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cubus en cubus pure wonen

cubus

Typische TEAM 7-details zoals tand verbindingen  
voor kader en sokkel, lades met zwaluwstaart- 
verbindingen en met de hand geselecteerde natuur- 
houten fronten onderstrepen de ambachtelijke  
kwaliteit van het volledige cubus programma.  
Het 25 mm dikke bovenblad onderstreept de solide 
constructie van cubus. Optioneel kan ook een glazen  
blad worden gekozen. Het modulaire corpussysteem  
is met 13 hoogtes, 5 breedtes en 4 dieptes heel  
individueel indeelbaar.

cubus pure

Centraal designkenmerk in het cubus pure
woonprogramma is het elegante, gekleurde glas
dat de fronten omlijst. De subtiele glazen
kanten en de terugwijkende sokkel geven het
geheel een lichte, zwevende uitstraling.
Dankzij een door onze ingenieurs ontwikkelde,
gepatenteerde adapter kunnen de glasbladen  
makkelijk worden verwisseld. Het modulaire  
cubus pure corpussysteem is met 13 hoogtes,  
5 breedtes en 4 dieptes heel individueel indeelbaar.
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laden kleppen

quadrat 1-deurs/dubbele deuren

cubus, cubus pure en cubus quadrat
Corpussen zijn uitvoerbaar met verschillende elementen (draaideur, laden, kleppen).

enkele deuren/dubbele deuren/deuren met glas
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rasterhoogte rasterhoogte

rasterbreedte

rasterbreedte

bovenblad

onderstel en ophangvoorziening

grepen

fronten

cubus en cubus pure corpussysteem 

bovenblad: natuurhout (enkel voor cubus) of gekleurd glas
front: natuurhout, raamwerk (enkel voor cubus) of gekleurd glas (enkel voor cubus)
legblad: hout of glas; glaskleuren: zie volgende pagina
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, wild eikenhout, 
venetiaanse eik (enkel voor cubus pure), kersenhout, notenhout, wild notenhout, 
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast
laden: metalen geleiding met geluidsarme zelfsluitingsmechaniek  
vanaf een diepte
grepen: uitklapbare handgreep hout (enkel voor houten front),  
uitklapbare handgreep rvs of brons mat (enkel voor houten front of glas), 
roestvrijstalen knop (enkel voor cubus houten front), touch-beslag
onderstel/ophangvoorziening: sokkel, cubus pure glijder (enkel voor cubus 
pure), glijder (enkel voor cubus), ophangvoorziening, terugwijkende sokkel 
touch-beslag: bij kleppen en laden hoogte van 16,4 cm, 24,4 cm, 32,4 cm

cubus quadrat en cubus pure quadrat

bovenblad: natuurhout (enkel voor cubus) of gekleurd glas 
front: natuurhout (horizontaal houttekening) of gekleurd glas 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, wild eikenhout, 
venetiaanse eik (enkel voor cubus pure), kersenhout, notenhout,  
wild notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast
glaskleuren: zie volgende pagina 
grepen: uitklapbare handgreep hout (enkel voor houten front),  
uitklapbare handgreep rvs of brons mat (enkel voor houten front of glas), 
roestvrijstalen knop (enkel voor cubus houten front), touch-beslag
onderstel/ophangvoorziening: sokkel, glijder, 
ophangvoorziening, terugwijkende sokkel
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designelementen

designelementen

De designelementen zijn open modules uit zuiver natuurhout 
die zich perfect in het TEAM 7 corpussysteem integreren. 
Vrijstaand of hangend, gecombineerd of geïntegreerd in buffetten, 
commodes, woonwanden en keukens bieden ze ruimte om 
decoratieve accessoires uit te stallen, net als in een vitrinekast. 
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Het vitrinekasteffect van de designelementen wordt versterkt 
door volledig uit glas bestaande draaideuren, beschikbaar 
in doorzichtig helder glas, rookglas of palladium.
Het rugpaneel van de designelementen kan naar keuze 
worden uitgevoerd in gekleurd glas of hout.
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indelingsmodule

In de kleinste kastdiepte (25,8 cm) maken indelingsmodules en  
een verschuifbaar leder bekleed inzetstuk een eenvoudige  
indeling mogelijk. De indelingsmodules kunnen naar smaak  
worden geplaatst en gecombineerd.

verlichting

Optioneel kunnen de designelementen met een dimbare 
ledverlichting worden uitgerust. Er is keuze uit ronde, 
richtbare spots en vierkante geïntegreerde spots.

lederen inzetstuk

designelementen

bovenblad: natuurhout, gekleurd glas of zonder bovenblad
front: geheel glazen deur (helder glas, rookglas, palladium of  
gesatineerd glas) 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, kersenhout, 
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie 
achterwand: natuurhout (houttekening horizontaal of verticaal), gekleurd glas
glaskleuren: zie volgende pagina 
grepen: uitklapbare handgreep rvs of brons mat, touch-beslag 
onderstel/ophangvoorziening: terugwijkende sokkel, ophangvoorziening 
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gekleurd glas 
glanzend of mat | Alle glasoppervlakken in wenskleur (uit NCS-kleurenwaaier, tegen meerprijs).

brons (alleen mat)

donkerbruinwit 
(optiwhite)
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(optiwhite)
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kiezel 
(optiwhite)

zwart staal (alleen mat)pearl (alleen mat)
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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 1-4.




