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cubus reksysteem

indelingsmogelijkheden

Klassieke bibliotheekkasten in verschillende afmetingen zijn bij cubus
reksystemen eveneens mogelijk in combinaties met draaideuren,
schuifdeuren, lades of kleppen. Aanvullend is er keuze uit legplanken
in hout of glas, richtbare ledspots, rugwanden enzovoorts. Voor het  
front lopende schuifdeuren bieden plaats voor cd‘s, dvd‘s en boeken.  
De achterliggende ruimte is bijvoorbeeld beschikbaar voor een tv-nis  
of bar. Staanders uit bijzonder vormvaste drielagige platen en  
legplanken uit massief hout geven het cubus systeem een grote  
stabiliteit en zorgen voor een grote belastbaarheid.
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rasterbreedte
sokkel

cubus aanbouwsystem 

staanders rek: natuurhout
bodem rek: natuurhout of glas
bovenblad: natuurhout, gekleurd glas, hout/gekleurd glas
houtsoorten staanders, bodems, dekplaten: elzenhout,
beukenhout, kernbeuk, eikenhout, kersenhout, notenhout,
wild notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
front: natuurhout, raamwerk, gekleurd glas, geheel glazen
houtsoorten front: elzenhout, beukenhout,
kernbeuk, eikenhout, wild eikenhout, kersenhout,
notenhout, wild notenhout, esdoornhout witte olie,
eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast
kleppen: met kabelbeslag
laden: metalen geleiding met geluidsarme
zelfsluitingsmechaniek vanaf een diepte (vanaf diepte 28,4)
rek binnenvakken: natuurhout/glas
grepen: uitklapbare handgreep hout (enkel voor houten front),  
uitklapbare handgreep rvs of brons mat (enkel voor houten front of 
glas), roestvrijstalen knop (enkel voor houten front), touch-beslag
glaskleuren: zie volgende pagina 

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

brons (alleen mat)

donkerbruinwit 
(optiwhite)

taupe 
(optiwhite)

zand 
(optiwhite)

antraciet

kiezel 
(optiwhite)

zwart staal (alleen mat)pearl (alleen mat)

mokka
(optiwhite)

middengrijs
(optiwhite)

beukenhout kernbeuk

kersenhout

eikenhout

notenhout

wild eikenhout*

wild notenhout* eikenhout witte olie

elzenhout

wild eikenhout
witte olie*

esdoornhout 
witte olie

venetiaanse eik**

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

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.




