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Just the way you like it

Wat is er echt nodig om gelukkig te zijn?
Tienduizend volgers? Twintig soorten gin?
Tachtig paar sportschoenen? Als het antwoord
„precies goed“ is, dan is Just by Spectral
het ideale meubel. Om precies drie redenen:
Just is tijdloos qua ontwerp, het is
made in Germany en aantrekkelijk geprijsd.
Klinkt goed, nietwaar?
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Just.Alpha JSA2040
Tv-meubel in Snow gesatineerd
met viltglijders, tv-steun en
LED-achtergrondverlichting

Just.Alpha
tv-meubels

De kleurrijke wereld van streaming is s pectaculair
op het scherm, terwijl eronder aangename rust
heerst: de minimalistische greeploze look en
het krasbestendige glazen oppervlak maken van
het Just.Alpha meubel een oase van rust in de
woonkamer. Binnenin speelt er zich van alles af:
dankzij de in hoogte verstelbare glazen legplanken,
een universele opbergruimte voor de soundbar
en de geïntegreerde subwooferopening, kun je
gerust stellen dat Just.Alpha achter de klep heel
wat in huis heeft.
Overigens is Just.Alpha ook met een akoestische
stofklep verkrijgbaar, dit zorgt voor een optimale
geluidsweergave van de soundbar.

Stel online eenvoudig
en snel samen op
www.justbyspectral.nl
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Just.Alpha JSA1640
Tv-meubel in Black glossy
met designvoet Two, tv-steun
en LED-achtergrondverlichting
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Just.Alpha – details

Optioneel universele tv-steun

Elegante klepgreep

Door de platte, stabiele stalen constructie kan de
tv op verschillende hoogtes worden gemonteerd.
Dankzij het verwijderbare achterpaneel kunnen
kabels onzichtbaar naar binnen worden geleid.
Zwart mat gepoedercoat, voor VESA 100×100 tot
600×400, max. belasting 40 kg.

De 10 mm metende verzonken greep is
geïntegreerd in de klep. Het zorgt voor
een strak en greeploos aanzicht en
laat zich hierdoor gemakkelijk openen.

Tv-cover van glas in gelijke kleur
De glascover verbergt de tv-steun en zorgt voor
een elegant vooraanzicht. Kleur passend bij de
topplaat van het meubel, Eenvoudig te monteren
dankzij de klittenbandsluiting.

Mink® borstels voor de wirwar aan kabels
De zwarte borstels van hoge kwaliteit zijn over
de gehele breedte van het meubel aangebracht.
Zo verdwijnen op een eenvoudige manier de
snoeren van bijvoorbeeld de sfeerlamp, platenspeler
bekabeling of de wirwar van kabels wanneer de
televisie met zijn voet op het tv-meubel wordt
geplaatst. Vervolgens schuif je het tv-meubel
compleet tegen de wand, waarna de borstels het
geheel mooi afsluiten en stof tegenhouden.
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Just.Alpha – details

Afsluitbare subwoofer opening
Voorbereid in bodem van de rechter binnenzijde.
De subwoofer uitsparing zorgt ervoor dat lage
basfrequenties naar beneden toe kunen stralen. 
De deksel is in dezelfde kleur als de kast en is
eenvoudig te verwijderen. Bij geen gebruik van
de sub ligt deze gelijk met de bodem van de kast.
De subwoofer uitsparing is standaard voorzien
in elk Just.Alpha tv-meubel en heeft een perfecte
pasvorm voor de subwoofer van Sonos en vele
andere merken.

Hoogwaardige gasveren en vlakke scharnieren
Voor het soepel openen van de klep en optimaal
gebruik kunnen maken van het interieur zonder in de
weg zittende scharnieren. Extreem lange levensduur
en bewezen t echnologie. Made in Germany.

Optioneel LED-achtergrondverlichting
De LED-achtergrondverlichting, die over de hele
breedte van het meubel aan de bovenzijde van
de achterwand is gemonteerd, creëert een sfeervolle
ambiance. Het warmwitte licht is dimbaar in fijne
gradaties. Inclusief aansluitset en afstandsbediening.

10

Praktische interieur vormgeving
Just.Alpha biedt voldoende opslagruimte voor mediacomponenten
en meer. Links en rechts zijn in hoogte verstelbare legplanken
van helder glas geïntegreerd welke in drie hoogtes te plaatsen zijn,
in het midden is een vaste houten legplank ontworpen geschikt
voor de meeste soundbars, zoals de Sonos Arc of Beam.
Dankzij de grote achterwand uitsparingen is er veel ruimte voor
het stopcontact en de bekabeling. Het matte o
 ppervlak aan de
binnenkant is robuust en goed te reinigen. De combinatie met een
akoestisch s toffront maakt dit tot een perfect soundbar tv-meubel.
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Just.Alpha – plaatsingsmogelijkheden
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Kunststof viltglijders in mat zwart, hoogte 2,5 cm, in hoogte verstelbaar

Designvoet One gemaakt van gepoedercoat staal, hoogte 13 cm, in hoogte verstelbaar

Voetplaat met verzonken zwenkwielen, hoogte 4,5 cm

Designvoet Two gemaakt van gepoedercoat staal, hoogte 13 cm, in hoogte verstelbaar

Wandmontage kit voor installatie op elke gewenste hoogte

Designvoet Three gemaakt van gepoedercoat staal, hoogte 23 cm, in hoogte verstelbaar
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Just.Alpha – maatvoering

Just.Alpha – glaskleuren en stofkleuren

Tv-meubels
met glazen klep

Tv-meubel kleuren
b

a

c

a

a

b
c

a
a

b
c

b
c

JSA1340

JSA1640

JSA2040

B × H × D (cm)*

131 × 40 × 49,5

166 × 40 × 49,5

201 × 40 × 49,5
2× 49,5 × 35,8 × 41,5

binnenmaat a

2× 32 × 35,8 × 41,5

2× 49,5 × 35,8 × 41,5

binnenmaat b

58,4 × 16,9 × 41

58,4 × 16,9 × 41

2× 45,7 × 16,9 × 41

binnenmaat c

58,4 × 16,9 × 41,5

58,4 × 16,9 × 41,5

2× 45,7 × 16,9 × 41,5

a

Krasbestendige glazen afwerking: voorzijde + zijkanten + topplaat. Keuze uit glossy of gesatineerd glas.

SNG.Snow

GR.Grey

PE.Pebble

GN.Granite

BG.Black

Combinatie van meubel + stofkleur bij soundbar tv-meubels
Krasbestendige glazen afwerking: zijkanten + topplaat. Keuze uit glossy of gesatineerd glas + stofklep in vastgestelde kleur.

Soundbar tv-meubels
met stofklep

b

a

c

a

a

b
c

a
a

b
c

b
c

JSA1344

JSA1644

JSA2044

B × H × D (cm)*

131 × 40 × 49,5

166 × 40 × 49,5

201 × 40 × 49,5

binnenmaat a

2× 32 × 35,8 × 41,5

2× 49,5 × 35,8 × 41,5

2× 49,5 × 35,8 × 41,5

binnenmaat b

58,4 × 16,9 × 41

58,4 × 16,9 × 41

2× 45,7 × 16,9 × 41

binnenmaat c

58,4 × 16,9 × 41,5

58,4 × 16,9 × 41,5

2× 45,7 × 16,9 × 41,5

binnenmaat d

58,4 × 16,9 × 27,4

58,4 × 16,9 × 27,4

2× 45,7 × 16,9 × 27,4

max. soundbar

120 × 14,3 × 14

155 × 14,3 × 14

190 × 14,3 × 14

SOUNDBAR

SNG.Snow

GR.Grey

PE.Pebble

GN.Granite

BG.Black

SF.Silver

GRF.Grey

GRF.Grey

GRF.Grey

BF.Black

a

d

* Buitenwerkse kastafmetingen zonder voetjes
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Just.Alpha – plaatsingsmogelijkheden

Just.Alpha – opties en belastbaarheid

Standaard

Extra

Standaard uitrusting – viltglijders
Gemaakt van kunststof in de kleur mat zwart,
hoogte 2,5 cm, hoogte verstelbaar met + 1 cm
om oneffenheden in de vloer te compenseren.

JSZ10.TV-steun
Met glas Cover JSZ11 en kabelkanaal, incl. universele
adapter voor VESA 100×100 tot 600×400,
variabele afstanden boven de topplaat tot het midden
van de tv-beugel: 27,8 / 31,8 / 35,8 / 39,8 cm,
verstelbaarheid universele adapter: +/- 15 cm

Opties

JSZ20.LED-verlichting
Bovenaan de achterzijde van het meubel gemonteerd,
verlichtingskleur warm wit, in fijne gradaties dimbaar,
inclusief aansluitset en afstandsbediening.

JSZ01.designvoet One
Set van vijf stuks.
Gemaakt van gepoedercoat staal in mat zwart,
hoogte 13 cm, hoogte verstelbaar met + 0,5 cm
om oneffenheden in de vloer te compenseren.

ZU1864.IR Link-System
Voor het comfortabel bedienen van de randapparatuur
in het meubel achter een dichte klep. Bij een stofklep
gaat het infraroodsignaal door het stof heen en is een
infrarood link systeem niet noodzakelijk.

JSZ02.designvoet Two
Set van vijf stuks.
Gemaakt van gepoedercoat staal in mat zwart,
hoogte 13 cm, hoogte verstelbaar met + 0,5 cm
om oneffenheden in de vloer te compenseren.

ZU2093.Universal Mediamount
Geschikt voor randapparatuur zoals bijvoorbeeld de
tv-decoder. Wordt aan de achterzijde van de tv-steun
gemonteerd, maximale belastbaarheid 5 kg.

JSZ03.designvoet Three
Set van vijf stuks.
Gemaakt van gepoedercoat staal in mat zwart,
hoogte 23 cm, hoogte verstelbaar met + 0,5 cm
om oneffenheden in de vloer te compenseren.

JSZ05.verrijdbare sokkel
Houten voetplaat met subwooferuitsparing en
vijf verzonken zwenkwielen in de kleur mat zwart,
hoogte 4,5 cm.

Belastbaarheid info

JSZ07.wandmontage kit
Wandbeugels en bevestigingsmateriaal voor
wandmontage op elke hoogte.

tv-meubels

legplanken

soundbar

tv-steun

Max. totaalbelasting
vloerstaand/wandhangend
(in kg)*

Max. belasting
topplaat (in kg)

Max. belasting per
legplank (in kg)

Max. belasting soundbar
legplank (in kg)

Max. belasting
tv-steun (in kg)

60 / 50

45

15

15

40

* Exclusief belasting op de tv-steun
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Just.Bravo JSB2020
Tv-meubel in Pebble gesatineerd
met designvoet Three, tv-steun
en LED-achtergrondverlichting

Just.Bravo
tv-meubels

Vijfentwintig is het nieuwe veertig! 
Just.Bravo is namelijk verkrijgbaar in twee
kasthoogtes en zorgt, v ooral in de smalle versie,
voor een v isueel slanke uitstraling onder de
televisie. Dankzij de opbergmogelijkheid voor
de soundbar en standaard subwooferopening
in de bodem, biedt het slechts 25 cm hoge
tv-meubel ook nog voldoende plaats voor
randapparatuur. Ga je voor de variant met een
kasthoogte van 4
 0 cm, dan komt het praktische
aspect in beeld door de toevoeging van
verstelbare glazen legplanken.
Beide versies zijn voorzien van een glazen

topplaat welke krasbestendig is en hebben
de keuze voor een dicht front of een stoffront
met als klepdetail een matzwarte aluminium
greep als detail.

Stel online eenvoudig
en snel samen op
www.justbyspectral.nl
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Just.Bravo JSB2020
Tv-meubel in Granite gesatineerd
met designvoet One, tv-steun
en LED-achtergrondverlichting

21

Just.Bravo – details

Optioneel universele tv-steun

Greepprofiel uit aluminium

Door de platte, stabiele stalen constructie kan de
tv op verschillende hoogtes worden gemonteerd.
Dankzij het verwijderbare achterpaneel kunnen
kabels onzichtbaar naar binnen worden geleid.
Zwart mat gepoedercoat, voor VESA 100×100 tot
600×400, max. belasting 40 kg.

Stevig, slank profiel gemaakt van
hoogwaardig aluminium met offsets
aan de linker- en rechterkant.
Gelakt in mat zwart.

Tv-cover van glas in gelijke kleur
De glascover verbergt de tv-steun en zorgt voor
een elegant vooraanzicht. Kleur passend bij de
topplaat van het meubel, Eenvoudig te monteren
dankzij de klittenbandsluiting.

Mink® borstels voor de wirwar aan kabels
De zwarte borstels van hoge kwaliteit zijn over
de gehele breedte van het meubel aangebracht.
Zo verdwijnen op een eenvoudige manier de
snoeren van bijvoorbeeld de sfeerlamp, platenspeler
bekabeling of de wirwar van kabels wanneer de
televisie met zijn voet op het tv-meubel wordt
geplaatst. Vervolgens schuif je het tv-meubel
compleet tegen de wand, waarna de borstels het
geheel mooi afsluiten en stof tegenhouden.
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Just.Bravo – details

Afsluitbare subwoofer opening
Voorbereid in bodem van de rechter binnenzijde.
De subwoofer uitsparing zorgt ervoor dat lage
basfrequenties naar beneden toe kunen stralen. 
De deksel is in dezelfde kleur als de kast en is
eenvoudig te verwijderen. Bij geen gebruik van
de sub ligt deze gelijk met de bodem van de kast.
De subwoofer uitsparing is standaard voorzien
in elk Just.Alpha tv-meubel en heeft een perfecte
pasvorm voor de subwoofer van Sonos en vele
andere merken.

Hoogwaardige gasveren en vlakke scharnieren
Voor het soepel openen van de klep en optimaal
gebruik kunnen maken van het interieur zonder
in de weg zittende scharnieren. Extreem lange
levensduur en bewezen technologie.

Optioneel LED-achtergrondverlichting
De LED-achtergrondverlichting, die over de hele
breedte van het meubel aan de bovenzijde van
de achterwand is gemonteerd, creëert een sfeervolle
ambiance. Het warmwitte licht is dimbaar in fijne
gradaties. Inclusief aansluitset en afstandsbediening.

Praktische interieur vormgeving
Just.Bravo biedt voldoende opslagruimte voor mediacomponenten
en meer. Bij de 40 cm hoge variant zijn links en rechts in hoogte
verstelbare legplanken van helder glas geïntegreerd welke in
drie hoogtes te plaatsen zijn. In het midden is een vaste houten
legplank ontworpen geschikt voor de meeste soundbars, zoals de
Sonos Arc of Beam. Dankzij de grote achterwand uitsparingen is
er veel ruimte voor het stopcontact en de bekabeling. Het matte
oppervlak aan de b
 innenkant is robuust en goed te reinigen.
De combinatie met een akoestisch s toffront maakt dit tot een
perfect soundbar tv-meubel.

24
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Just.Bravo – plaatsingsmogelijkheden
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Kunststof viltglijders in mat zwart, hoogte 2,5 cm, in hoogte verstelbaar

Designvoet One gemaakt van gepoedercoat staal, hoogte 13 cm, in hoogte verstelbaar

Voetplaat met verzonken zwenkwielen, hoogte 4,5 cm

Designvoet Two gemaakt van gepoedercoat staal, hoogte 13 cm, in hoogte verstelbaar

Wandmontage kit voor installatie op elke gewenste hoogte

Designvoet Three gemaakt van gepoedercoat staal, hoogte 23 cm, in hoogte verstelbaar
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Just.Bravo – maatvoering

Just.Bravo – maatvoering

Tv-meubel met
dichte houten klep
hoogte 25 cm

Soundbar tv-meubel
met stofklep
hoogte 25 cm

a

b

a

a

b

a
a

b

b

JSB1320

JSB1620

JSB2020

B × H × D (cm)*

130 × 25 × 47,7

165 × 25 × 47,7

200 × 25 × 47,7

binnenmaat a

2× 32 × 20,8 × 39,8

2× 49,5 × 20,8 × 39,8

binnenmaat b

58,4 × 20,8 × 39,8

58,4 × 20,8 × 39,8

a

b

a

a

b

a

b

a

b

a

JSB1324

JSB1624

JSB2024

B × H × D (cm)*

130 × 25 × 47,7

165 × 25 × 47,7

200 × 25 × 47,7

2× 49,5 × 20,8 × 39,8

binnenmaat a

2× 32 × 20,8 × 39,8

2× 49,5 × 20,8 × 39,8

2× 49,5 × 20,8 × 39,8

2× 45,7 × 20,8 × 39,8

binnenmaat b

58,4 × 20,8 × 39,8

58,4 × 20,8 × 39,8

2× 45,7 × 20,8 × 39,8

binnenmaat c

32/58,4 × 20,8 × 25,7

49,5/58,4 × 20,8 × 25,7

49,5/45,7 × 20,8 × 25,7

max. soundbar

120 × 18,2 × 14

155 × 18,2 × 14

190 × 18,2 × 14

Hoogte 40 cm

Hoogte 40 cm
a

b
c

a

a

b
c

a
a

b
c

b
c

JSB1340

JSB1640

JSB2040

B × H × D (cm)*

130 × 40 × 47,7

165 × 40 × 47,7

200 × 40 × 47,7

b

a

c

a

a

a

b
c

b
c

a
a

b
c

JSB1344

JSB1644

JSB2044

B × H × D (cm)*

130 × 40 × 47,7

165 × 40 × 47,7

200 × 40 × 47,7

binnenmaat a

2× 32 × 35,8 × 39,8

2× 49,5 × 35,8 × 39,8

2× 49,5 × 35,8 × 39,8

binnenmaat a

2× 32 × 35,8 × 39,8

2× 49,5 × 35,8 × 39,8

2× 49,5 × 35,8 × 39,8

binnenmaat b

58,4 × 16,9 × 39,3

58,4 × 16,9 × 39,3

2× 45,7 × 16,9 × 39,3

binnenmaat b

58,4 × 16,9 × 39,3

58,4 × 16,9 × 39,3

2× 45,7 × 16,9 × 39,3

binnenmaat c

58,4 × 16,9 × 39,8

58,4 × 16,9 × 39,8

2× 45,7 × 16,9 × 39,8

binnenmaat c

58,4 × 16,9 × 39,8

58,4 × 16,9 × 39,8

2× 45,7 × 16,9 × 39,8

binnenmaat d

58,4 × 16,9 × 25,7

58,4 × 16,9 × 25,7

2× 45,7 × 16,9 × 25,7

max. soundbar

120 × 14,3 × 14

155 × 14,3 × 14

190 × 14,3 × 14

* Buitenwerkse kastafmetingen zonder voetjes
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a

SOUNDBAR

c

JSB modellen
met hoogte 25 cm

SOUNDBAR

d

JSB modellen
met hoogte 40 cm

a

* Buitenwerkse kastafmetingen zonder voetjes
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Just.Bravo – kastkleuren en stofkleuren

Tv-meubel kleuren
Onderhoudsvriendelijk mat houten oppervlak + krasbestendige glazen topplaat. Keuze uit glossy of gesatineerd glas.

SNG.Snow

GR.Grey

PE.Pebble

GN.Granite

Combinatie van meubel + stofkleur bij soundbar tv-meubels
Onderhoudsvriendelijk mat houten oppervlak + krasbestendige glazen topplaat. Keuze uit glossy of gesatineerd glas
+ stofklep in vastgestelde kleur.
SNG.Snow

GR.Grey

PE.Pebble

GN.Granite

SF.Silver

GRF.Grey

GRF.Grey

GRF.Grey

Just.Bravo JSB2044
Soundbar tv-meubel in Pebble
gesatineerd met stoffklep in Grey,
designvoet Two en tv-steun

30
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Just.Bravo – plaatsingsmogelijkheden

Just.Bravo – opties en belastbaarheid

Standaard

Extra

Standaard uitrusting – viltglijders
Gemaakt van kunststof in de kleur mat zwart,
hoogte 2,5 cm, hoogte verstelbaar met + 1 cm
om oneffenheden in de vloer te compenseren.

JSZ10.TV-steun
Met glas Cover JSZ11 en kabelkanaal, incl. universele
adapter voor VESA 100×100 tot 600×400, variabele afstanden
boven de topplaat tot het midden van de tv-beugel:
voor hoogte 25 cm: 42,8 / 46,8 / 50,8 / 54,8 cm,
voor hoogte 40 cm: 27,8 / 31,8 / 35,8 / 39,8 cm,
verstelbaarheid universele adapter: +/- 15 cm

Opties

JSZ20.LED-verlichting
Bovenaan de achterzijde van het meubel gemonteerd,
verlichtingskleur warm wit, in fijne gradaties dimbaar,
inclusief aansluitset en afstandsbediening.

JSZ01.designvoet One
Set van vijf stuks.
Gemaakt van gepoedercoat staal in mat zwart,
hoogte 13 cm, hoogte verstelbaar met + 0,5 cm
om oneffenheden in de vloer te compenseren.

ZU1864.IR Link-System
Voor het comfortabel bedienen van de randapparatuur
in het meubel achter een dichte klep. Bij een stofklep
gaat het infraroodsignaal door het stof heen en is een
infrarood link systeem niet noodzakelijk.

JSZ02.designvoet Two
Set van vijf stuks.
Gemaakt van gepoedercoat staal in mat zwart,
hoogte 13 cm, hoogte verstelbaar met + 0,5 cm
om oneffenheden in de vloer te compenseren.

ZU2093.Universal Mediamount
Geschikt voor randapparatuur zoals bijvoorbeeld de
tv-decoder. Wordt aan de achterzijde van de tv-steun
gemonteerd, maximale belastbaarheid 5 kg.

JSZ03.designvoet Three
Set van vijf stuks.
Gemaakt van gepoedercoat staal in mat zwart,
hoogte 23 cm, hoogte verstelbaar met + 0,5 cm
om oneffenheden in de vloer te compenseren.

JSZ05.verrijdbare sokkel
Houten voetplaat met subwooferuitsparing en
vijf verzonken zwenkwielen in de kleur mat zwart,
hoogte 4,5 cm.

Belastbaarheid info

JSZ06.wandmontage kit voor hoogte 25 cm
Wandbeugels en bevestigingsmateriaal
voor wandmontage op elke hoogte.
JSZ07.wandmontage kit voor hoogte 40 cm
Wandbeugels en bevestigingsmateriaal
voor wandmontage op elke hoogte.

tv-meubels

legplanken

soundbar

tv-steun

Max. totaalbelasting
vloerstaand/wandhangend
(in kg)*

Max. belasting
topplaat (in kg)

Max. belasting per
legplank (in kg)

Max. belasting soundbar
legplank (in kg)

Max. belasting
tv-steun (in kg)

60 / 50

45

15

15

40

* Exclusief belasting op de tv-steun
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Just.Charlie JSC2053
Dressoir in Granite met designvoet One
en glazen bovenblad in Black glossy

Just.Charlie
dressoirs

Ruimte voor accessoires, zoals een vaas of een
mooi interieurdesign boek – zo’n dressoir brengt
mooie objecten tot leven. Wanneer het zo solide
en mooi gemaakt is als Just.Charlie, wordt
opbergruimte echt opbergruimte. En omdat de
een meer en de ander minder heeft op te bergen,
is het geheel verkrijgbaar in 18 modellen,
drie hoogtes, drie breedtes en verschillende
manieren van plaatsen. En altijd met bovenbladen
van hoge kwaliteit, g
 emaakt van krasbestendig
glas of met een robuuste h
 outen afwerking.
Welkom thuis, Charlie!

Stel online eenvoudig
en snel samen op
www.justbyspectral.nl
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Just.Charlie JSC1613
Dressoir in Granite met
viltglijders en bovenblad in
stoneprint Marmor Grey
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Just.Charlie – details
Overlopende greepfronten
Handgrepen slim geïntegreerd in het ontwerp
om zo een elegante, greeploze look te creëren.

Scharnierende deuren met regelbare dempers
Soepel en geruisloos sluiten dankzij scharnieren
met regelbare dempers. Onder een lade zijn
de scharnierende deuren ontworpen met een
push-to-open mechanisme.

Kleppen met push-to-open mechanisme
Verzonken platte scharnieren en hoogwaardige
gasveren. De gasveren zorgen ervoor dat de
klep soepel en geruisloos te openen is met het
push-to-open mechanisme.

Hoogwaardig lade-mechanisme
Het soft-close mechanisme trekt de lade
fluisterstil naar de kast. Zijpanelen lade
in mat zwart van gepoedercoat staal en
voorzien van een krasbestendige bodem.
Vervaardigd in een hoogwaardige constructie
met onzichtbare ladegeleiders.
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Just.Charlie – details

Modelvariant – opbergruimte met draaideuren
Een echte designklassieker onder de dressoirs.
Vier draaideuren zorgen voor veel opbergruimte
en is dankzij de in hoogte verstelbare legplanken
variabel in te delen.

Stevige houten planken
De flexibele hoogteverstelling in stappen
van 32 mm maakt een individuele aanpassing
van de opbergruimte mogelijk. De planken zijn
aan de achterkant 1 cm ingekort om verticale
bedrading in het meubel mogelijk te maken.

Kabeldoorvoer de bodem van het meubel
Een praktische opening, bijvoorbeeld om de
stekker en snoer van de stekkerdoos vanuit
het meubel door te voeren naar het s topcontact.
De kabeldoorvoer heeft een diameter van 6 cm
en wordt altijd linksonder in de bodem geplaatst.

Optioneel LED-achtergrondverlichting
De LED-achtergrondverlichting, die over de
hele breedte van het meubel aan de onderzijde
van de achterwand is gemonteerd, creëert een
sfeervolle ambiance. Het w
 armwitte licht is
dimbaar in fijne gradaties. Inclusief aansluitset
en afstandsbediening.
Modelvariant – klep, schuiflade en deuren
Een design-alternatief met een praktische lade
voor kleine voorwerpen zoals sleutels, opladers
en nog veel meer. Met een dressoirhoogte van
50 cm, altijd met een klep onder en lade boven
en twee deuren.
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Just.Charlie – plaatsingsmogelijkheden

Kunststof viltglijders in mat zwart, hoogte 2,5 cm, in hoogte verstelbaar

Designvoet One gemaakt van gepoedercoat staal, hoogte 13 cm, in hoogte verstelbaar

Wandmontage kit voor installatie op elke gewenste hoogte

Designvoet Two gemaakt van gepoedercoat staal, hoogte 13 cm, in hoogte verstelbaar

Designvoet Three gemaakt van gepoedercoat staal, hoogte 23 cm, in hoogte verstelbaar

42
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Just.Charlie

Just.Charlie JSC2083
Dressoir in Pebble met
designvoet Three en bovenblad
in stoneprint Marmor Grey
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Just.Charlie – modeloverzicht

breedte 134 cm

kasthoogte
50 cm
JSC1352

breedte 134 cm

breedte 169 cm

breedte 169 cm

breedte 204 cm

breedte 204 cm

SL

SL

SL

KL

KL

KL

JSC1353

JSC1652

SL

JSC1653

JSC2052

SL

JSC2053

SL

kasthoogte
80 cm

JSC1382

JSC1383

JSC1682

SL

JSC1683

JSC2082*

SL

JSC2083*

SL

kasthoogte
110 cm

JSC1312

JSC1313

SL – schuiflade, KL – klep, Overig – draaideuren
* model bestaat uit twee kastelementen, in het midden opgedeeld
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JSC1612*

JSC1613*

JSC2012*

JSC2013*

diepte voor alle modellen 46,7 cm
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Just.Charlie – maatvoering

Just.Charlie – maatvoering

Dressoirs
met hoogte 50 cm

Dressoirs
met hoogte 80 cm
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

JSC1352

JSC1652

JSC2052

JSC1382

JSC1682

JSC2082

B × H × D (cm)*

134 × 50 × 46,7

169 × 50 × 46,7

204 × 50 × 46,7

B × H × D (cm)*

134 × 80 × 46,7

169 × 80 × 46,7

204 × 80 × 46,7

binnenmaat a

3× 42,1 × 43,7 × 42

4× 39,8 × 43,7 × 42

4× 48,6 × 43,7 × 42

binnenmaat a

3× 42,1 × 73,7 × 42

4× 39,8 × 73,7 × 42

4× 48,1 × 73,7 × 42

b
c

c

a

JSC1353**
B × H × D (cm)*

b
c

c

a

b
c

a

JSC1653**

c

a

169 × 50 × 46,7

204 × 50 × 46,7

b

a

JSC1383**
B × H × D (cm)*

c

c
b

a

JSC2053**

134 × 50 × 46,7

b

b

a

a

b

JSC1683**

b

a

a

JSC2083**

134 × 80 × 46,7

169 × 80 × 46,7

204 × 80 × 46,7

binnenmaat a

42,1 × 43,7 × 42

2× 39,8 × 43,7 × 42

2× 48,6 × 43,7 × 42

binnenmaat a

42,1 × 73,7 × 42

2× 39,8 × 73,7 × 42

2× 48,1 × 73,7 × 42

binnenmaat SL b

81,9 × 16,2 × 37,4

77,4 × 16,2 × 37,4

94,9 × 16,2 × 37,4

binnenmaat b

2× 42,1 × 51,4 × 42

2× 39,8 × 51,4 × 42

2× 48,1 × 51,4 × 42

binnenmaat KL c

2× 42,1 × 21,4 × 42

2× 39,8 × 21,4 × 42

2× 48,6 × 21,4 × 42

binnenmaat SL c

81,9 × 16,2 × 37,4

77,4 × 16,2 × 37,4

94 × 16,2 × 37,4

* Buitenwerkse kastafmetingen zonder voetjes
** Dressoirs met schuifladen moeten aan de wand worden bevestigd tegen kantelen (bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

a

a

c
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a

a

* Buitenwerkse kastafmetingen zonder voetjes
** Dressoirs met schuifladen moeten aan de wand worden bevestigd tegen kantelen (bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)
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Just.Charlie – maatvoering

Just.Charlie – kastkleuren en bovenbladen

Dressoirs
met hoogte 110 cm

Beschikbare dressoir kleuren
a

a

a

a

a

a

a

a

a

Onderhoudsvriendelijk mat houten oppervlak.
a

JSC1312

JSC1612

JSC2012

B × H × D (cm)*

134 × 110 × 46,7

169 × 110 × 46,7

204 × 110 × 46,7

binnenmaat a

3× 42,1 × 103,7 × 42

4× 39,4 × 103,7 × 42

4× 48,1 × 103,7 × 42

a

SNG.Snow

GR.Grey

PE.Pebble

GN.Granite

Beschikbare dressoir bovenbladen
Gelakte bovenblad van krasbestendig veiligheidsglas. Keuze uit glossy of gesatineerd glas.

c

c

c
b

b

a

b

b

a

b

a

b

a

a

SNG.Snow

JSC1313**
B × H × D (cm)*

JSC1613**

JSC2013**

134 × 110 × 46,7

169 × 110 × 46,7

204 × 110 × 46,7

binnenmaat a

42,1 × 103,7 × 42

2× 39,4 × 103,7 × 42

2× 48,1 × 103,7 × 42

binnenmaat b

2× 42,1 × 81,4 × 42

2× 39,4 × 81,4 × 42

2× 48,1 × 81,4 × 42

binnenmaat SL c

81,9 × 16,2 × 37,4

76,5 × 16,2 × 37,4

94 × 16,2 × 37,4

GR.Grey

PE.Pebble

GN.Granite

BG.Black

Topplaat van krasbestendig veiligheidsglas met stoneprint in marmerlook of houten bovenblad in houtdecor.

MW.Marmor White

MG.Marmor Grey

MB.Marmor Black

LO.Light Oak

DP.Deep Oak

zonder meerprijs – bovenblad glossy
uit krasbestendig veiligheidsglas
zonder meerprijs – houten bovenblad met
houtdecor, onderhoudsvriendelijk oppervlak
met meerprijs – bovenblad gesatineerd
uit krasbestendig veiligheidsglas

* Buitenwerkse kastafmetingen zonder voetjes
** Dressoirs met schuifladen moeten aan de wand worden bevestigd tegen kantelen (bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)
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met meerprijs – bovenblad glossy met marmer
stoneprint uit krasbestendig veiligheidsglas
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Just.Charlie – plaatsingsmogelijkheden

Just.Charlie – opties en belastbaarheid

Standaard

Extra

Standaard uitrusting – viltglijders
Gemaakt van kunststof in de kleur mat zwart,
hoogte 2,5 cm, hoogte verstelbaar met + 1 cm
om oneffenheden in de vloer te compenseren.

JSZ20.LED-verlichting
Gemonteerd aan de onderzijde van het dressoir,
verlichtingskleur warm wit, in fijne gradaties dimbaar,
inclusief aansluitset en afstandsbediening.

Opties
JSZ01.designvoet One
Set van vijf stuks.
Gemaakt van gepoedercoat staal in mat zwart,
hoogte 13 cm, hoogte verstelbaar met + 0,5 cm
om oneffenheden in de vloer te compenseren.

JSZ02.designvoet Two
Set van vijf stuks.
Gemaakt van gepoedercoat staal in mat zwart,
hoogte 13 cm, hoogte verstelbaar met + 0,5 cm
om oneffenheden in de vloer te compenseren.

JSZ03.designvoet Three
Set van vijf stuks.
Gemaakt van gepoedercoat staal in mat zwart,
hoogte 23 cm, hoogte verstelbaar met + 0,5 cm
om oneffenheden in de vloer te compenseren.

JSZ08.wandmontage kit
Wandbeugels en bevestigingsmateriaal
voor wandmontage op elke hoogte.

Belastbaarheid info

dressoirs
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legplanken

schuifladen

Max. totaalbelasting
(in kg)

Max. belasting
bovenblad (in kg)

Max. belasting per
legplank (in kg)

Max. belasting per
schuiflade (in kg)

60

25

15

20
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Just.Delta
hangkasten

Zeker, je kunt ook een mooi kunstwerk aan de
muur hangen. De wandkasten van Just.Delta zijn
echter veel praktischer en budgetvriendelijker.
Afgesloten met een deur, als decoratieve vitrine
of als open hangkast – de heldere vormgeving,
de k
 leuren, oppervlakken en materialen zijn
perfect afgestemd op de tv-meubels en dressoirs.
En natuurlijk: ze bieden ook meer opbergruimte
dan een kunstwerk.

Just.Delta JSD0216
Hangkast in Deep Oak
als open kast

Stel online eenvoudig
en snel samen op
www.justbyspectral.nl
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Just.Delta JSD0315
Hangkast in Pebble met
deur uit vitrine glas
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Just.Delta – details

Deuren met Push-to-Open mechanisme
Met hoogwaardige metalen scharnieren voor
soepel openen en sluiten. Verkrijgbaar als model
met en zonder vitrine glas, fijnafstelling van de
deur mogelijk in drie dimensies. Het deurscharnier
kan rechts of links worden gemonteerd.

In hoogte verstelbare glazen leggers
De legplanken kunnen afzonderlijk worden
aangebracht in stappen van 32 mm gemaakt
van helder veiligheidsglas 6 mm dik.
Drie legplanken per hangkast.

Sterke wandophanging
Gemaakt van een stevige stalen constructie,
verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.
Het maximale draagvermogen van de
ophanging is 40 kg.
Drie praktische varianten
Just.Delta is verkrijgbaar als open kast,
vitrinekast of gesloten hangkast, telkens in
vier kleuren en twee elegante houttinten.
De eenvoudige manier voor meer praktische
opbergruimte en perfect afgestemd op het
design van de Just tv-meubels en dressoirs.
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Just.Delta – maatvoering en belastbaarheid

Just.Delta – kastkleuren en houtkleuren

Hangkasten
met hoogte 100 cm

Beschikbare hangkast kleuren
Onderhoudsvriendelijk mat houten oppervlak.

a

b
a

a

c

SNG.Snow

B × H × D (cm)

JSD0216

JSD0312*

JSD0315*

20 × 100 × 30

30 × 100 × 30

30 × 100 × 30

binnenmaat a

16,2 × 32 × 27,5

26,2 × 96,2 × 25,2

26,2 × 96,2 × 25,2

binnenmaat b

16,2 × 21,5 × 27,5

–

–

binnenmaat c

16,2 × 38,9 × 27,5

–

–

GR.Grey

PE.Pebble

GN.Granite

Oppervlak met structuur houtdecor.

LO.Light Oak

DP.Deep Oak

* Deur is bij levering links scharnierend en kan later worden gewijzigd in rechts scharnierend

Belastbaarheid info

hangkasten
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legplanken

glazen leggers

Max. totaalbelasting
(in kg)

Max. belasting
topplaat (in kg)

Max. belasting per
legplank (in kg)

Max. belasting
glazen leggers (in kg)

40

40

30

15

59

Just.Tango
salontafels

Vier poten voor je zeven dingen: Just.Tango
salontafels zijn het nieuwe middelpunt voor
gezellige avonden. Twee modellen in twee
hoogtes geven je de keuze tussen een strak
design en eentje met extra opbergruimte.
Of je nu een goed glas wijn, chips en hapjes
op een bovenblad van houtdecor, glas of
marmer stoneprint zet, dat mag je uiteindelijk
zelf beslissen – ze zijn allemaal mooi en
gemakkelijk schoon te maken.

Stel online eenvoudig
en snel samen op
www.justbyspectral.nl
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Just.Tango JST9040
Salontafel in Granite
met bovenblad in
stoneprint Marmor White
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Just.Tango – details

Salontafel met opbergruimte
De variant met opbergvak is perfect voor
afstandsbedieningen, tijdschriften en nog
veel meer. Leverbaar in vier kleuren en
kunnen individueel worden gecombineerd
met diverse topbladen.

Keuze uit verschillende bovenbladen
Er is keuze uit gelakt glazen bovenblad in
vijf kleuren, glossy of gesatineerd, een glazen
bovenplad voorzien van een marmer stoneprint
in drie designs of robuuste topbladen in twee
verschillende houtdecors.

Twee salontafels om uit te kiezen
In hoogte verstelbare designpoten
De designvoet is 23 cm hoog, gepoedercoat
in mat zwart en 0,5 cm in hoogte verstelbaar.
Dit maakt het mogelijk oneffenheden in de
vloer perfect te compenseren.
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Just.Tango is als e
 envoudige
salontafel met alleen een bovenblad
verkrijgbaar of een versie met een
16 cm hoge o
 nderkast als handige
opbergruimte. Beide uitvoeringen
passen perfect bij de Just tv-meubels,
dressoirs en hangkasten.
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Just.Tango – maatvoering en belastbaarheid

Just.Tango – kleuren en bovenbladen

Salontafels

Kleuren voor salontafels met opbergruimte
Onderhoudsvriendelijk mat houten oppervlak.

a

b

JST9025

JST9040

B × H × D (cm)*

90 × 24,9 × 56

90 × 39,3 × 56
+ 0,5

hoogte glazen blad (cm)

+ 0,5

hoogte houten blad (cm)

+ 1,2

+ 1,2

binnenmaat a

–

2× 53,6 × 12,5 × 27

binnenmaat b

–

2× 30,7 × 12,5 × 27

SNG.Snow

GR.Grey

PE.Pebble

GN.Granite

Bovenbladen voor salontafels
Gelakte bovenblad van krasbestendig veiligheidsglas. Keuze uit glossy of gesatineerd glas.

SNG.Snow

GR.Grey

PE.Pebble

GN.Granite

BG.Black

Bovenblad van krasbestendig veiligheidsglas met stoneprint in Marmerlook of houten bovenblad in houtdecor.

* Buitenmaat inclusief voet, exclusief dikte bovenblad

MW.Marmor White

MG.Marmor Grey

MB.Marmor Black

LO.Light Oak

DP.Deep Oak

Belastbaarheid info
zonder meerprijs – bovenblad glossy
uit krasbestendig veiligheidsglas

salontafel JST9025

zonder meerprijs – houten bovenblad met
houtdecor, onderhoudsvriendelijk oppervlak

salontafel JST9040

Max. totaalbelasting
(in kg)

Max. belasting
bovenblad (in kg)

Max. totaalbelasting
(in kg)

Max. belasting
bovenblad (in kg)

15

15

30

30

met meerprijs – bovenblad gesatineerd
uit krasbestendig veiligheidsglas
met meerprijs – bovenblad glossy met marmer
stoneprint uit krasbestendig veiligheidsglas
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Colofon
Spectral B.V.
Nobelstraat 29
3846 CE Harderwijk
Nederland
Telefoon: +31 0341 46 22 00
E-Mail: verkoop@spectral.nl
Versie: Januari 2022
Technische wijzigingen,
kleurafwijkingen ten gevolge van
druk en fouten voorbehouden.
© 2022 Spectral Audio Möbel GmbH

Instagram
@just.by.spectral.nl

Alle houten plaatmaterialen zijn
afkomstig uit duurzame bosbouw en
zijn onschadelijk voor de gezondheid
in de leefomgeving.

Just.Charlie JSC2082
Dressoir in Snow met designvoet Two
en bovenblad in Granite glossy glas
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Stel online eenvoudig
en snel samen op
www.justbyspectral.nl

Sonos, Sonos Beam, Sonos Arc and Sonos Sub
are registered trademarks owned by Sonos Inc.
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