si svůj vlastní individuální úložný
systém z 18 různých modelů, 3 výšek a 3 šířek, různých
způsobů montáže a vrchních desek ze skla odolného
proti poškrábání. Přesahující čela a boky dodávají
nábytku nejen charakter, ale slouží také jako úchyty
zásuvek a výklopných dvířek.

Dvířka mají vysoce kvalitní závěsy s
nastavitelnými tlumiči pro hladké a
tiché zavírání.

Díky plochým pantům a plynovým
tlumičům se výklopy otevírají jemně a
tiše.

Vysoce kvalitní mechanismus zásuvek s
tichým dovíráním přitáhne samočinně
zásuvku do skříňky.
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SNG

SNG

SNG

Just.Charlie – varianty
Příklad 1: Just.Charlie JSC1613-SNG
—

Příklad 2: Just.Charlie JSC2052-SNG
—

Příklad 3: Just.Charlie JSC2053-SNG
—

Model Vlastnosti Barva

Model Vlastnosti Barva

Model Vlastnosti Barva

š × v × h (cm)*

K dispozici ve třech výškách a třech šířkách

K dispozici jsou různé skleněné horní desky odolné proti
poškrábání, lakované nebo s potiskem dekorem
mramoru

Výškově nastavitelné dřevěné police

Otvor pro kabely ve skříňce vlevo dole

K dispozici jsou různé způsoby montáže pomocí kluzáků,
designových nohou nebo sady pro montáž na stěnu

skříňka

Snow

* Výška skříňky + kluzáky nebo nohy

K dispozici ve třech výškách a třech šířkách

K dispozici jsou různé skleněné horní desky odolné proti
poškrábání, lakované nebo s potiskem dekorem
mramoru

Výškově nastavitelné dřevěné police

Otvor pro kabely ve skříňce vlevo dole

K dispozici jsou různé způsoby montáže pomocí kluzáků,
designových nohou nebo sady pro montáž na stěnu

K dispozici ve třech výškách a třech šířkách

K dispozici jsou různé skleněné horní desky odolné proti
poškrábání, lakované nebo s potiskem dekorem
mramoru

Výškově nastavitelné dřevěné police

Otvor pro kabely ve skříňce vlevo dole

K dispozici jsou různé způsoby montáže pomocí kluzáků,
designových nohou nebo sady pro montáž na stěnu

š × v × h (cm)*

š × v × h (cm)*

JSC2052
204 × 50 × 46,7

JSC2053
204 × 50 × 46,7

skříňka

Snow

skříňka

Snow

* Výška skříňky + kluzáky nebo nohy

* Výška skříňky + kluzáky nebo nohy

JSC1613
1 69 × 1 1 0 × 46,7

Komoda JUST by Spectral široká
169 cm se zásuvkami a
otevíracími dvířky. Příklad je
vyobrazen s vrchní deskou v
černé lesklé barvě a
standardními kluzáky. Alternativní
způsoby montáže a horní desky
jsou k dispozici jako volitelné
příslušenství.

Komoda JUST by Spectral
široká 204 cm s otevíracími
dvířky. Příklad vyobrazen s
horní deskou v mramorovém
černém lesku a nohamy
"Design feet one". Alternativní
způsoby montáže a horní
panely jsou k dispozici jako
volitelné příslušenství.

Komoda JUST by Spectral široká
204 cm se zásuvkou, výklopem
a otevíracími dvířky. Příklad
vyobrazen s horní deskou v
bílém mramorovém lesku a
nohami "Design feet three".
Alternativní způsoby montáže a
horní desky jsou k dispozici jako
volitelné příslušenství.



justbyspectraljustbyspectral58 59

ju
st
b
y
sp
ec
tra
lJust.Charlie – přehled modelů

—

Výška 50cm

Výška 80cm

Výška 110cm

Šířka 134cm Šířka 134cm Šířka 169cm Šířka 169cm Šířka 204cm Šířka 204cm

ZÁ – Zásuvka, VK – Výklop, Ostatní – otevírací dvířka
*Model se skládá ze dvou skříněk, rozdělený uprostřed

ZÁ ZÁ ZÁ

ZÁZÁ ZÁ

ZÁZÁZÁ

VK VK VK

Hloubka všech modelů 46,7cm

JSC1352 JSC1353 JSC1652 JSC1653 JSC2052 JSC2053

JSC1382 JSC1383 JSC1682 JSC1683 JSC2082* JSC2083*

JSC1312 JSC1313 JSC1612* JSC1613* JSC2012* JSC2013*



Standardní výbava – plastové kluzáky v
černé matné barvě.
Výška 2,5 cm, výškově nastavitelná o 1 cm
pro vyrovnání nerovností na podlaze.

JSZ01 design feet one
sada pěti nohou z práškově lakované oceli v
černé matné barvě.
Výška 13 cm, výškově nastavitelné o 0,5 cm
pro vyrovnání nerovností na podlaze.

JSZ02 design feet two
sada pěti nohou z práškově lakované oceli v
černé matné barvě.
Výška 13 cm, výškově nastavitelné o 0,5 cm
pro vyrovnání nerovností na podlaze.

JSZ03 design feet three
sada pěti nohou z práškově lakované oceli v
černé matné barvě.
Výška 23 cm, výškově nastavitelné o 0,5 cm
pro vyrovnání nerovností na podlaze.
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Vrchní panely a příslušenství pro modely JSC
—

Příslušenství

Standard

Vrchní panel ve sněhovém lesku
Vyrobený z lesklého bezpečnostního skla,
odolného proti poškrábání, bílé lakování

JSC1306-SNG-GLO vrchní panel pro šířku 134cm

JSC1606-SNG-GLO vrchní panel pro šířku 169cm

JSC2006-SNG-GLO vrchní panel pro šířku 204cm

Vrchní panel v černém lesku
Vyrobený z lesklého bezpečnostního skla,
odolného proti poškrábání, černé lakování

SC1306-BG-GLO vrchní panel pro šířku 134cm

JSC1606-BG-GLO vrchní panel pro šířku 169cm

JSC2006-BG-GLO vrchní panel pro šířku 204cm

Vrchní panel s dekorem lesklý bílý mramor
Vyrobený z lesklého bezpečnostního skla,
odolného proti poškrábání, potisk dekorem bílého
mramoru

JSC1306-MW-GLO vrchní panel pro šířku 134cm

JSC1606-MW-GLO vrchní panel pro šířku 169cm

JSC2006-MW-GLO vrchní panel pro šířku 204cm

Vrchní panel s dekorem lesklý černý mramor
Vyrobený z lesklého bezpečnostního skla,
odolného proti poškrábání, potisk dekorem
černého mramoru

JSC1306-MB-GLO top panel for width 134cm

JSC1606-MB-GLO top panel for width 169cm

JSC2006-MB-GLO top panel for width 204cm

Vrchní panely

JSZ20 nepřímé osvětlení LED na horní zadní
hraně nábytku. Světlo teplé bílé barvy,
stmívatelné v jemných stupních. Součástí je
připojovací sada s dálkovým ovládáním.

Příslušenství

JSZ08 sada pro montáž na stěnu
kování a upevňovací materiál pro
montáž na stěnu v libovolné výšce



justbyspectraljustbyspectral62 63

ju
st
b
y
sp
ec
tra
l

a b
a a ac c

a a a

c

ab b

a a a

c

ab b

Max. nosnost jedné
dřevěné police (v kg)

Max. nosnost jedné
zásuvky (v kg)

15 20

Zásuvka

Max. celková
nosnost (v kg)

Max. nosnost vrchního
panelu (v kg)

60 25

SKříňky Police

Způsoby montáže a nosnost
—

Výškově nastavitelné
kluzáky
v=2,5–3,5cm

Výškově nastavitelné
nohy „Design foot one“
v= 13–13,5cm

Výškově nastavitelné
nohy „Design foot two“
v= 13–13,5cm

Výškově nastavitelné
nohy „Design foot three“
v=23–23,5cm

Zavěšení na stěnu
libovolná výška

JSC modely
šířka 134cm

JSC1 352

1 34 × 50 × 46,7
3× 42,1 × 43,7 × 42

–

–

JSC1 382

1 34 × 80 × 46,7
3× 42,1 × 73,7 × 42

–

–

JSC1 353**

1 34 × 50 × 46,7
42,1 × 43,7 × 42

81 ,9 × 1 6,2 × 37,4

2× 42,1 × 21 ,4 × 42

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr ZÁ b

vnitřní rozměr VK c

JSC1 383**

1 34 × 80 × 46,7
42,1 × 73,7 × 42

2× 42,1 × 51 ,4 × 42

81 ,9 × 1 6,2 × 37,4

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr b

vnitřní rozměr ZÁ c

JSC1 31 3**

1 34 × 1 1 0 × 46,7
42,1 × 1 03,7 × 42

2× 42,1 × 81 ,4 × 42

81 ,9 × 1 6,2 × 37,4

JSC1 31 2

1 34 × 1 1 0 × 46,7
3× 42,1 × 1 03,7 × 42

–

–

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr b

vnitřní rozměr ZÁ c

Rozměry
—

* Vnější rozměry bez kluzáku nebo nohou.
** Komody se zásuvkou musí být pevně přimontovány ke zdi (montážní materiál je součástí dodávky).
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a a ac c

a a a
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ab b
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ab b

a
a

a a
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a b
a a c c

a a a

c

a a a

c

a

a

a
a a

a a

a a

bb

bb

Rozměry
—

JSC modely
šířka 204cm

JSC2052

204 × 50 × 46,7
4× 48,6 × 43,7 × 42

–

–

JSC2082

204 × 80 × 46,7
4× 48,1 × 73,7 × 42

–

–

JSC2053**

204 × 50 × 46,7
2× 48,6 × 43,7 × 42

94,9 × 1 6,2 × 37,4

2× 48,6 × 21 ,4 × 42

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr ZÁ b

vnitřní rozměr VK c

JSC2083**

204 × 80 × 46,7
2× 48,1 × 73,7 × 42

2× 48,1 × 51 ,4 × 42

94 × 1 6,2 × 37,4

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr b

vnitřní rozměr ZÁ c

JSC201 3**

204 × 1 1 0 × 46,7
2× 48,1 × 1 03,7 × 42

2× 48,1 × 81 ,4 × 42

94 × 1 6,2 × 37,4

JSC201 2

204 × 1 1 0 × 46,7
4× 48,1 × 1 03,7 × 42

–

–

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr b

vnitřní rozměr ZÁ c

Rozměry
—

JSC modely
šířka 169cm

JSC1 652

1 69 × 50 × 46,7
4× 39,8 × 43,7 × 42

–

–

JSC1 682

1 69 × 80 × 46,7
4× 39,8 × 73,7 × 42

–

–

JSC1 653**

1 69 × 50 × 46,7
2× 39,8 × 43,7 × 42

77,4 × 1 6,2 × 37,4

2× 39,8 × 21 ,4 × 42

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr ZÁ b

vnitřní rozměr VK c

JSC1 683**

1 69 × 80 × 46,7
2× 39,8 × 73,7 × 42

2× 39,8 × 51 ,4 × 42

77,4 × 1 6,2 × 37,4

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr b

vnitřní rozměr ZÁ c

JSC1 61 3**

1 69 × 1 1 0 × 46,7
2× 39,4 × 1 03,7 × 42

2× 39,4 × 81 ,4 × 42

76,5 × 1 6,2 × 37,4

JSC1 61 2

1 69 × 1 1 0 × 46,7
4× 39,4 × 1 03,7 × 42

–

–

š × v × h (cm)*
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr b

vnitřní rozměr ZÁ c

* Vnější rozměry bez kluzáku nebo nohou.
** Komody se zásuvkou musí být pevně přimontovány ke zdi (montážní materiál je součástí dodávky).

* Vnější rozměry bez kluzáku nebo nohou.
** Komody se zásuvkou musí být pevně přimontovány ke zdi (montážní materiál je součástí dodávky).
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ALUSNG BGBG

tv stojany
—

Bestseller – Spectral Circle VX1000
—

Televizní stojan Spectral
Circle s výškově
nastavitelným a otočným
držákem televizoru. Stabilní
základna z oceli s matným
saténově lakovaným
skleněným povrchem.
Volitelně k dispozici s
adaptérem pro soundbar a
držákem na mediální
přehrávače.

Model Vlastnosti Výběr barev

Příslušenství

Stabilní základna z oceli s
lakovaným skleněným krytem

Výškově nastavitelný a otočný

Dodávaný adaptér VESA 200×200
až 400×400

VXSB1 adaptér pro soundbar Sonos Playbar, otočný o 90° (+/- 45°), plynule
nastavitelná výška

VXSB2 adaptér pro soundbary vhodný pro Sonos Beam, Bose SoundTouch 300,
Bose Solo 5, Bose Soundbar 500 a 700 a další modely soundbarů, otočný o 90° (+/-
45°), plynule výškově nastavitelný, velikost police (š × h): 54,8 × 13,5 cm

VXSB3 adaptér pro soundbar B&O Beosound Stage, otočný o 90° (+/- 45°),
plynule výškově nastavitelný

VXSB4 adaptér pro soundbar Sonos Arc, otočný o 90° (+/- 45°), plynule výškově
nastavitelný, velikost police (š × h): 65 × 6,7 cm

ZU2093 držák pro přehrávače médií, montáž na zadní stranu držáku televizoru

výška (cm)
natáčení

průměr základny (cm)

VX1000
84 – 93,5
+/- 45°

Ø 53

až do 65"

ZU2093
držák na mediální
přehrávače

základna/sloupek

Snow/Alu

základna/sloupek

Black/Black
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Model Vlastnosti Výběr barev

Příslušenství

48" až 65"

š × v × h (cm)*
úhlopříčka TV (palce)

rozměry desky (cm)

UX30
81 ,3 × 1 08,3 × 51 ,4

48" až 65"

65 × 59 × 1 ,9

ADSB4 adaptér pro soundbar vhodný pro Sonos Beam, Bose Solo
5, Bose SoundTouch 300, Bose Soundbar 500 a 700 a další
modely soundbarů, velikost police (š × h): Rozměry: 54,8 × 12 cm

ADSB5 adaptér pro soundbar Sonos Arc, velikost police (š×d):
65 × 6,7 cm

ADSB6 adaptér pro soundbar B&O Beosound Stage

ZU2093 držák pro přehrávače médií, montáž na zadní stranu
držáku televizoru

Jedinečný design s práškově
lakovaným ocelovým rámem

Skryté vedení kabelů v zadním stojanu
s odnímatelnou silikonovou profilovou
lištou pro snadný přístup

Integrovaný kabelový vývod v zadním
stojanu pro několik kabelů

Držák televizoru s univerzálním
adaptérem VESA 100×100 až 600×400

* Rozměry sestaveného produktu bez nainstalovaných zařízení

ocelový rám

BG Black

ocelový rám

SNG Snow

ocelový rám

CHA Champagne

Spectral Tube UX30
—

Televizní stojan Spectral Tube v
jedinečném designu z
vysokopevnostní trubkové
oceli. Inteligentní vedení
kabelů pomocí odnímatelné
silikonové profilové lišty a
integrovaného kabelového
vývodu v zadní trubce stojanu.
Volitelně k dispozici s
adaptérem pro soundbar a
držákem na přehrávače médií.

Trasa pro vedení kabelů
s odnímatelnou
silikonovou profilovou
lištou
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Model Vlastnosti Výběr barev

š × v × h (cm)*
úhlopříčka TV (palce)

rozměry desky (cm)

AX30
87,2 × 1 1 5,5 × 67,5

48" až 65"

65 × 59 × 1 ,9

ADSB4 adaptér pro soundbar vhodný pro Sonos Beam, Bose Solo
5, Bose SoundTouch 300, Bose Soundbar 500 a 700 a další
modely soundbarů, velikost police (š × h): Rozměry: 54,8 × 12 cm

ADSB5 adaptér pro soundbar Sonos Arc, velikost police (š×d):
65 × 6,7 cm

ADSB6 adaptér pro soundbar B&O Beosound Stage

ZU2093 držák pro přehrávače médií, montáž na zadní stranu
držáku televizoru

dřevěný stojan

ROG Oak Grey

dřevěný stojan

RON Oak NatureElegantní stojan se trojnožkou z
masivního dubového dřeva

Skryté vedení kabelů v zadní části
stojanu s magnetickým krytem

Držák na televizor s univerzálním
adaptérem VESA 100×100 až 600×400

dřevěný stojan

ROB Oak Black

Příslušenství

48" až 65"

Spectral Art AX30
—

* Rozměry sestaveného produktu bez nainstalovaných zařízení

Televizní stojan Spectral Art v
elegantním designu s
trojnožkou z masivního
dubového dřeva. Chytré
vedení kabelů s magnetickým
krytem v zadní části stojanu.
Volitelně k dispozici s
adaptérem pro soundbar a
držákem přehrávačů médií.

Skryté vedení kabelů
s magnetickým
krytem
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SNG

KG

KG

Stojan Spectral PX601-SNG-SAT-E
—

Televizní stojan Spectral s matným
saténově lakovaným skleněným
povrchem. Obsahuje další
skleněnou polici, otvory pro
kabely a kolečka.

Spectral Floor QX1011-KG
—

Spectral Floor QX200-KG
—

Spectral Floor QX203-KG
—

Model Vlastnosti Barva skla

Příslušenství

Skleněná police pro další audio/video
zařízení
Několik otvorů pro rychlé a jednoduché
připojení kabelů
Elektrické napájení (pouze EU) včetně
třízásuvkové napájecí lišty
Univerzální adaptér VESA 100×100 až
600×400

š × v × h (cm)
skleněná police (š×h)

základna (cm)

PX601
61 × 1 03 × 50

50 × 39

61 × 23 × 41 ,9

ZU2093 držák pro přehrávače médií, montáž na
zadní stranu držáku televizoru

Televizní stolek Spectral s podstavcem z čirého skla s kolečky. Držák televizoru lze otáčet
až o 90°. Skleněná police s dalším prostorem pro audio/video zařízení.

Model Barva skla

základna

čiré sklo

QX1011
61 × 84 × 50

1 00×1 00 – 600×400

46 × 34

61 × 21 ,8 × 35

š × v × h (cm)
VESA adaptér

skleněná police (š×h )

základna (cm)

Model Barva skla

QX203
50 × 72 × 41

1 00×1 00 – 400×400

50 × 23,5

š × v × h (cm)
VESA adaptér

základna (cm)

Televizní stolek Spectral s podstavcem z čirého skla s kolečky.
Držák televizoru lze otočit až o 90°.

Model Barva skla

Televizní stolek Spectral s podstavcem z čirého skla s kolečky.
Držák televizoru lze otočit až o 90°.

QX200
50 × 1 03 × 41

1 00×1 00 – 400×400

50 × 23,5

š × v × h (cm)
VESA adaptér

základna (cm)

Barva skla

Snow

základna

čiré sklo

základna

čiré sklo

až do 65"

až do 65"

až do 65"

až do 65"
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KG BG

KG BG

KG BG

Just.Stand TV600
—

Just.Stand TV620SP
—

Just.Stand TV610SP
—

Prostorově úsporný televizní stojan se skleněným podstavcem odolným
proti poškrábání. Kabely jsou vedeny skrytě skrz trubkový sloupek.

Model

TV600
61 × 96,8 × 50

200×200 – 400×400

61 × 36

š × v × h (cm)
VESA adaptér

základna

Model

TV610SP
61 × 96,8 × 50

200×200 – 400×400

54,8 × 1 4

61 × 36

š × v × h (cm)
VESA adaptér

police pro soundbar

základna

Prostorově úsporný televizní stojan se skleněnou základnou odolnou proti poškrábání a
adaptérem vhodným pro Sonos Beam, Bose Soundtouch 300, Bose Solo 5, Bose Soundbar
500 a 700 a další modely soundbarů. Kabely jsou vedeny skrytě skrze trubkový sloupek.

Model

TV620SP
61 × 96,8 × 50

200×200 – 400×400

65 × 6,7

61 × 36

š × v × h (cm)
VESA adaptér

police pro soundbar

základna

Výběr barev skla

základna

čiré sklo

základna

čiré sklo

Výběr barev skla

základna

čiré sklo

základna

čiré sklo

Výběr barev skla

základna

čiré sklo

základna

čiré sklo

až do 65"

up to 65"

up to 65"

Nosnost
—

* Včetně nosnosti držáku TV a adaptéru pro soundbar a držáku přehrávačů médií
** Včetně nosnosti adaptéru pro soundbar a držáku přehrávačů médií

Max. nosnost
(v kg)**

40

Držák TV

Max. celková
nosnost (v kg)*

Max. nosnost
základny (v kg)

60 30

Max. nosnost adaptéru pro
soundbar (v kg)

Max. nosnost adaptéru
pro přehr. médií (v kg)

8 5

Model Circle VX Příslušenství

Max. nosnost
(v kg)

40

Držák TV

Max. celková
nosnost (v kg)*

Max. nosnost
skleněné police (v kg)

20 10

Model Tray PX

Držák TV

Max. celková
nosnost (v kg)*

Max. nosnost
skleněné police (v kg)

Max. nosnost skleněné
základny (v kg)

width 50cm 30 – 20

width 61 cm 40 10 20

Modely Floor QX

Max. celková
nosnost (v kg)*

Max. nosnost skleněné
základny (v kg)

Max. nosnost adaptéru pro
soundbar (v kg)

40 20 8

Modely Just.Stand TV

Max. nosnost adaptéru
pro přehr. médií (v kg)

Příslušenství

Max. nosnost
(v kg)

30

40

Držák TV

Max. nosnost
(v kg)

40

Max. nosnost
(v kg)

40

Držák TV

Max. celková
nosnost (v kg)*

Max. nosnost
základny (v kg)

60 30

Max. nosnost adaptéru pro
soundbar (v kg)

Max. nosnost adaptéru
pro přehr. médií (v kg)

8 5

Model Tube UX Příslušenství

Max. nosnost
(v kg)

40

Držák TV

Max. celková
nosnost (v kg)*

Max. nosnost
základny (v kg)

60 30

Max. nosnost adaptéru pro
soundbar (v kg)

Max. nosnost adaptéru
pro přehr. médií (v kg)

8 5

Model Art AX Příslušenství

* Včetně nosnosti držáku TV a adaptéru pro soundbar a držáku přehrávačů médií

* Včetně nosnosti držáku TV a adaptéru pro soundbar a držáku přehrávačů médií

* Včetně nosnosti držáku TV

* Včetně nosnosti držáku TV a adaptéru pro soundbar
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KG BG

KG BG

spectralhifi racks

hifi regály
—

Spectral High-End HE684
—

Spectral High-End HSL614
—

Model Vlastnosti Výběr barev skla

Model HE s 19 mm
silnými skleněnými
policemi a hliníkovými
sloupky 80 × 80 mm.

Model HSL s 12 mm
silnými skleněnými
policemi a hliníkovými
sloupky 60 × 60 mm.

Extrémně masivní konstrukce

19 mm silné bezpečnostní sklo

Maximální zatížení až 60 kg na
každou skleněnou desku

Sloupky s povrchovou úpravou z
leštěného a uzavřeného hliníku

skleněné police

čiré sklo

skleněné police

čiré sklo

Model Vlastnosti Výběr barev skla

skleněné police

čiré sklo

skleněné police

čiré sklo

Pevná a robustní konstrukce

12 mm silné bezpečnostní sklo

Maximální zatížení až 40 kg na
každou skleněnou desku

Sloupky s povrchovou úpravou z
leštěného a uzavřeného hliníku

š × v × h (cm)
HE684

68 × 80 × 55

š × v × h (cm)
HSL614

61 × 77 × 55

Příslušenství

Příslušenství

HSLKK4 kabelový kanáů

HSLSP odhmotňovací hroty (sada 4 ks)

ZU1588 kolečka (sada 4 ks)

HEKK4 kabelový kanál

HESP odhmotňovací hroty (sada 4 ks)
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BGKGBG

BGKG BGKG

Televizní stojan Just by Spectral o
šířce 59 cm se třemi skleněnými
policemi z lesklého černého skla
odolného proti poškrábání. S
vysoce kvalitními sloupky z
leštěného hliníku.

Model Vlastnosti

Skleněné police odolné proti
poškrábání

Vysoce kvalitní sloupky z
leštěného hliníku

Kryt kabelů

Plstěné kluzáky a dvojitá kolečka
jsou součástí dodávky

Výběr barev skla

Televizní stojan Just by Spectral
o šířce 105 cm se třemi
skleněnými policemi z lesklého
čirého nebo černého skla
odolného proti poškrábání. S
krytem kabelů a kvalitními
sloupky z leštěného hliníku.

Vlastnosti Barva skla

skleněné police

černé sklo

Televizní stojan Just by Spectral o
šířce 85 cm se třemi skleněnými
policemi z lesklého čirého nebo
černého skla odolného proti
poškrábání. S krytem kabelů a
kvalitními sloupky z leštěného
hliníku.

Model Vlastnosti

Skleněné police odolné proti
poškrábání

Vysoce kvalitní sloupky z
leštěného hliníku

Kryt kabelů

Plstěné kluzáky a dvojitá kolečka
jsou součástí dodávky

Televizní stojan Just by
Spectral o šířce 120 cm se
třemi skleněnými policemi
z lesklého čirého nebo
černého skla odolného
proti poškrábání. S krytem
kabelů a vysoce kvalitními
sloupky z leštěného hliníku.

Vlastnosti

š × v × h (cm)

š × v × h (cm)

TV1053
1 05 × 53,2 × 40

TV1203
1 20 × 53,2 × 40

skleněné police

čiré sklo

skleněné police

černé sklo

Model

Model

š × v × h (cm)

š × v × h (cm)

R590
59 × 76 × 47

TV8553
85 × 53,2 × 40

Výběr barev sklaVýběr barev skla

Skleněné police odolné proti
poškrábání
Vysoce kvalitní sloupky z
leštěného hliníku
Kryt kabelů
Plstěné kluzáky a dvojitá kolečka
jsou součástí dodávky

Skleněné police odolné proti
poškrábání
Vysoce kvalitní sloupky z
leštěného hliníku
Kabelová spirála pro přehledné
vedení kabelů
Plstěné kluzáky a dvojitá kolečka
jsou součástí dodávky

skleněné police

čiré sklo

skleněné police

černé sklo

skleněné police

čiré sklo

skleněné police

černé sklo

up to 40"

až do 49"

up to 52"

Just.Rack R590-BG
—

Just.Rack TV1053
—

Just.Rack TV8553
—

Just.Rack TV1203
—
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a

b

c

a

b

c

HE684 HSL614

a

b

Nosnost
—

Max. Nosnost jedné
skleněné police (v kg)

HE684 60

HSL61 4 40

High-End modely

Max. celková
nosnost (v kg)

Max. nosnost horní desky
(v kg)

Max. Nosnost prostřední a
spodní skleněné police (v kg)

R590 80 40 40

TV modely 50 40 20

š × v × h (cm)
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr b

vnitřní rozměr c

š × v × h (cm)
vnitřní rozměr a

vnitřní rozměr b

R590 a TV modely

Rozměry
—

Rozměry
—

Modely Just.Rack

Nosnost
—

Skleněné police Modely Just.Rack

HE684
68 × 80 × 55
51 × 1 6 × 55

51 × 21 × 55

51 × 28 × 55

HSL614
61 × 77 × 55
48 × 1 6 × 55

48 × 21 × 55

48 × 28 × 55

TV1053

1 05 × 53,2 × 40
89 × 1 6 × 40

89 × 28 × 40

TV1203
1 20 × 53,2 × 40
90 × 1 6 × 40

90 × 28 × 40

R590
59 × 76 × 47
45 × 28 × 40

45 × 28 × 40

TV8553
85 × 53,2 × 40
69 × 1 6 × 40

69 × 28 × 40
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SV BG

spectralspeaker stands

SNG BG

SV BG

repro stojany
—

Spectral Sonos Solution SWM2
—

Spectral Sonos Solution SP50
—

Spectral Sonos Solution SP11
—

Model Výběr barev

Model Výběr barev skla

Model Výběr barev skla

Kompaktní nástěnný držák speciálně pro reproduktory Sonos One, One SL
a Play:1. Otáčí se, naklání a vyklápí pro dokonalé sladění zvuku.

Vhodné pro reproduktory Sonos One, One SL a Play:1. Podstavec z bezpečnostního skla.
Přístup ke kabelům je mimořádně snadný díky odnímatelnému silikonovému pásku.

Vhodné pro reproduktory Sonos Five a Play:5. Podstavec z bezpečnostního skla.
Reproduktory Sonos Five a Play:5 lze instalovat vertikálně nebo horizontálně.

š × v × h (cm)

SP11 (kus)
25 × 85,6 × 25

SP50 (kus)
44,6 × 79,1 × 29,6

náklon

vyklopení

natočení

š × v × h (cm)

SWM2 (kus)
0°/-20°

+45°/ -45°
+1 80°/ -1 80°

držák

Black

držák

Snow

základna

černé sklo

základna

stříbrné sklo

základna

černé sklo

základna

stříbrné sklo
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KG BG

KG BGKG BG

SV BG

Univerzální stojany Spectral BS40
—

Univerzální stojany Spectral BS70
—

Univerzální stojany Spectral BS58
—

Model Výběr barev skla

Model Výběr barev skla

Model Výběr barev skla

Univerzální stojany vysoké 41 cm pro satelitní nebo kompaktní reproduktory.
Vedení kabelů přes kvalitní hliníkový sloupek. Dodávka v párech.

Univerzální stojany vysoké 58 cm pro satelitní nebo kompaktní reproduktory.
Vedení kabelů přes kvalitní hliníkový sloupek. Dodávka v párech.

Univerzální stojany vysoké 70 cm pro satelitní nebo kompaktní reproduktory.
Vedení kabelů přes kvalitní hliníkový sloupek. Dodávka v párech.

základna

černé sklo

základna

čiré sklo

základna

černé sklo

základna

čiré sklo

základna

černé sklo

základna

čiré sklo

Univerzální stojany Spectral LS600
—

Univerzální stojany Spectral
s výškou 60 cm pro satelitní
nebo kompaktní
reproduktory. Se dvěma
vysoce kvalitními
hliníkovými sloupky. Kabely
jsou vedeny skrz zadní
sloupek. Dodávka v párech.

Model Vlastnosti Výběr barev skla

Podstavec z bezpečnostního skla

Výškově nastavitelné hroty pro
snížení nežádoucí rezonance

Sloupky z vysoce kvalitního hliníku

Integrované vedení kabelů

š × v × h (cm)
horní deska (š×h )

sloupek (cm)

max. nosnost

LS600 (pár)
30 × 60 × 40

1 7 × 28

Ø 8/4

20kg

š × v × h (cm)
horní deska (š×h )

sloupek (cm)

max. nosnost

BS70 (pár)
25 × 70 × 30

1 5 × 1 7

Ø 6

1 0kg

š × v × h (cm)
horní deska (š×h )

sloupek (cm)

max. nosnost

BS58 (pár)
25 × 58 × 30

1 5 × 1 7

Ø 6

1 0kg

š × v × h (cm)
horní deska (š×h )

sloupek (cm)

max. nosnost

BS40 (pár)
25 × 41 × 30

20 × 20

Ø 6

1 0kg

základna

černé sklo

základna

čiré sklo

Stojany Spectral Revox RX1
—

Model Výběr barev skla

Reproduktorový stojan speciálně pro Revox STUDIOART A100/P100. Podstavec z bezpečnostního
skla. Kabely jsou obzvláště snadno přístupné díky odnímatelnému silikonovému pásku.

RX1 (kus)
25 × 85,6 × 25š × v × h (cm)

základna

černé sklo

základna

stříbrné sklo
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—
Bestseller – Just.Mount JM400CSV2
—

Nástěnný držák JUST by
Spectral pro všechny televizory
se standardem VESA 100×100 až
400×400. Otáčí se, naklání a
vyklápí pro optimální zobrazení
z každé perspektivy. Se skrytým
vedením kabelů a hedvábně
matným povrchem. Snadná
instalace, stabilní a zcela
bezpečný.

Model Vlastnosti

Detaily

funkce
úhlopříčka TV

náklon
vyklopení
otočení

max. zatížení
VESA

vzdálenost od stěny

JM400CSV2
Otáčení, naklápění a vyklápění

26–55" (66–139cm)

+8°/ -5°

180°

+4°/ -4°

31,8kg

100×100–400×400

55–500mm

kabelový management

max. vzdálenost 500mm

180°
vyklopení

naklopení -5° /+8°

Kabely jsou
zakryty

odnímatelnou
krytkou a při pohybu

se nelámou.

Držák televizoru je na
stěně extrémně plochý
a lze jej vysunout až na
500 mm.
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JM600CSV2
Otáčení, naklápění a vyklápění

32–75" (81– 190cm)

+8°/ -5°

160°

+4°/ -4°

45,5kg

100×100–400×400

48–490mm

funkce
úhlopříčka TV

náklon
vyklopení
otočení

max. zatížení
VESA

vzdálenost od stěny

funkce
úhlopříčka TV

náklon
vyklopení
otočení

max. zatížení
VESA

vzdálenost od stěny

JM600SF
Fixní

40–75" (101– 190cm)

–

–

–

30kg

75×75–600×400

18mm

JM600ST
Náklopný

40–75" (101– 190cm)

15°

–

–

30kg

75×75–600×400

24mm

funkce
úhlopříčka TV

náklon
vyklopení
otočení

max. zatížení
VESA

vzdálenost od stěny

JM400FV2
Fixní

26–55" (66–139cm)

–

–

–

35kg

100×100–400×400

28mm

JM400ST
Náklopný

26–55" (66–139cm)

15°

–

–

30kg

75×75–400×400

20mm

JM400SF
Fixní

26–55" (66–139cm)

–

–

–

30kg

75×75–400×400

18mm

JM600E
Otáčení, naklápění a vyklápění

37–70" (94–177cm)

+8°/ -12°

180°

+3°/ -3°

40kg

200×200–600×400

45–680mm

JM645CS
Otáčení, naklápění a vyklápění

37–70" (94–177cm)

+2°/ -15°

+60°/ -60°

+3°/ -3°

45kg

200×200–600×400

49–482mm

JM800C
Otáčení, naklápění a vyklápění

43–100" (109–254cm)

+2°/ -15°

+90°/ -90°

+3°/ -3°

70kg

300×200–800×600

70–800mm

Just.Mount pro malé / střední TV
—

Just.Mount držáky pro velké TV
—

funkce
úhlopříčka TV

náklon
vyklopení
otočení

max. zatížení
VESA

vzdálenost od stěny

JM200CV2
Otáčení, naklápění a vyklápění

14–32" (35–81cm)

+3°/ -10°

+90°/ -90°

+3°/ -3°

12kg

75×75–200×200

50–197mm

Model Model

Model Model
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IR link system

Péče

ZU1 864 IR link systém pro pohodlné ovládání audio a video
zařízení při zavřeném předním výklopu skříňky.

Spectral Spray – Šetrný pěnový čisticí prostředek na LED, LCD,
plazmové a počítačové obrazovky. Vhodný také na sklo, kov a
lakované povrchy. S antistatickou utěrkou z mikrovlákna pro
rychlé čištění beze šmouh. (Obsahuje 300 ml).

Univerzální držák TV na zeď

SPMMAXI univerzální nástěnný držák pro všechny TV s roztečí
otvorů maximálně 750 mm a VESA 100×100 až 600×400.
Vzdálenost od stěny 35 mm, nastavitelná výška a nosnost
maximálně 80 kg. Součástí balení jsou vruty do zdi, hmoždinky,
šrouby k montáži televizoru a návod k instalaci.

ZU2093 držák pro přehrávače médií, montáž na
zadní stranu držáku televizoru

Držák přehrávačů médií

B&O and B&O Beosound Stage
are registered trademarks owned by Bang & Olufsen

Bose, Bose Solo 5, SoundTouch 300, Soundbar 500 and Soundbar 700
are registered trademarks owned by Bose Corporation

Revox, Revox STUDIOART A100 and P100 are
registered trademarks owned by Revox Holding AG

Samsung, Samsung The Frame and One Connect Box
are registered trademarks owned by Samsung

Sonos, Sonos Arc, Sonos Beam, One, One SL, Play:1, Five and Play:5
are registered trademarks owned by Sonos Inc.

Facebook
@spectralfurniture

Instagram
@spectral.germany

YouTube
@spectralgermany
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