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Meer ruimte in de woonkamer. 

Opbergruimte klinkt niet sexy. 
Totdat je voor Side staat. Onze nieuwe
dressoirs en wandkasten zijn praktisch,
tijdloos en veelzijdig. Maar bovenal
zijn het slimme blikvangers en de
perfecte aanvulling op de veelzijdige 
Spectral tv-meubels.

Made in Germany. 
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Bronze & Oak Smoked
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Lack? Fineer? Colour Glas?
Of toch liever Fenix®?
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Fenix® Grigio Antrim & American Walnut



Gesatineerd, hoogglans of met 
een Metallic Effect? De robuuste  
glasoppervlakken zijn verkrijgbaar 
in meer dan 2000 kleuren, en als 
hoogtepunt het bovenblad in 
Design Glas.
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Slim, makkelijk in onderhoud en 
super chique: Design Glas opent 
geheel nieuwe mogelijkheden.
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Side heeft twee gezichten. 
Kies tussen Model 1 en Model 2.
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Tijdloos. Klassiek. Model 1.
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Modern. Eigentijds. Model 2.
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Verbluffend. Metallic Glas met 
Design Glas Marmor Emperador.
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Made in Germany

Kabelmanagement Roomdivider oplossing

side details
—

Model 1 Model 2

Kwaliteit & Precisie Smart Light Smart Light
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Frame

Blade Bridge

Made in Germany

side standaard
manier van plaatsen
—
Base Stick

Wandhangend Edge

side onderstellen 
optioneel
—
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Fenix®

Design Glas

side afwerkingen
—

Smart Lack Colour Glas

Metallic Glas Fineer
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Side Side is een systeemmeubel voor losse lowboards, dressoirs en highboards.

Het systeem bestaat uit talrijke kastelementen welke je aan elkaar kunt koppelen. 
Met een logisch raster van 25 of 50 cm maakt het plannen van Side dressoir eenvoudig. 
De aan elkaar te koppelen rompen vormen een sterk en stabiel geheel welk op ver-
schillende manieren te plaatsen zijn. Van zwevend aan de wand, op diverse pootjes tot 
verschillende stalen onderstellen. Dit zorgt voor de grote verscheidenheid in materialen.

Met deuren, schuifladen of kleppen, Side is geschikt voor alle woonruimtes. Met zijn 
brede scala aan oppervlakken, praktische opties en maatwerk kan Side voldoen aan vele 
individuele wensen. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. 

Dankzij het tijdloze en puristische design is Side de perfecte aanvulling op de maatwerk 
tv-meubels van Spectral. Zoals alle Spectral meubelen wordt ook Side vervaardigd in het 
Zuid-Duitse Pleidelsheim. Made in Germany.

Design Side is in twee verschillende design-varianten beschikbaar.
Model 1.  Model 1 is tijdloos. Het overlopende bovenblad vormt de klassieke constructie. 
Model 1 is verkrijgbaar in alle afwerkingen. 
Model 2. Model 2 is modern. De overlopende fronten en zijkanten vormen de moderne 
designtaal. Model 2 is in Colour Glas, Metallic Glas, Design Glas en Fenix® leverbaar.

System & Raster Verschillende varianten met deuren, schuifladen of kleppen, in kant-en-klare combinaties 
aan elkaar te koppelen. Bovenbladen en zijkanten zitten bij de basisprijs inbegrepen.
Raster in breedte: 50 cm, 100 cm, 150 cm
Raster in hoogte: 50 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm
Raster in diepte: 38 cm, 48 cm

Maatwerk Elk element kan op maat afzonderlijk in breedte en diepte

Romp Stevige constructie met wanddikte van 19 mm en achterwand van 8 mm, met deuvels en 
lijm voor maximale stabiliteit. Het oppervlak Sand is fijn gestructureerd, bijzonder robuust 
en gemakkelijk te reinigen. Liefst 5 rompkleuren zijn te kiezen: Snow, Grey, Pebble, 
Granite en Black.

Legplanken Stabiele 19 mm legplanken in rompkleur, hoogteverstelbaar, bij levering inbegrepen, extra 
legplanken zijn los te bestellen.

Bovenbladen De bovenbladen zijn bij elk kastelement inclusief. Voor de gekoppelde kastelementen kan 
er voor een doorlopend bovenblad worden gekozen. Afhankelijk van de materiaalkeuze 
zijn er verschillende maximumbreedtes. Smart lack en fineer tot 275 cm. Colour Glas en 
Metallic Glas tot 350 cm. Design Glas en Fenix® tot 300 cm. 

Mechaniek & Functie Hoogwaardige gasveren, een soft-close lademechanisme en dempers voor de kleppen 
van de hoogste kwaliteit. 

Manier van plaatsen Standaard:  
Base sokkel, Wandmontage, Edge en Stick voetjes zijn in de basisprijs inbegrepen. 
Onderstellen: Bridge, Blade en Frame zijn optioneel te kiezen. 
Basiskleur is zwart. 
Bij voettype Stick mat zwart en geborsteld aluminium. 
Alle voetjes en onderstellen kunnen optioneel ook in wenskleur gelakt worden.

Roomdivider Side kan ook vrij in de kamer worden geplaatst. In dit geval is dezelfde afwerking ook aan 
de achterkant gemonteerd. De achterkant is volledig bedekt voor elk element.

Verlichting Indirecte led-verlichting aan de achterzijde van het meubel. Afhankelijk van het model 
is de positie van de ledstrips individueel te plaatsen aan de boven-, onder- en zijkanten. 
Open elementen kunnen ook aan de binnenzijde worden voorzien met verlichting. De 
led-verlichting is dimbaar en kan met een afstandsbediening of App worden bedient. 
De kleur van de led-verlichting is warmwit (3200 Kelvin).

Kabelmanagement Aan de achterste rand van het bovenblad kan een kabelopening worden gekozen; de 
opening wordt elegant weggewerkt met een borstel. Bovendien kan worden gekozen 
voor een kabelopening in de romp en in de achterwand.

Afwerkingen Smart Lack. Smart Lack is een lakafwerking van bijzonder hoge kwaliteit. Het bestaat uit 
verschillende lagen. De toplaag bestaat uit een soft-touch oppervlak met een Anti-Finger-
print beschermlaag. Smart Lack is krasbestendiger en lichtbestendiger dan conventionele 
lakken. De kopse kanten worden afzonderlijk aangebracht en samengesmolten met een 
laserproces en zijn schokbestendig. 

Colour Glas. Colour Glas bestaat uit een 4 mm veiligheidsglas.  
De lak is aan de onderzijde aangebracht. Het glazen oppervlak is zeer hard, krasbestendig 
en gemakkelijk schoon te maken. Er is keuze uit 5 basiskleuren en meer dan 2000 wens-
kleuren. Deze kunnen worden gekozen volgens de NCS- of Sikkens 5051 kleurenwaaier 
(RAL-kleuren op aanvraag). Het glasoppervlak kan worden gekozen in glossy (glanzend) 
of gesatineerd (mat). 

Metallic Glas. Metallic Glas heeft dezelfde eigenschappen als Colour Glas, maar dan met 
6 mooie metallic kleuren. Het glasoppervlak kan worden gekozen in glossy (glanzend) of 
gesatineerd (mat). 

Design Glas. Design Glas bestaat uit een 4 mm veiligheidsglasplaat. Een digitale afdruk in 
hoge resolutie wordt aan de onderzijde aangebracht. Het oppervlak is briljant en visueel 
niet te onderscheiden van een natuurlijk motief. Design Glas is zeer hard, krasbestendig 
en gemakkelijk schoon te maken. Design Glas is slechts 4 mm dun en oogt daardoor licht 
en elegant. Het glasoppervlak kan worden gekozen in glossy (glanzend) of gesatineerd 
(mat). Gesatineerd glas maakt het motief onscherp, maar oogt daardoor discreet en 
terughoudend. Design Glas is alleen voor de bovenbladen beschikbaar. 

Fineer. Onze fineren zijn gemaakt van echt hout. Het oppervlak is geborsteld en 
verzegeld met een matte natuurlijke houtvernis. Dit maakt de houten oppervlakken 
gemakkelijk te onderhouden en ongevoelig. Er zijn 4 houttinten om uit te kiezen. 
Natuurlijk eiken, Amerikaans walnoot, gerookt eiken en zwart eiken. De fineerrichting 
kan verticaal of horizontaal worden gekozen. 

Fenix®. Fenix® is een uiterst mat nanotechmateriaal, het oppervlak is bijzonder edel en 
voelt fluweelachtig aan. Het is ook bestand tegen vingerafdrukken. Wij verwerken Fenix® 
in een elegante 4mm dikte. Dit oogt net zoals bij het glas extreem dun en heeft daardoor 
een aansprekend design. Fenix® is verkrijgbaar in 6 harmonieuze kleuren.

Prijsgroepen De beschikbare materialen zijn in drie prijsgroepen onderverdeeld. 
Prijsgroep 1:  Smart Lack
Prijsgroep 2: Colour Glas en Metallic Glas
Prijsgroep 3: Fineer, Fenix® en Design Glas 

1. Side System
—
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5. side colours & surfaces
_

Smart Lack - mat, soft touch & anti fingerprint

Colour Glas - glossy of gesatineerd

Metallic Glas - glossy of gesatineerd

Design Glas - glossy of gesatineerd

Fineer - mat lak Zie de informatie over fineer van echt hout op pagina 70

Wenskleur vanuit de NCS- of Sikkens-5051 kleurenwaaier

Fenix® - mat, soft touch & anti fingerprint
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RON Oak Nature RAW American Walnut ROS Oak Smoked ROB Oak Black

DG100 Marmor Black DG101 Marmor White DG102 Marmor Grey DG103 Marmor Slate

DG104 Marmor Treasure DG106 Marmor Travertin DG105 Marmor Emperador DG107 Marmor Latte

SNG Snow GR Grey PE Pebble GN Granite BG Black

SNG Snow GR Grey PE Pebble GN Granite BG Black

NI Nero IngoGRL Grigio LondraCO Castoro OttawaGRA Grigio AntrimGRE Grigio EfesoBK Bianco KosRO RoastBZ BronzeCHA ChampagnerSGR Slate GreyIR IronSV Silver




