cubus en cubus pure home entertainment

ruimtedeler: optimale
tv-plaatsing met
draaibare chromen zuil
Het optionele tv-paneel van
roestvrij staal is bijna 360°
draaibaar en beschikt over
een geïntegreerd kabelkanaal.
Het scherm kan zo vanuit elke
positie worden bekeken.

klankontwikkeling
De basis voor een optimale
klankontwikkeling is het corpus
uit zuiver natuurhout.

kabelmanagement
oplossing
Het onzichtbare, efficiënte
kabelmanagement is door
een comfortabele toegang
van boven mogelijk en zorgt
voor een nette kabelgeleiding
langs meerdere corpussen.

luidspreker
klepbeslag met trekkabel

Een speciale binnenindeling
biedt ruim plaats voor alle
gangbare luidsprekersystemen
of soundbar.

grepen

fronten

natuurhout

Het speciale beslag heeft een
slanke, elegante uitstraling en
zorgt ervoor dat de kleppen zacht
sluiten. Geopend liggen de kleppen
op één lijn met de corpusbodem.

gekleurd glas
op houten
raamwerk

akoestiekstof
op raamwerk

uitklapbare
handgreep
hout (enkel voor
houten front)

onderstel en ophangvoorziening

uitklapbare
handgreep
rvs of brons
mat voor
houten front

openingsmogelijkheden cubus en
cubus pure home entertainment

uitklapbare
handgreep
rvs of brons
mat voor glas

touchbeslag

terugspringende
sokkel
h 4,6 cm

ophangmechanisme tot
rasterdiepte 45,9

akoestiekstof

Corpussen zijn uitvoerbaar met
verschillende elementen (laden, kleppen).
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h hoogte | b breedte | l lengte | d diepte

AL lichtgrijs

medialade

rh rasterhoogte | rb rasterbreedte | rd rasterdiepte

alle afmetingen in cm | bij benadering

gekleurd glas
(0,4 cm)
voor cubus

gekleurd glas
(0,4 cm)
voor cubus pure

Wijzigingen, vergissingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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cubus en cubus pure home entertainment

cubus en cubus pure ruimtedeler

bovenblad: natuurhout (enkel voor cubus) of gekleurd glas
glaskleuren: zie volgende pagina
front: natuurhout, gekleurd glas, akoestiekstof op raamwerk
legblad: natuurhout of glas
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,
wild eikenhout, venetiaanse eik (enkel voor cubus pure), kersenhout,
notenhout, wild notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast
laden: metalen geleiding met gedempt sluitingsmechanismegrepen
grepen: uitklapbare handgreep hout (enkel voor houten front),
uitklapbare handgreep rvs of brons mat, touch-beslag
onderstel: terugwijkende sokkel, ophangmechanisme
touch-beslag: bij kleppen en laden hoogte van 16,4 en 24,4 en 32,4
medialade: natuurhout of glas

bovenblad: natuurhout (enkel voor cubus) of gekleurd
glas; glaskleuren: zie volgende pagina
front en achterwand: natuurhout, gekleurd glas,
akoestiekstof op raamwerk (enkel voor fronten)
legblad: natuurhout of glas
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,
wild eikenhout, venetiaanse eik (enkel voor cubus pure), kersenhout,
notenhout, wild notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast
laden: metalen geleiding met gedempt sluitingsmechanismegrepen
grepen: uitklapbare handgreep hout (enkel voor houten front),
uitklapbare handgreep rvs of brons mat voor houten front of glas,
touch-beslag
onderstel: terugwijkende sokkel of sokkelraamwerk
medialade: natuurhout of glas
ventilator of uitsparing voor dockingstation mogelijk

vrijstaand

geïntegreerd

home entertainment met subwoofer | subwoofercubus
intelligente ventilatie voor apparaten
Een intelligent ventilatiesysteem voorkomt dat apparaten
oververhit raken. Optioneel schakelt een temperatuursensor
zelfs geïntegreerde ventilatoren in.

h hoogte | b breedte | l lengte | d diepte

rh rasterhoogte | rb rasterbreedte | rd rasterdiepte

Het subwooferelement is een visueel elegante oplossing om een
vrijstaande subwoofer in de ruimte te plaatsen. Het corpus is zo
geconstrueerd dat het toestel op de vloer kan staan. Storende
trillingen worden zo vermeden. Het element kan in een corpus
worden geïntegreerd of vrijstaand worden gepland.

alle afmetingen in cm | bij benadering

Wijzigingen, vergissingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

houtsoorten
Indien niet anders vermeld, zijn alle houtoppervlakken met zuivere natuurolie veredeld.
De precieze oplijsting van de beschikbare houtsoorten voor dit product vindt u op pagina's 1 en 2.

elzenhout

beukenhout

kernbeuk

eikenhout

wild eikenhout*

venetiaanse eik**

kersenhout

notenhout

wild notenhout*

esdoornhout
witte olie

eikenhout witte olie

wild eikenhout
witte olie*

gekleurd glas
glanzend of mat | Alle glasoppervlakken in wenskleur (uit NCS-kleurenwaaier, tegen meerprijs).

wit
(optiwhite)

zand
(optiwhite)

kiezel
(optiwhite)

taupe
(optiwhite)

mokka
(optiwhite)

donkerbruin

middengrijs
(optiwhite)

antraciet

zwart

pearl (alleen mat)

brons (alleen mat)

staal (alleen mat)

kleurmonsters
Hout is een van de edelste, mooiste en veelzijdigste natuurproducten. Elk stuk hout is uniek. Kleurverschillen zijn afhankelijk van de structuur en het groeigebied
van het hout. Ook de ouderdom van het meubel speelt een rol, omdat natuurlijke omgevingsinvloeden zoals daglicht de kleur van het oppervlak veranderen.
Bij productie op basis van een kleurmonster proberen we altijd de kleur zo goed mogelijk te benaderen. Toch is het mogelijk dat bij de materialen hout,
leder, glas en keramiek geringe afwijkingen voorkomen. Absolute kleurgelijkheid is niet mogelijk.
*De wild houtsoorten zijn enkel beschikbaar voor fronten en tafelbladen.
**venetiaanse eik enkel voor fronten

