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1 van de vele innovatieve Next 
highlights. Op de millimeter 
nauwkeuring aanpassingen in 
de breedte en diepte.

L’une des nombreuses
innovations Next :
l’adaptation au millimètre
près de la largeur et
de la profondeur.

  Meer op pagina 263

  En savoir plus à 
la page 263

next 
—

Hier en nu.
Leef in het moment. Streamen, feesten, 
relaxen, alles is mogelijk. Onze nieuwste 
modellijn concentreert zich op de basics 
maar biedt toch heel veel. Een grandioos 
design, slimme techniek en grenzeloze 
combinatie mogelijkheden. Next is 
spannend. Innovatief. En niet geheel 
onbelangrijk, heel mooi.

Ici et maintenant ;
Avec Next, vivez le moment présent. 
Diffuser, faire la fête, se reposer… :
peu importe ! Notre série de meubles
la plus récente se concentre avant tout 
sur l’essentiel, mais propose bien 
d’autres choses : un design grandiose, 
une technique intelligente et d’infinies 
possibilités de combinaisons. Palpitant. 
Innovant. Et d’une beauté absolue.
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next 
—

Next zit bomvol met ideeën, 
die technologie en schoonheid 
samenvoegen. Kabelloze
oplossingen voor mobiele 
apparaten, geraffineerd
kabel management,
onzichtbare soundsystemen. 
Alles te bedienen met een 
afstandsbediening.

Next regorge d’idées alliant 
la technologie et l’esthétique. 
Charge sans fil des appareils 
mobiles, gestion intelligente 
des câbles, systèmes de
sonorisation dissimulés –
le tout piloté par une seule
et unique télécommande !

Next in beeld:
  Modulaire meubelserie
   Greeploze fronten
  Soft-touch oppervlakken
  Breedte en diepte individueel  
aan te passen

  Onzichtbare soundsysteem integratie
  Ultra plat Musicboard
  Slim kabelmanagement
  Smart Connectivity
  Smart Light LED-verlichting
  Draaibare tv-beugel

L’essentiel en quelques mots.
  Série de meubles modulaires
   Façades sans poignée
  Surfaces Soft-Touch
  Adaptation individuelle de 
la largeur et de la profondeur

  Intégration invisible 
du système de sonorisation

  Étagère musicale extraplate
  Gestion intelligente des câbles
  Smart Connectivity
  Éclairage à LED Smart Light
  Support TV pivotant

  Alle maten en opstellings-
mogelijkheden vindt u in  
de Planning Tool

    Vous trouverez toutes les 
dimensions et possibilités 
de montage dans le 
logiciel de configuration
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next 
music board 
étagère musicale

Een plaatje.
Next maakt het mogelijk. Geheel nieuw 
in het programma is het elegante, maar 
11,8 cm hoge, Musicboard. In de daaruit 
voortvloeiende ontwikkeling: Next maakt 
het mogelijk om met minimale ruimte 
maximale mogelijkheden te creëren. 
Het samenstellen met een Spectral
Sound systeem XTA1, evenals de integratie 
van een Sonos PLAYBASE of een andere
platte soundbar. Zonder soundsysteem 
biedt het musicboard opbergruimte voor
bij voorbeeld een Blu-ray speler.

Plus qu’une simple tablette.
Next franchit une étape supplémentaire 
avec la nouvelle étagère musicale 
ultraélégante de seulement 11,8 cm de 
hauteur. Dans le développement esthétique 
logique de Next, elle offre des possibilités 
maximales dans un espace minimal. 
L’intégration d’un système de sonorisation 
Spectral XTA1 est tout aussi possible que 
l’intégration de la Sonos Playbase ou autre 
barre de son. Sans système de sonorisation, 
l’étagère musicale offre un espace de 
rangement permettant par exemple 
d’accueillir un lecteur Blu-ray.

Met integratie van een 
soundsysteem is het Next 
musicboard in vier breedtes 
leverbaar. Bij uitvoeringen 
zonder soundsysteem zijn
er zes breedtes mogelijk.

Dans le cas de l’intégration 
d’un système de sonorisation, 
l’étagère musicale Next est
disponible dans 4 largeurs. 
Pour les versions sans système 
de sonorisation, 6 largeurs 
sont proposées.

  Alle maten en opstellings-
mogelijkheden vindt u  
in de Planning Tool

  Vous trouverez toutes les 
dimensions et possibilités 
de montage dans le 
logiciel de configuration
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Slanke lijn. Vet geluid.
Het Next Musicboard kan met het ultra plat 
soundsystem XTA1 gemonteerd worden. 
Het nog maar 6 cm hoge systeem heeft
een extreem compacte body maar heeft 
wel een ongelofelijk rijke bass.

Une silhouette fine. Un son riche.
L’étagère musicale Next peut être équipée 
du système de sonorisation ultraplat XTA1. 
Ce système de seulement 6 cm de hauteur 
séduit, malgré son boîtier extrêmement 
compact, par une qualité sonore des
basses incroyable.
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next 
sound- en opbergruimtevarianten 
sonorisation et espaces de rangement

Flexibiliteit is altijd goed.
Next houdt van vrijheid. U bent degene  
die beslist welk soundsysteem u aan uw 
muur hangt.  De Spectral bestsellers
XTA1, SCA3 en BRA2 zijn drie duidelijke
aanbevelingen maar niet de enige
mogelijkheden. Door een universele
soundbar adapter kunt u ook uw eigen 
soundsysteem kwijt. En indien u andere 
plannen heeft en niet zonder uw geliefde 
vrijstaande luidspreakers wilt:
Next lowboards zijn er vanzelfsprekend 
ook zonder geluid.

Vive la flexibilité !
Next aime la liberté. C’est donc à vous seul 
de décider du système de sonorisation qui 
fera vibrer votre intérieur. Les bestsellers 
de Spectral XTA1, SCA3 et BRA2 sont trois 
recommandations claires, mais sont bien 
loin d’être la seule option : grâce à une 
fixation pour barre de son universelle,
vous pouvez également équiper Next de 
votre système préféré et personnalisé.
Et si vous avez d’autres projets ou ne 
voulez pas renoncer à votre enceinte sur 
pied : les meubles bas Next sont bien
sûr également disponibles sans équipement
de sonorisation.

Een goed geluid is heel
subjectief. Next is optimaal
op uw voorkeur voorbereid. 

Un « bon son » est quelque 
chose de très subjectif.
Next se prête à toutes vos 
exigences.

Voor Spectral Soundsystemen SCA3, BRA2 of XTA1
Pour les systèmes de sonorisation Spectral SCA3, BRA2 ou XTA1

Voor soundbar van Sonos, Samsung, Bose, Sony etc.
Pour Soundbar Sonos, Samsung, Bose, Sony, etc.

Voor opbergruimte
Pour un espace de rangement
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next 
spectral sound 
—

  Alle soundsystemen  
op pagina 276

  Tous les systèmes de 
sonorisation à la page 276

Ontzettend verrassend voor uw oren.
Bij Next heeft u de keuze tussen drie 
 krachtige Spectral Soundsystemen. 
SCA3, BRA2 en het ultra platte XTA1 zijn 
optimaal in het meubel geïntegreerd en 
onzichtbaar achter een met stof bespannen 
front verborgen. Het zorgt ervoor dat
alles netjes is opgeruimd en voor een
fantastisch geluid. Het Virtual Surround 
System imponeert filmfans met
indrukwekkend, kraakhelder geluid
en muziekliefhebbers met perfecte
stereo geluid. 

Plein les oreilles ! 
Avec Next, vous avez le choix entre 
trois systèmes de sonorisation éprouvés 
Spectral. SCA3, BRA2 et le système 
ultraplat XTA1 sont intégrés au meuble de 
manière optimale et dissimulés derrière 
un cache en tissu opaque, ce qui garantit 
non seulement un aspect rangé, mais avant 
tout un son fantastique : les systèmes 
virtuels surround impressionnent les fans 
de cinéma en délivrant un son puissant et 
limpide et les amateurs de musique avec 
une restitution audio parfaite.  

Spectral Soundsystemen
worden door de Duitse
marktleider luidspreker-
fabrikant Canton vervaardigd. 
Met geïntegreerde subwoofer, 
digitale surround-Receiver
en Bluetooth 4.0.

Les systèmes de sonorisation 
Spectral sont conçus par le 
fabricant de haut-parleurs 
leader en Allemagne, Canton, 
et disposent d’un amplificateur 
intégré, d’un récepteur
numérique surround, ainsi que 
d’une interface Bluetooth 4.0.
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  Alle configuratiemogelijk-
heden op pagina 242

  Toutes les possibilités 
de configuration à la 
page 242

Praktische aansluiting. 
Praktisch onzichtbaar.
De mooiste kabels zijn degene die je
niet ziet. Graag uw aandacht voor Smart
Connectivity. Dit element verstopt drie
individueel beschikbare elementen
achter een speciaal daarvoor bestemd 
meubel element. Element 1 dient voor
het comfortabel opladen van uw
mobiele apparaten. Element 2 en 3 zijn 
aansluitingen voor USB, HDMI-, audio-
of andere stroomvoorziening. Het is
constructief doorgedacht en creatief
overtuigend. Typisch Spectral.

Des raccordements pratiques. 
Pratiquement invisibles.
Les plus beaux câbles sont ceux qu’on ne 
voit pas. Lever de rideau pour Smart 
Connectivity : cet élément de rehausse 
cache trois prises pouvant être équipées 
individuellement derrière un cache décalé. 
La prise 1 sert pour la recharge confortable 
de vos terminaux mobiles, les prises 2 et 3 
au raccordement de câbles USB, HDMI, 
audio ou électriques. La conception a été 
bien pensée et le design est convaincant. 
Typiquement Spectral.

next 
smart connectivity 
—
Smart Connectivity is 
 toekomstbestendig:  
De technische elementen  
kunnen volledig naar
uw wensen geconfigureerd, 
uitgedacht en afgeleverd  
worden.

Smart Connectivity est une 
solution viable : les prises
techniques peuvent être 
configurées, remplacées ou 
équipées ultérieurement en 
fonction de vos besoins.
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next 
smart connectivity 
—

Aansluiting gezocht. En gevonden.
Smartphone opladen, Camera aansluiten, 
Laptop inpluggen– door Smart Connectivity 
regelt u dat simpel en snel. Alle mogelijke 
aansluitingen zijn leverbaar.

Vous cherchez une prise ? 
Elle se trouve sous vos yeux !
Recharger le smartphone, raccorder
l’appareil photo, brancher l’ordinateur
portable – grâce à Smart Connectivity,
vous y arriverez en un tournemain.
Car toutes les prises sont accessibles
sans qu’il soit nécessaire de s’abaisser. 

De technische aansluitingen 
zijn vrij toegankelijk maar 
vanaf het vooraanzicht
niet zichtbaar.

Les raccordements 
techniques sont librement 
accessibles, mais seulement 
visibles lorsque vous vous 
trouvez à proximité.

Kabelaansluiting voor 
lampen en decoratie 
 voorzien van een stekker.

Sortie de câble pour 
éléments décoratifs.
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Smart Charge
—
Avec Smart Charge, vous pouvez
recharger sans fil votre smartphone, 
et ce, par induction, en le posant 
tout simplement sur le meuble.
Le module de charge, qui dispose 
en plus d’une prise USB, peut être 
intégré directement à la Smart 
Connectivity ou dans la plaque
de recouvrement. La technologie
de charge innovante utilise le
standard Qi courant du Wireless 
Power Consortiums, auquel
appartiennent tous les grands
fabricants d’appareils mobiles.

Smart Dock
—
La solution d’accueil parfaite pour 
tous les appareils mobiles d’Apple. 
Les iPhones, iPads ou iPods touch 
peuvent être insérés et rechargés 
en toute simplicité via un évidement 
prévu à cet effet. Tous les appareils 
avec connecteur Lightning sont 
dotés d’un dock universel.
Nous pensons également à
l’avenir : à chaque nouvelle
génération de smartphones, les 
raccordements sont actualisés et 
peuvent être facilement remplacés.

Raccordements
—
La Smart Connectivity peut 
être retirée en toute facilité et 
permettre, grâce à son orifice 
latéral prévu pour les câbles 
électriques, le raccordement 
de lampes ou d’éléments de 
décoration sur le meuble.

spe
cs

next 
options 
—

Raccordements Smart Connectivity
—
Prise 1 pour Smart Dock ou
Smart Charge pour une recharge 
confortable de vos terminaux
mobiles ; prises 2 et 3 au choix 
avec un des six modules équipés
différemment. Le choix du roi !

Slot 

2
Slot 

3
Slot

1

1 × USB, 
1 × HDMI

2 × USB

1 × HDMI 
1 × 3,5 mm 
mini-jack 
(audio) 

2× HDMI

1 × USB,  
1 × 3,5 mm 
mini-jack 
(audio) 

Module

1

Module

3

Module

4

Module

5

Module

6

Module

2

of / ou

smart
charge 

smart
dock 

MODULE/MODULES

02

Smart Charge
—
Met Smart Charge kunt u uw 
 mobiele telefoon zonder kabel
en met inductie opladen,
gemakkelijk door deze op het
meubel te plaatsen. De oplaad-
module, dat normaal gesproken 
over een USB-aansluiting werkt, 
kan Smart Connectivity nu direct
in de topplaat geplaatst worden.
De innovatieve laadtechniek
maakt gebruik van de populaire 
Qi-standaard van het  Wireless 
Power Consortium die door alle 
grote smartphone fabrikanten 
wordt gevolgd.

03

Smart Dock
—
De perfecte docking-oplossing  
voor alle mobiele apparaten van 
Apple. In deze uitsparing worden 
iPhone, iPad of iPod gemakkelijk 
ingeplugd en opgeladen. Voor alle 
apparaten met een lightning-aanslui-
ting is er een universeel passende 
dock beschikbaar. Gegarandeerd 
toekomstbestendig. De aansluiting 
wordt met iedere nieuwe smart-
phone generatie geactualiseerd en 
kan eenvoudig aangepast worden.

04

Aangesloten
—
Smart Connectivity is gemakkelijk  
uit te bereiden. Het is geheel 
eenvoudig dankzij een zijdelingse 
uitsparing voor een stroomkabel 
voor het aansluiten van lampen  
of andere decoratie.

01

Smart Connectivity aansluiting
—
Element 1 voor Smart Dock of  
Smart Charge voor het comfortabel 
opladen van uw mobiele apparaten, 
element 2 en 3 kan gevuld worden 
met zes verschillende modules.  
Aan u de keus.

stekker-
doos
prise
électrique
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next 
kabelmanagement 
gestion des câbles

  Meer mogelijkheden 
van Next op de 
volgende pagina.

  Options supplémentaires 
pour Next à la page 
suivante

Eenmaal opgeruimd. Altijd opgeruimd. 
Kabel. Technisch onontbeerlijk, optisch  
een horror scenario. Daarom wordt het  
bij Next slim verstopt. Met aansluitingen  
en openingen op de juiste plaatsen.   
En optioneel met een kabelkanaal, zodat 
alle kabels netjes opgeruimd kunnen 
 worden en u meer opbergruimte over 
houdt. Voor u betekent dat: niet nog een 
verstofte strip, geen wirwar aan kabels 
meer. Door Smart Charge technologie  
en Smart Dock heeft u ook geen
ronds lingerende oplaadkabels meer. 

Une fois rangé, toujours rangé. 
Les câbles : indispensables sur le plan 
technique et un véritable cauchemar 
visuel. C’est pourquoi, chez Next, nous 
les avons dissimulés intelligemment, 
avec les raccordements et orifices prévus 
au bon endroit. Un chemin de câble, 
garantissant un passage parfait et propre 
des câbles, est disponible en option. Vous 
disposez ainsi de davantage d’espace de 
rangement. Finis les câbles poussiéreux 
et les enchevêtrements ! Grâce aux 
technologies telles que Smart Charge et 
Smart Dock, plus aucun câble ne traîne !
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Systèmes de sonorisation Spectral
—
Trois systèmes sont disponibles
pour Next : avec le système SCA3, 
vous apprécierez le son stéréo
puissant, la netteté des dialogues
et la sensibilité des basses.
Puissance : 200 watts. Le système 
BRA2 fournit un son remarqua-
blement performant et s’adapte 
également aux environnements 
acoustiques difficiles grâce à un 
processeur de signal ultramoderne. 
Puissance : 300 watts. Taillé sur
mesure pour l’étagère musicale
ultraplate Next : le système XTA1 – 
un système surround virtuel
intégral présentant une hauteur
de seulement 6 cm. 

Spectral Smart Control
—
Pilotez l’ensemble de vos appareils 
au moyen d’une seule et unique
télécommande : votre appareil 
mobile Apple. L’application Spectral 
Smart Control et le système de 
liaison infrarouge Bluetooth
transforment votre iPhone, iPad ou 
iPod touch en une télécommande 
universelle. La commande des 
appareils est alors possible, même 
meubles fermés.

spe
cs

next 
options 
—

07

Tv-beugel
—
Dat heeft stijl: de draaibare tv-beugel
van geborsteld aluminium laat uw 
televisie elegant aan de muur
zweven. De kabels lopen uiteraard
onzichtbaar door de buis. Op de 
optionele adapter SPMMOVIE
en SPMEX1 passen nagenoeg alle 
televisies.

09

Kabelkanaal
—
Het kabelkanaal zorgt voor een
geordende bekabeling in uw
meubel. Dat ziet er niet alleen
goed uit maar het vergroot
ook de bruikbaarheid van uw
opbergruimte. 

Support TV
—
Un style à part entière ! Grâce à son 
support TV pivotant en aluminium 
poli, l’écran semble flotter en toute 
élégance devant le mur. Les câbles 
sont dissimulés à l’intérieur de la 
colonne. Adapté à presque tous les 
appareils TV avec les adaptateurs 
optionnels SPMMOVIE et SPMEX1.

Ouverture pour caisson de basses
—
Une ouverture suffisamment
dimensionnée est disponible dans 
le fond du meuble pour l’utilisation 
d’un caisson de basses Downfire.

Passage de câbles
—
Le passage de câbles permet
un câblage ordonné à l’intérieur
du meuble. Cela n’est pas
seulement plus joli : l’espace
de rangement exploitable est
également plus grand.

06

Spectral Smart Control 
—
Bedien al uw apparaten met
slechts één afstandsbediening.
Met de Spectral Smart Control app 
en een Bluetooth-IR-Link-systeem 
transformeert u uw iPhone, iPad
of uw iPod in een volwaardige
universele afstandsbediening.
Aansturing van uw randapparatuur
met gesloten klep is mogelijk.

05

Spectral soundsystemen
—
Voor Next zijn drie systemen
leverbaar. De SCA3 levert
volumineus stereo geluid, duidelijk 
verstaanbare dialogen en een
voelbare bass. Vermogen: 200 Watt. 
De BRA2 is enorm gedetailleerd en 
een solide surround soundsysteem, 
dat zich dankzij de modernste 
signaal processor ook in akoestiek 
moeilijke ruimtes tot zijn recht komt. 
Vermogen: 300 Watt. Op maat
gesneden voor de super platte
Next Musicboard is de XTA1 –
een volwaardige Virtual Surround
System van maar 6 cm hoog.

08

Subwoofer uitsparing
—
Voor het gebruik van een
Down fire-subwoofer is een
uitsparing in de bodem van
uw meubel beschikbaar.



248 — 249 spectralnext

spectralnext
NXP12

Geïntegreerd 
soundsysteem 

Système de 
 sonorisation 

 intégré

Draaibare  
tv-beugel

Support TV  
pivotant

Smart Connectivity

next 
Geen zichtbare kabel  
aucun câble visible
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Smart Light. Fijne atmosfeer. 
Spectral Smart Light zorgt voor een zachte, 
sfeervolle achtergrondverlichting. Onzicht-
baar ingebouwde LED-verlichting geeft een 
warm licht op uw muur en verlicht hiermee 
de contouren van uw lowboard. De LED-
strips worden zowel aan de bovenkant als 
de zijkanten van uw lowboard geplaatst. 
Met een comfortabele touch-bediening 
kunt u het licht aan en uit zetten.

Mettez de l’ambiance : Smart Light.
Avec Spectral Smart Light, bénéficiez d’un 
rétroéclairage d’ambiance doux et convivial. 
Des barres à LED invisibles projettent une
lumière chaude sur le mur et accentuent 
ainsi la dimension du meuble. Clou du
spectacle : la commande tactile confortable 
via la surface du caisson.
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Surfaces avec chant laser
—
Les surfaces Next sont faciles
d’entretien, robustes et présentent 
un design élégant. Elles doivent 
leurs caractéristiques aux chants 
laser précis et résistants : cette 
technique de fabrication moderne 
de l’usine Spectral Smart Factory 
renforce la valeur du meuble dans
la mesure où la couche de recouvre-
ment des plaques et le rebord
sont reliés sans joint visible. 

Charnières et amortisseurs à gaz
—
Nous attachons de l’importance aux 
détails : c’est pourquoi nous utilisons 
pour Next exclusivement des
charnières et amortisseurs à gaz 
pour les battants. Les façades 
s’ouvrent vers le haut et vers le
bas en douceur et sans bruit.
Un silence qui perdurera encore 
bien des années.

spe
cs

next 
options 
—

Surfaces Soft-Touch
—
Next est équipée d’élégantes 
surfaces Soft-Touch dans toutes 
les couleurs de base. Celles-ci ne 
présentent pas seulement un visuel 
exceptionnel, mais également un 
toucher incroyable : superbement 
lisse, et à l’aspect doux et velouté. 

Caches en tissu
—
Nos caches en tissu sont
entièrement opaques, mais
laissent passer sans problème
le son et les signaux de télécom-
mande. Vous avez le choix entre 
quatre couleurs : argent, gris,
carbone ou noir.

Tiroirs
—
Tous les tiroirs Next sont dépourvus
de poignée et dotés d’un
mécanisme d’ouverture par
simple pression. Ils se ferment en 
douceur et sans bruit grâce à un 
système de retour amorti.

11

Scharnieren en gasveren
—
Details zijn belangrijk. Daarom  
wordt voor Next uitsluitend gebruik 
 gemaakt van hoogwaardige
scharnieren en klep gasveren.
De fronten laten zich op deze manier 
nog vele jaren zacht en geruisloos 
naar boven en beneden openen. 

10

Oppervlak met laserkant  afwerking
—
Onze oppervlakken worden 
met precisie en een stootvaste 
lasterkant afwerking geproduceerd. 
Ze hebben een natuurlijke touch, 
zijn mooi van design en robuust in 
het gebruik. Gebruikmakend van 
de modernste productietechnolo-
gieën in de Spectral Smart Factory.  
Elementen en topplaat worden 
onzichtbaar aan elkaar verbonden.

12

Soft-touch oppervlak
—
Next wordt in alle basiskleuren
met edele Soft-touch oppervlakken
uitgerust. Het is glad en
fluweelzacht. Het geheel ziet
er geweldig uit.

13

Stoffronten
—
Onze stoffronten zijn absoluut  
niet doorzichtig, ze laten geluid  
en afstandsbediening signaal 
 gemakkelijk door. De stoffronten  
zijn in vier kleuren leverbaar:
Silver, Carbon, Black of Grey.

14

Schuifladen
—
Alle Next schuifladen zijn greeploos 
en in het bezit van een Push-to-
Open mechaniek. Dankzij Soft-Close 
sluiten de laden geruisloos en zacht. 
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next 
vormen van gebruik. 
types de montage

Next past altijd. En overal. 
Zwevend aan een muur, op pootjes of op 
een frame. In een woonkamer, eetkamer
of op uw slaapkamer.  Next is altijd een
statement. En laat zich eenvoudig in uw 
huis integreren. Modulair en flexibel.
Zonder lastige installatie. Eenvoudig
neerzetten of aan de muur hangen, plug 
and play. Perfect voor een ongecompliceer-
de lifestyle. En voor mensen die mobiel
willen zijn. Of moeten. Bent u in beweging?
Next beweegt mee.

Next. Toujours. Et partout.  
Suspendus, posés au sol, dans le séjour, 
la salle à manger, la chambre, en tant que 
buffet, meuble TV ou armoire murale 
complète : les meubles Next sont toujours 
un gage de qualité et peuvent être intégrés 
en toute facilité dans votre logement. 
Modulables et flexibles, sans installation 
complexe. Posez simplement le meuble, 
accrochez-le au mur, branchez, et c’est 
parti ! Parfait pour un mode de vie simple. 
Ou vous déménagez ? Next vous suit 
partout où vous allez !

Vloerstaand 
Met verstelbare pootjes. 

Au sol
avec pieds réglables en hauteur.

Wandhangend
Maak een meubel wandhangend
ongeacht of het een enkel meubel
of een combinatie betreft. Door
een onzichtbare muurbeugel op
verschillende hoogtes te plaatsen.

Fixé au mur 
Next dégage une incroyable
impression de légèreté, qu’il soit
utilisé individuellement ou en
combinaison avec d’autres meubles. 
Grâce à la fixation murale cachée,
les éléments peuvent être placés à la 
hauteur de positionnement choisie.

Op de grond of op een frame 
Van geborsteld staal. Het frame
zorgt voor een lichte en zwevend
design. Het frame is in hoogte te
stellen als een vloer ongelijk is.

Posé au sol avec piètement
en acier laqué. La structure en filigrane 
donne une impression de légèreté et de 
flottement. Les pieds sont réglables, afin 
de compenser les irrégularités du sol.

Slimme meubels passen
zich aan uw woning aan. 
Niet omgekeerd. Next biedt
hiervoor de beste oplossing.

Les meubles intelligents 
s’adaptent au domicile, et non 
l’inverse. Next offre pour cela 
les conditions optimales.

  Alle maten en opstellings-
mogelijkheden vindt u in  
de Planning Tool

  Vous trouverez toutes les 
dimensions et possibilités 
d’installation dans le logiciel 
de configuration
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Uw ideeën. Uw Next.
Twee dieptes keer drie hoogtes keer  
oneindige combinatiemogelijkheden.  
Zo luidt de formule van uw persoonlijke 
Next belevenis. Door een grote selectie
van modulen, kleuren en materialen is
het een stijlvoorbeeld voor het speelse
ontwerp van uw individuele lowboard. 
Wordt u eigen designer. Het is eenvoudig.  

Vos propres idées. Votre propre Next.
Deux profondeurs x trois hauteurs x des 
possibilités de combinaison infinies :
voici la formule pour votre propre 
expérience personnelle Next. Le large 
choix de modules, de couleurs et de 
matériaux est une avancée pour la 
configuration ludique de votre meuble
bas individuel. Devenez votre propre 
designer : c’est tellement simple !

next 
modulair ontwerp 
conception modulaire

Alles is mogelijk
Gestapeld of naast elkaar geschakeld.  
Op de grond, aan de muur of met frame
als onderstel. Met kleppen, schuifladen, 
deuren, topplaten, opzetelementen en 
hangkasten. Met soundsysteem, Smart
Connectivity of geheel zonder techniek.
—
Tout est possible.
Superposés, apposés, au sol, au mur, avec 
un piètement, des battants, des tiroirs, des 
portes, plaques de recouvrement, éléments 
de rehausse et étagères. Avec un système 
de sonorisation, Smart Connectivity ou sans 
aucune technique.

Bij Next zijn de maten,  
kleuren en materialen  
vrij te combineren.

Chez Next, les dimensions, 
couleurs et matériaux sont 
librement combinables.
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  Exacte informatie over 
breedtevermindering en 
diepte aanpassingen 
vindt u in de technische 
informatie onder:  
spectral.nl

  Informations détaillées 
concernant le 
raccourcissement de la 
largeur et l’adaptation de 
la profondeur disponibles 
dans la rubrique 
« Informations techniques » 
sous spectral.eu

In alle lengtes. En de nodigde dieptes. 
Uw leven is niet gestandaardiseerd.  
Uw meubel zou dat ook niet kunnen zijn. 
Daarom is er Next die tot de millimeter 
nauwkeurig gekort kan worden tot
maximaal 20 cm. Passend te maken in
iedere ruimte, iedere muur, iedere nis.
In de diepte kan het tot 60 cm verlengd 
worden. Met genoeg ruimte voor alle
gangbare apparatuur. Vanzelfsprekend
van topkwaliteit. Dankzij de  modernste 
Spectral productietechnologie.

Taillé comme il faut.
Votre vie n’est pas standardisée.
Vos meubles ne devraient pas l’être non 
plus. C’est pourquoi Next est taillé sur 
mesure. Raccourci au millimètre près 
jusqu’à 20 cm. Adapté pour chaque pièce, 
chaque mur, chaque recoin. Extension 
possible de la profondeur jusqu’à 60 cm. 
Avec suffisamment de place restante pour 
tous les appareils audio courants. Et bien 
évidemment dans une qualité hors pair 
grâce à une technologie de fabrication 
Spectral des plus modernes.

next 
individualiteit  
singularité 

Op zijn plaats.
Bij een breedtevermindering wordt er  
op beide uiteinden evenveel gekort.  
Vanwege de diepte van 48 cm is
dieptevermeerdering tot maximaal  
60 cm mogelijk. Speciaal voor grote
apparaten.
—
De la place, enfin !
Dans le cas du raccourcissement de la
largeur, les deux extrémités de la pièce
sont raccourcies de manière équivalente. 
Grâce à la possibilité d’adaptation de la 
profondeur des deux modules de 48 cm 
(adaptation possible jusqu’à 60 cm max.), 
même les objets encombrants trouveront 
leur place ! 
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next 
smart colours 
—

In 13 heerlijke smaken.
Vier robuuste en onderhoudsvriendelijke 
houtdecoren. Vijf edele basiskleuren
voorzien van een Soft-touch oppervlak.
Vier stoffrontkleuren. Er zijn oneindige 
combinaties te bedenken. Het beste:  
als de kleuren goed op elkaar zijn 
afgestemd ziet het totaalplaatje er
geweldig uit. Dat kan alleen met
Smart Furniture.

Dans 13 saveurs différentes.
Quatre éléments décoratifs en bois 
résistants et faciles d’entretien présentant 
un toucher de qualité. Cinq couleurs de 
base nobles avec surface Soft-Touch. 
Quatre caches en tissu satiné mat 
scintillants. Il en résulte des possibilités 
de combinaison presqu’infinies pour votre 
meuble Next. Le meilleur dans tout ça : 
parce que toutes les couleurs sont adaptées 
les unes aux autres, le résultat est toujours 
époustouflant. C’est bien pour cela que 
les meubles sont qualifiés de meubles 
intelligents.

Slimme techniek en een 
geraffineerd design zijn voor 
Next niet vreemd. Style treft 
Streaming en samen komen
ze prachtig tot zijn recht. 

Technique intelligente et 
design exigeant : ce n’est pas 
une contradiction pour Next. 
Le mariage du style et du 
streaming – une combinaison 
parfaite.

  Alle kleuren en 
oppervlakken vindt u 
in Colours & Surfaces

  Vous trouverez toutes les 
couleurs et surfaces dans 
l’album d’échantillons 
Colours & Surfaces

Houtdecoren
Éléments décoratifs 
en bois

Stoffronten
Caches en tissu

Basiskleuren
Couleurs de base



112 113

ne
xt

spectralnextspectralnext

1. Lowboards / Musicboards selectie   114
 1.1. Opstellingen   115
 1.2 Lowboards met opbergruimte   116
 1.3 Lowboards voor soundbar integratie   124
 1.4 Lowboards voor Spectral soundsystemen   128
 1.5 Musicboards met opbergruimte   130
 1.6 Musicboards voor soundbar integratie   132
 1.7 Musicboards voor Sonos Playbase   134
 1.8 Musicboards voor Spectral soundsystemen   136

2. Setup elementen / topplaat selectie   138
 2.1 Smart Connectivity opzetelement   138
 2.2 Setup elementen   139
 2.3 Setup schappen   140
 2.4 Topplaat   142

3. Hangelement selectie   143
 3.1 Bovenkast met klep   143
 3.2 Bovenkast met deur   144
 3.3 Open bovenkast   146

4. Opties en toebehoren   148

5. Maatwerk opties   154

6. Maximale belastbaarheid   156

7. Spectral soundsystemen   160

8. Kleuren & oppervlakken   162

9. Combinaties – aanbevelingen   164

spectralnext 
—



114 115

ne
xt

spectralnextspectralnext

Next is er staand met een in hoogte verstelbaar frame. 
Optioneel ook op aluminium pootjes, op wieltjes voor 
maximale mobiliteit of op een frame van gepoedercoat 
staal. Bovendien ook zwevend als wandhangende oplossing.

1.1 Opstellingen 
—

In hoogte verstelbare  
pootjes H = 2,5 cm

Hoogteverstelbaar 
Frame, H = 18,5 cm

Wandhangend,
willekeurig

In hoogte verstelbare 
pootjes* H = 7,6 cm

Wieltjes* 
H = 5,2 cm

Opmerking: Vloerstaande elementen mogen niet vrijstaand in de ruimte worden geplaatst om kantelgevaar te voorkomen.
Bij lowboards op wieltjes is de max. hoogte: 64 cm.

Wieltjes zijn niet mogelijk bij lowboards met schuifladen en bij lowboards met een diepte van: 38 cm.

Elementen met een hoogte van 10,6 cm worden als
Musicboard aangewezen. Bij alle lowboards en Musicboards
is bovendien een topplaat of een opzetelement noodzakelijk 
voor de afwerking.

1. Lowboards / Musicboards selectie 
—
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NX1001 / NX5001

NX1005 / NX5005

NX1007 / NX5007

NX1004 / NX5004

NX1006 / NX5006

NX1008 / NX5008

Lowboards   
16,0 cm hoog

a

a
b b

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX1001 60,0 16,0 38,0 a 56,0 12,0 33,0

NX5001 60,0 16,0 48,0 a 56,0 12,0 43,0

NX1004 120,0 16,0 38,0 a 57,0 12,0 33,0

NX5004 120,0 16,0 48,0 a 57,0 12,0 43,0

NX1005 140,0 16,0 38,0 a 67,0 12,0 33,0

NX5005 140,0 16,0 48,0 a 67,0 12,0 43,0

NX1006 160,0 16,0 38,0 a 50,5 12,0 33,0

NX5006 160,0 16,0 48,0 a 50,5 12,0 43,0

NX1007 180,0 16,0 38,0 a 37,5 12,0 33,0

b 47,5 12,0 33,0

NX5007 180,0 16,0 48,0 a 37,5 12,0 43,0

b 47,5 12,0 43,0

NX1008 200,0 16,0 38,0 a 47,5 12,0 33,0

NX5008 200,0 16,0 48,0 a 47,5 12,0 43,0

a a
a

a
a

a a a

a a a
a

1.2 Lowboards met opbergruimte 
—

1.2.1 Lowboards met kleppen
—
Next lowboards met klep biedt opbergruimte en plaats voor 
het onderbrengen van randapparatuur. Kabeldoorvoer aan 
de achterkant geeft meer gemak bij de bekabeling.
Leverbaar in twee dieptes: 38 cm en 48 cm.

16 cm hoog 32 cm hoog

Kabeldoorvoer in de topplaat

Smart Charge

Draaibare tv-beugel

Subwoofer uitsparing

Kabelkanaal

Legplanken

Stoffronten

Individuele wensmaat

Smart Light

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

Noodzakelijke
topplaat of
opzetelement
vanaf pagina 138

469,00

499,00

679,00

749,00

739,00

799,00

839,00

899,00

999,00

1.059,00

1.089,00

1.159,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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NX1101 / NX5101

NX1105 / NX5105

NX1107 / NX5107

NX1104 / NX5104

NX1106 / NX5106

NX1108 / NX5108

Lowboards   
32,0 cm hoog

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX1101 60,0 32,0 38,0 a 56,0 28,0 33,0

NX5101 60,0 32,0 48,0 a 56,0 28,0 43,0

NX1104 120,0 32,0 38,0 a 57,0 28,0 33,0

NX5104 120,0 32,0 48,0 a 57,0 28,0 43,0

NX1105 140,0 32,0 38,0 a 67,0 28,0 33,0

NX5105 140,0 32,0 48,0 a 67,0 28,0 43,0

NX1106 160,0 32,0 38,0 a 50,5 28,0 33,0

NX5106 160,0 32,0 48,0 a 50,5 28,0 43,0

NX1107 180,0 32,0 38,0 a 37,5 28,0 33,0

b 47,5 28,0 33,0

NX5107 180,0 32,0 48,0 a 37,5 28,0 43,0

b 47,5 28,0 43,0

NX1108 200,0 32,0 38,0 a 47,5 28,0 33,0

NX5108 200,0 32,0 48,0 a 47,5 28,0 43,0

a b b a

a a
a

a
a

a a
a

a
a a a

1.2 Lowboards met opbergruimte 
—

1.2.1 Lowboards met kleppen
—

Noodzakelijke
topplaat of
opzetelement
vanaf pagina 138

519,00

559,00

759,00

799,00

819,00

939,00

919,00

1.029,00

1.079,00

1.149,00

1.169,00

1.199,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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16 cm hoog 32 cm hoog

Kabeldoorvoer in de topplaat

Smart Charge

Draaibare tv-beugel (Diep 48 cm)

Kabelkanaal (Diep 48 cm)

Legplanken

Individuele wensmaat

Smart Light

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

Next lowboards met schuifladen zijn leverbaar in twee
dieptes: 38 cm en 48 cm. NX1201 / NX5201

NX1301 / NX5301

NX1204 / NX5204

NX1304 / NX5304

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX1201 60,0 16,0 38,0 52,0 8,1 27,4

NX5201 60,0 16,0 48,0 52,0 8,1 27,4

NX1204 120,0 16,0 38,0 112,0 6,6 27,4

NX5204 120,0 16,0 48,0 112,0 6,6 27,4

NX1301 60,0 32,0 38,0 52,0 24,1 27,4

NX5301 60,0 32,0 48,0 52,0 24,1 27,4

NX1304 120,0 32,0 38,0 112,0 22,6 27,4

NX5304 120,0 32,0 48,0 112,0 22,6 27,4

Element met schuifladen moeten aan de muur bevestigd worden (Bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd).

1.2 Lowboards met opbergruimte 
—

1.2.2 Lowboards met schuifladen
—

Noodzakelijke
topplaat of
opzetelement
vanaf pagina 138

609,00

639,00

819,00

869,00

659,00

689,00

889,00

929,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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Kabeldoorvoer in de topplaat

Smart Charge

Stofbespannen deur

Subwoofer uitsparing

Kabelkanaal

Legplanken

Individuele wensmaat

Smart Light

Next lowboards met deur zijn leverbaar in twee dieptes:
38 cm en 48 cm.

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX1401 60,0 48,0 38,0 a 56,0 44,0 33,0

NX5401 60,0 48,0 48,0 a 56,0 44,0 43,0

NX1404 120,0 48,0 38,0 a 57,0 44,0 33,0

NX5404 120,0 48,0 48,0 a 57,0 44,0 43,0

NX1401 / NX5401 NX1404 / NX5404

a a a

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

1.2 Lowboards met opbergruimte 
—

1.2.3 Lowboards met deur
—

Noodzakelijke
topplaat of
opzetelement
vanaf pagina 138

579,00

619,00

819,00

849,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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SOUNDBAR

b

a

c

d = max. afmeting soundbar

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

Kabeldoorvoer in de topplaat

Smart Charge

Draaibare tv-beugel

Subwoofer uitsparing

Kabelkanaal

Legplanken

Individuele wensmaat

Smart Light

Next lowboards (38,0 cm diep) met stoffronten voor het 
onderbrengen van soundbars, subwoofer en randapparatuur.
Kabeldoorvoer aan de achterkant geeft meer gemak bij de 
bekabeling.

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX1504 120,0 32,0 38,0 a – – –

b 57,0 28,0 20,5

c 57,0 14,5 33,0

d 110,0 20,5 11,0

NX1505 140,0 32,0 38,0 a – – –

b 67,0 28,0 20,5

c 67,0 14,5 33,0

d 130,0 20,5 11,0

NX1506 160,0 32,0 38,0 a – – –

b 50,5 28,0 20,5

c 50,5 14,5 33,0

d 150,0 20,5 11,0

NX1507 180,0 32,0 38,0 a 37,5 28,0 33,0

b 47,5 28,0 20,5

c 47,5 14,5 33,0

d 91,0 20,5 11,0

NX1508 200,0 32,0 38,0 a 47,5 28,0 33,0

b 47,5 28,0 20,5

c 47,5 14,5 33,0

d 91,0 20,5 11,0

1.3 Lowboards voor soundbar integratie 
—

NX1504 NX1505 NX1506

NX1507 NX1508

a = binnenmaat

b = binnenmaat achter soundbar c = max. binnenmaat onder soundbar

Ruimte voor  
subwoofer

Ruimte voor 
randapparatuur

Noodzakelijke topplaat of 
opzetelement vanaf pagina 138

939,00

999,00

1.089,00

1.189,00

1.309,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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SOUNDBAR

cb

a

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

Next lowboards (48 cm diep) met stoffronten voor het 
onderbrengen van soundbars, subwoofer en randapparatuur.
Kabeldoorvoer aan de achterkant geeft meer gemak bij 
de bekabeling.

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX5504 120,0 32,0 48,0 a – – –

b 57,0 28,0 30,5

c 57,0 14,5 43,0

d 110,0 20,5 11,0

NX5505 140,0 32,0 48,0 a – – –

b 67,0 28,0 30,5

c 67,0 14,5 43,0

d 130,0 20,5 11,0

NX5506 160,0 32,0 48,0 a – – –

b 50,5 28,0 30,5

c 50,5 14,5 43,0

d 150,0 20,5 11,0

NX5507 180,0 32,0 48,0 a 37,5 28,0 43,0

b 47,5 28,0 30,5

c 47,5 14,5 43,0

d 91,0 20,5 11,0

NX5508 200,0 32,0 48,0 a 47,5 28,0 43,0

b 47,5 28,0 30,5

c 47,5 14,5 43,0

d 91,0 20,5 11,0

1.3 Lowboards voor soundbarintegratie 
—

NX5504 NX5505 NX5506

NX5507 NX5508

Kabeldoorvoer in de topplaat

Smart Charge

Draaibare tv-beugel

Subwoofer uitsparing

Kabelkanaal

Legplanken

Individuele wensmaat

Smart Light

c = max. binnenmaat onder soundbarb = binnenmaat achter soundbar

Ruimte voor  
subwoofer

Ruimte voor 
randapparatuur

d = max. afmeting soundbara = binnenmaat

Noodzakelijke topplaat of 
opzetelement vanaf pagina 138

999,00

1.039,00

1.229,00

1.269,00

1.349,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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SCA / BRA
aa

b b

BRA2/BRA3* Spectral soundsysteemSCA3 Spectral soundsysteem

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

Next lowboards (48,0 cm diep) met stoffronten voor het 
onderbrengen van soundbars, subwoofer en randapparatuur.
Kabeldoorvoer aan de achterkant geeft meer gemak bij 
de bekabeling.

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX5604* 120,0 32,0 48,0 a 10,5 28,0 43,0

b 44,4 10,5 43,0

NX5605 140,0 32,0 48,0 a 20,5 28,0 43,0

b 44,4 10,5 43,0

NX5606 160,0 32,0 48,0 a 30,5 28,0 43,0

b 44,4 10,5 43,0

NX5607 180,0 32,0 48,0 a 37,5 28,0 43,0

b 47,5 10,5 43,0

NX5608 200,0 32,0 48,0 a 47,5 28,0 43,0

b 47,5 10,5 43,0

NX5604*

NX5607

NX5605 NX5606

NX5608

Kabeldoorvoer in de topplaat

Smart Charge

Draaibare tv-beugel

Individuele wensmaat

Smart Light

1.4 Lowboards voor soundsystemen 
—

* Individuele breedtevermindering niet mogelijk. 
Alleen met  Spectral soundsysteem SCA of BRA leverbaar.

Noodzakelijke topplaat of 
opzetelement vanaf pagina 138

* BRA3 beschikbaar vanaf juli 2019

999,00

1.039,00

1.229,00

1.269,00

1.349,00

Prijs: 1.399,00 € / 1.699,00 €Prijs: 749,00 €

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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NX8101

NX8105

NX8107

NX8104

NX8106

NX8108

Lowboards van  
10,6 cm hoog

a

a

a
b b

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX8101 60,0 10,6 48,0 a 56,0 6,8 43,0

NX8104 120,0 10,6 48,0 a 57,0 6,8 43,0

NX8105 140,0 10,6 48,0 a 67,0 6,8 43,0

NX8106 160,0 10,6 48,0 a 50,5 6,8 43,0

NX8107 180,0 10,6 48,0 a 37,5 6,8 43,0

b 47,5 6,8 43,0

NX8108 200,0 10,6 48,0 a 47,5 6,8 43,0

a
a

a
a

a a
a

a a a a

1.5 Musicboards met opbergruimte 
—

1.5.1 Musicboards met klep
—
Next Musicboards (48,0 cm diep) met klep heeft een hoogte 
van 10,6 cm en biedt opbergruimte en ruimte voor het
onderbrengen van randapparatuur. Kabeldoorvoer 
aan de achterkant geeft meer gemak bij de bekabeling.

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

Kabeldoorvoer in de topplaat

Smart Charge

Draaibare tv-beugel

Stoffronten

Individuele wensmaat

Smart Light

Noodzakelijke 
topplaat of
opzetelement
vanaf pagina 138

499,00

749,00

799,00

899,00

1.059,00

1.159,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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SOUNDBARa a

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

Next Musicboards met stoffronten voor het onderbrengen van 
soundbars, subwoofer en randapparatuur. Kabeldoorvoer aan 
de achterkant geeft meer gemak bij de bekabeling.

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX8504 120,0 10,6 48,0 a 57,0 6,8 43,0

b 110,0 5,8 12,0

NX8505 140,0 10,6 48,0 a 67,0 6,8 43,0

b 130,0 5,8 12,0

NX8506 160,0 10,6 48,0 a 50,5 6,8 43,0

b 150,0 5,8 12,0

NX8507 180,0 10,6 48,0 a 37,5 6,8 43,0

b 170,0 5,8 12,0

NX8508 200,0 10,6 48,0 a 47,5 6,8 43,0

b 190,0 5,8 12,0

Kabeldoorvoer in de topplaat

Smart Charge

Draaibare tv-beugel

Individuele wensmaat

Smart Light

NX8505

NX8504

NX8506

NX8507 NX8508

1.6 Musicboards voor soundbar integratie  
—

b = max. afmeting soundbar

Noodzakelijke topplaat of 
opzetelement vanaf pagina 138

799,00

879,00

929,00

1.199,00

1.299,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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a SONOS PLAYBASE a

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

Speciale Next Musicboards met stoffronten voor het 
onderbrengen van Sonos Playbase en randapparatuur. 
Kabeldoorvoer aan de achterkant geeft meer gemak 
bij de bekabeling. 

1.7 Musicboards voor Sonos Playbase 
—

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX8704* 120,0 10,6 48,0 a 11,5 6,8 43,0

NX8705 140,0 10,6 48,0 a 21,5 6,8 43,0

NX8706 160,0 10,6 48,0 a 31,5 6,8 43,0

NX8707 180,0 10,6 48,0 a 41,5 6,8 43,0

NX8708 200,0 10,6 48,0 a 51,5 6,8 43,0

* Draaibare tv-beugel met diepte van 52 cm mogelijk, 
individuele diepte aanpassing vindt u pagina 154.

NX8705

NX8704

NX8706

NX8707 NX8708

Kabeldoorvoer in de topplaat

Smart Charge

Draaibare tv-beugel *

Individuele wensmaat

Smart Light * Individuele breedtevermindering niet mogelijk. 
Belangrijk: Sonos Playbase (niet inbegrepen) moet in de Musicboard geplaatst worden.

Noodzakelijke topplaat of 
opzetelement vanaf pagina 138

799,00

879,00

929,00

1.199,00

1.299,00
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a aXTA1

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX8604* 120,0 10,6 48,0 a 11,5 6,8 43,0

NX8605 140,0 10,6 48,0 a 21,5 6,8 43,0

NX8606 160,0 10,6 48,0 a 31,5 6,8 43,0

NX8607 180,0 10,6 48,0 a 41,5 6,8 43,0

NX8608 200,0 10,6 48,0 a 51,5 6,8 43,0

NX8605

NX8604

NX8606

NX8607 NX8608

Next Musicboards met stoffronten voor het onderbrengen van
Spectral soundsysteems XTA1 en randapparatuur. Standaard 
met subwoofer uitsparing in de bodem. Kabeldoorvoer aan de 
achterkant geeft meer gemak bij de bekabeling.

Kabeldoorvoer in de topplaat

Smart Charge

Draaibare tv-beugel

Individuele wensmaat

Smart Light

XTA1 Spectral soundsysteem

1.8 Musicboards voor soundsystemen 
—

* Individuele breedtevermindering niet mogelijk. 
Alleen met  Spectral soundsysteem XTA1 leverbaar.

Noodzakelijke topplaat of 
opzetelement vanaf pagina 138

799,00

879,00

929,00

1.199,00

1.299,00

Prijs: 749,00 €
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2.1 Smart Connectivity opzetelement 
—

2.2 Opzetelement 
—

2. Opzetelement / topplaat selectie 
—

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

Smart Dock

Smart Charge

Connectivity Modul 1 – 6

Buitenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX2141* 60,0 17,2 38,0

NX6141* 60,0 17,2 48,0

NX2151* 60,0 17,2 38,0

NX6151* 60,0 17,2 48,0

NX2161* 60,0 17,2 38,0

NX6161* 60,0 17,2 48,0

Buitenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX2144 120,0 17,2 38,0

NX6144 120,0 17,2 48,0

NX2154 120,0 17,2 38,0

NX6154 120,0 17,2 48,0

NX2164 120,0 17,2 38,0

NX6164 120,0 17,2 48,0

NX2141 / NX6141 NX2151 / NX6151 NX2161 / NX6161

NX2144 / NX6144 NX2154 / NX6154 NX2164 / NX6164

Buitenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX2111 60,0 17,2 38,0

NX6111 60,0 17,2 48,0

NX2121 60,0 17,2 38,0

NX6121 60,0 17,2 48,0

NX2131 60,0 17,2 38,0

NX6131 60,0 17,2 48,0

NX2114 120,0 17,2 38,0

NX6114 120,0 17,2 48,0

NX2124 120,0 17,2 38,0

NX6124 120,0 17,2 48,0

NX2134 120,0 17,2 38,0

NX6134 120,0 17,2 48,0

* Individuele breedtevermindering niet mogelijk.

Mogelijkheden en modules 
zijn afzondelijk in te plannen 
op pagina 151

369,00

369,00

369,00

369,00

399,00

409,00

399,00

429,00

399,00

429,00

449,00

469,00

239,00

259,00

239,00

259,00

279,00

289,00

289,00

309,00

289,00

309,00

329,00

349,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service



140 141

ne
xt

spectralnextspectralnext

c

a b

2.3 Opzetelement 
—

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX2171 60,0 17,2 38,0 a 35,5 14,8 34,3

b 20,5 14,8 34,3

NX6171 60,0 17,2 48,0 a 35,5 14,8 44,3

b 20,5 14,8 44,3

NX2174 120,0 17,2 38,0 a 43,0 14,8 34,3

b 18,0 14,8 34,3

c 54,0 14,8 34,3

NX6174 120,0 17,2 48,0 a 43,0 14,8 44,3

b 18,0 14,8 44,3

c 54,0 14,8 44,3

NX2175 140,0 17,2 38,0 a 43,0 14,8 34,3

b 18,0 14,8 34,3

c 30,0 14,8 34,3

d 43,0 14,8 34,3

NX6175 140,0 17,2 48,0 a 43,0 14,8 44,3

b 18,0 14,8 44,3

c 30,0 14,8 44,3

d 43,0 14,8 44,3

NX2176 160,0 17,2 38,0 a 43,0 14,8 34,3

b 18,0 14,8 34,3

c 43,0 14,8 34,3

d 50,0 14,8 34,3

NX6176 160,0 17,2 48,0 a 43,0 14,8 44,3

b 18,0 14,8 44,3

c 43,0 14,8 44,3

d 50,0 14,8 44,3

NX2171 / NX6171

NX2174 / NX6174

NX2175 / NX6175

NX2176 / NX6176

a b c d

a b c
d

a b

Opzetelement is niet
leverbaar in de kleur zwart.

299,00

339,00

379,00

409,00

449,00

479,00

499,00

549,00
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2.4 Topplaat 
—

3. Bovenkast selectie 
—

Voor lowboards en Musicboards is een topplaat altijd
noodzakelijk. Voor een hangkast met een breedte van 
60 cm is een topplaat optioneel leverbaar.

Aan u de keus: klep naar boven of naar beneden openend. 
Wandophangend is inclusief. Optioneel kan een topplaat 
uitgekozen worden. Legplanken zijn in een raster van 
3,2 cm in hoogte verstelbaar.

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

Extra legplanken

Topplaat

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX1804 120,0 30,0 38,0 a 57,0 28,0 33,0

NX1806 160,0 30,0 38,0 a 50,5 28,0 33,0

a
a

a a a

NX1804 NX1806

3.1 Bovenkast met klep 
—

Topplaat optioneel, 
vindt u pagina 142

Buitenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX2201 60,0 1,2 38,0

NX2204 120,0 1,2 38,0

NX2205 140,0 1,2 38,0

NX2206 160,0 1,2 38,0

NX2207 180,0 1,2 38,0

NX2208 200,0 1,2 38,0

NX2209 220,0 1,2 38,0

NX2210 240,0 1,2 38,0

NX2211 260,0 1,2 38,0

NX2212 274,0 1,2 38,0

Buitenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX6201 60,0 1,2 48,0

NX6204 120,0 1,2 48,0

NX6205 140,0 1,2 48,0

NX6206 160,0 1,2 48,0

NX6207 180,0 1,2 48,0

NX6208 200,0 1,2 48,0

NX6209 220,0 1,2 48,0

NX6210 240,0 1,2 48,0

NX6211 260,0 1,2 48,0

NX6212 274,0 1,2 48,0

140,00

150,00

160,00

170,00

180,00

200,00

350,00

370,00

390,00

410,00

140,00

150,00

160,00

170,00

180,00

200,00

350,00

370,00

390,00

410,00

699,00

799,00
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De deur is rechts of links draaiend. Optioneel kan, met 
een breedte van 60 cm, een topplaat uitgekozen worden. 
Bij elementen met een hoogte van 120 cm zit middenin een 
constructieve plank verlijmt. Bij een elementhoogte van
60 cm is een legplank inclusief. Bij een hoogte van 100 cm 
en 120 cm zijn twee legplanken inclusief. Legplanken
zijn in een raster van 3,2 cm in hoogte verstelbaar.
Wandophanging is inclusief.

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX1701* 30,0 60,0 38,0 a 26,0 56,0 33,0

NX1702 60,0 60,0 38,0 a 56,0 56,0 33,0

NX1703* 30,0 100,0 38,0 a 26,0 96,0 33,0

NX1704* 40,0 100,0 38,0 a 36,0 96,0 33,0

NX1705* 30,0 120,0 38,0 a 26,0 57,0 33,0

NX1706* 40,0 120,0 38,0 a 36,0 57,0 33,0

NX1701 NX1702 NX1703

NX1704 NX1705 NX1706

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

Extra legplanken

Topplaat (B=60cm)

3.2 Bovenkast met deur 
—

a

a

a a

aa

a
a

* Individuele breedtevermindering, max. 10 cm.

Topplaat met een breedte 
van 60 cm, vindt u pagina 142

499,00

599,00

599,00

599,00

699,00

699,00
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Open bovenkasten hebben een wanddikte van 1,2 cm.
De tussenbodem en middenplanken zijn stevig verlijmd.
Extra legplanken zijn niet mogelijk. Wandophanging is 
inclusief.

NX2020

NX2001 NX2004 NX2006

NX2021 NX2013 NX2023 NX2014 NX2024

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

NX2020** 30,0 30,0 38,0 a 27,5 27,5 34,3

NX2021** 30,0 60,0 38,0 a 27,5 18,0 34,3

b 27,5 38,3 34,3

NX2013* 20,0 100,0 38,0 a 17,5 43,0 34,3

b 17,5 18,0 34,3

c 17,5 34,1 34,3

NX2023** 30,0 100,0 38,0 a 27,5 43,0 34,3

b 27,5 18,0 34,3

c 27,5 34,1 34,3

NX2014* 20,0 120,0 38,0 a 17,5 43,0 34,3

b 17,5 18,0 34,3

c 17,5 54,1 34,3

NX2024** 30,0 120,0 38,0 a 27,5 43,0 34,3

b 27,5 18,0 34,3

c 27,5 54,1 34,3

NX2001 60,0 30,0 38,0 a 28,1 27,5 34,3

b 28,1 27,5 34,3

NX2004 120,0 30,0 38,0 a 43,0 27,5 34,3

b 18,0 27,5 34,3

c 54,1 27,5 34,3

NX2006 160,0 30,0 38,0 a 43,0 27,5 34,3

b 18,0 27,5 34,3

c 43,0 27,5 34,3

d 50,0 27,5 34,3

3.3 Open bovenkasten 
—

b

a
a a

c

b

a

c

b

a

c

b

a

c

b

a b a b c
a b c d

* Individuele breedtevermindering niet mogelijk.
** Individuele breedtevermindering, max. 10 cm.

Open bovenkasten zijn niet 
leverbaar in de kleur zwart.

239,00

339,00

399,00

439,00

449,00

499,00

299,00

499,00

599,00
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4. Opties en toebehoren 
—

4.1 Frame 
—

Diep(in cm) Breed (in cm) Prijs (€)

NX2304 38,0 120,0

NX2305 38,0 140,0

NX2306 38,0 160,0

NX2307 38,0 180,0

NX2308 38,0 200,0

NX2309 38,0 220,0

NX2310 38,0 240,0

NX6304 48,0 120,0

NX6305 48,0 140,0

NX6306 48,0 160,0

NX6307 48,0 180,0

NX6308 48,0 200,0

NX6309 48,0 220,0

NX6310 48,0 240,0

Diep (in cm) Breed (in cm) Prijs (€)

NX2311 38,0 260,0

NX2312 38,0 280,0

NX2313 38,0 300,0

NX2314 38,0 320,0

NX2315 38,0 340,0

NX6311 48,0 260,0

NX6312 48,0 280,0

NX6313 48,0 300,0

NX6314 48,0 320,0

NX6315 48,0 340,0

Functie Prijs (€)

Standaard Basis op voetjes

OPTIE Wandophangend voor lowboards

OPTIE In hoogte verstelbare pootjes H = 7,6 cm

OPTIE Wieltjes H = 5,2 cm

4.2 Wandophangend / pootjes / wieltjes 
—

Bij lowboards op wieltjes met max. hoogte 64 cm.
Wieltjes zijn niet mogelijk bij lowboards met schuifladen en bij lowboards met diepte van 38 cm.

Frame
18,5 cm hoog

449,00

449,00

449,00

449,00

449,00

449,00

449,00

449,00

449,00

449,00

449,00

449,00

449,00

449,00

659,00

659,00

659,00

659,00

659,00

659,00

659,00

659,00

659,00

659,00

–

–

129,00

79,00
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Functie Prijs (€)
NX9000 Next draaibare tv-beugel T60 voor element H = 32 cm,

optioneel met adapter voor VESA 200 x 200 tot 400 x 400 
of universele adapter voor VESA 100 x 100 tot 600 x 400

NX9001 Next draaibare tv-beugel T61 voor element H = 10,6 cm,
optioneel met adapter voor VESA 200 x 200 tot 400 x 400 
of universele adapter voor VESA 100 x 100 tot 600 x 400

SPMEX1 Extension Kit VESA 600 x 600 voor universele adapter

ADLB7 Adapter voor draaibare tv-beugel NX9000 en NX9001
voor LOEWE bild 7.55, 7.65 en 7.77

ZU2093 Universale mediamount, geschikt voor bv een mediaspeler 
of harde schijf. Laat zich gemakkelijk bevestigen aan de 
achterkant uw de televisie

OPTIE Kabeldoorvoer in de topplaat

ZU2139 Afdekking voor kabelopening in de kleur wit,
kabelingang mogelijk

ZU2140 Afdekking voor kabelopening in de kleur zwart,
kabelingang mogelijk

NX9002* Kabelkanaal voor lowboards B = 60 – 160 cm (voor 1 vak)

NX9003* Kabelkanaal voor lowboards B =  200 cm (voor 1 vak)

NX9004* Kabelkanaal voor lowboards B = 180 cm (voor 1 vak)

NX9005 Kabeldoorvoer (Set met twee ringen voor verbinding 
 tussen twee  elementen. Boorafmeting 6 cm,  boring wordt 
 persoonlijk bij de  montage uitgevoerd)

ZU1871 Platte stekker met 1,5 m kabel

4.4 Kabeldoorvoer / beugel 
—

4.3 Smart Charge / Smart Control 
—

Functie Prijs (€)
ZU1947 Spectral Smart Control

Bluetooth IR-Link-Systeem voor aansturing
van randapparatuur met een gesloten klep via
Spectral Smart Control App (iOS, Android)

ZU1864 IR-Link-Systeem voor bediening van randapparatuur 
met een gesloten klep.

4.5 Smart Connectivity 
—

Functie Prijs (€)
ZU1876 Docking Kit 26, Apple, iPhone/iPad, HDMI  

(voor Apple app. met lightning aansluting, behalve iPad4)

ZU1974 Smart Charge Kit

ZU1999 Next Modul 1 (1 x USB, 1 x HDMI, incl. USB-aansluiting)

ZU2000 Next Modul 2 (1 x USB, 1 x Audio 3,5 mm,  
incl. USB-aansluting)

ZU2001 Next Modul 3 (2 x USB, incl. USB-aansluiting)

ZU2002 Next Modul 4 (1 x HDMI, 1 x Audio 3,5 mm)

ZU2003 Next Modul 5 (2 x HDMI)

ZU2004 Next Modul 6 (stekkerdoos EU)

* Kabelkanaal niet mogelijk bij lowboards met breedtevermindering. 
In het middelvak van een lowboard van 160 cm breed is een draaibare tv-beugel niet mogelijk.

4. Opties en toebehoren 
—

MODULE

1 × USB, 
1 × HDMI

2 × USB

1 × HDMI 
1 × 3,5 mm 
Klinke 
(audio) 

2× HDMI

Stekkerdoos

1 × USB,  
1 × 3,5 mm 
Klinke  
(audio) 

of

Slot 

2
Slot 

3
Slot

1

299,00

299,00

25,00

69,00

39,00

–

9,90

9,90

59,00

59,00

59,00

19,00

59,00

199,00

159,00

249,00

99,00

69,00

69,00

69,00

69,00

69,00

69,00
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Functie Prijs (€)

OPTIE* Subwoofer uitsparing (afmeting 18 x 25 cm)

OPTIE Stofbespannen front voor 48 cm hoog deurelement voor 
onderbrengen van een grote subwoofer (prijs per stuk)

OPTIE** Stoffronten voor lowboards H = 10,6 cm en H = 32 cm / 
B = 60 – 160 cm en B = 180 – 200 cm (rechts, links en midden, 
prijs per stuk)

Functie Prijs (€)
OPTIE Indirecte LED-verlichting aan de achterkant van het meubel. 

Afhankelijk van het model kan de positie van de LED-strips 
aan de bovenkant, zijkanten en onderkant afzonderlijk 
worden gepland.

Inclusief aansluitset LED-AN1 met bediening door onzicht-
bare touch-schakelaar op het meubel of LED-AN2 voor 
bediening via afstandsbediening of smartphone-app
met dimfunctie. Van een LED-strip van 5 m is een tweede 
aansluitset inbegrepen.

4.7 Sound integratie 
—

4.6 Smart Light 
—

Afstandplaat  
T = 2,0 cm

B = 120,0 cm

Rekenvoorbeeld: NX5104
De prijs is afhankelijk van de maten van de
gekozen meubels: 

Prijs:  32,0 cm + 120,0 cm + 32,0 cm  
= 184,0 cm = 

B = 120,0 cm B = 60,0 cm

Rekenvoorbeeld: NX5104 + NX5301
De prijs is afhankelijk van de maten van de
gekozen meubels: 

Prijs:  32,0 cm + 120,0 cm + 60 cm + 32,0 cm  
= 244,0 cm = 

* Subwoofer uitsparing bij soundsysteem modellen alleen mogelijk voor B = 160 cm. 
Bij opbergruimte- en soundbarmodellen B = 160 cm en D = 38 cm is een subwoofer uitsparing 

in het middenvak met een draaibare tv-beugel niet mogelijk.
** De stoffronten voor lowboards H = 10,6 cm en B = 60 cm is een stofbespannen klep zonder akoestische functie.

4. Opties en toebehoren 
—

32
,0

 c
m

32
,0

 c
m

32
,0

 c
m

32
,0

 c
m

Functie Prijs (€)

NXFBXXXX Extra legplanken (AUB modellnummer aageven) 

ZU1873 Binnenverlichting, LED-Lijst met bewegingsmelder

ZU1874 USB oplader voor binnenverlichting

SLE01* Frame voor binneninrichting voor schuifladen met 
kasthoogte van 23 cm, 1 frame per schuifladevak mogelijk

4.8 Toebehoren 
—

* beschikbaar vanaf juli 2019

59,00

129,00

129,00

1,50 / cm
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5. Maatwerk opties 
—

Aanpassing Opmerkingen

Breedte vermindering (smaller) met max. 20 cm

Aanpassing per maat  (breedte, hoogte, diepte) hoogte max. 42 cm, 
doorlopend stoffront tot max. 160 cm

Complete stalen versterking (vanaf vrije breedte 67 cm)

Draaibare tv-beugel kolom verplaatsen Tv-kolom naar voren verplaatsen is 
bij wandmontage modellen niet mogelijk

Verandering tv-beugel (buislengte, extra boringen etc.)

Wijziging interieur Small (bijv. tussenschot aanpassen)

Wijziging interieur Large (individuele wijziging / indeling)

Kabeldoorvoer / extra gefreesde uitsparing Prijs per uitfrezing

Glazen topplaat 120 cm

Glazen topplaat 140 cm

Glazen topplaat 160 cm

Glazen topplaat 180 cm

Glazen topplaat 200 cm

Glazen topplaat 220 cm

Glazen topplaat 240 cm

Glazen topplaat 260 cm

Glazen topplaat 280 cm

Bij Next heb je opties voor maatwerk. Op maat gemaakt 
volgens uw wensen, op maat gemaakt voor uw huis.
Veel gekozen maatwerk aanpassingen staan in de tabel.

Verdere opties en informatie zijn te vinden op onze 
website www.spectral.nl/maatwerk-tv-meubels of
door een e-mail te sturen naar verkoop@spectral.nl 
rechtstreeks naar onze klantenservice.
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6. Maximale belastbaarheid 
—

6.1 Lowboards op frame / wieltjes / pootjes 
—

6.2 Gestapelte lowboards op frame / wieltjes / pootjes 
—

6.4 Lowboards / combinaties op frame 
—

6.5 Draaibare tv-beugel 
—

6.3 Wandhangenende lowboards 
—

Max. belasting  
(in kg)

NX9000 (T60) 40

NX9001 (T61) 40

Max. gezamenlijke belasting  
per Frame(in kg)*

Max. belasting topplaat 
of opzetelement(in kg)

Frame voor 120 – 160 cm 
breed 60 40

Frame voor 180 – 200 cm 
breed 60 60

Frame voor 220 – 240 cm 
breed 60 40

Frame voor 260 – 340 cm 
breed 80 40

Max. gezamenlijke belasting 
(in kg)*

Max. belasting topplaat 
of opzetelement (in kg)

Breed 60 – 140 cm 30 30

Breed 160 – 200 cm 40 40

Max. gezamenlijke belasting 
(in kg)*

Max. belasting topplaat 
of opzetelement (in kg)

Breed 60 – 160 cm 60 40

Breed 180 – 200 cm 100 60

Max. gezamenlijke belasting 
(in kg)*

Max. belasting topplaat 
of opzetelement (in kg)

Breed 60 – 160 cm 60 40

Breed 180 – 200 cm 80 60

* Inclusief belasting van topplaat/opzetelement. Exclusief belasting van draaibare tv-beugel.

* Inclusief belasting van topplaat/opzetelement. Exclusief belasting van draaibare tv-beugel.
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6.8 Open bovenkasten 
—

6.9 Legplank en schuifladen 
—

Max. gezamenlijke belasting 
(in kg)

Max. belasting per vak
en over de vakken (in kg)

Bovenkast met 1 Vak 10 a 10

Bovenkast met 2 vakken 20 a 10

Bovenkast met 3 vakken 30 a 10

Bovenkast met 4 vakken 40 a 10

Max. belasting 
per legplanken (in kg)

Legplanken 15

Legplanken voor 
NX1304, NX5304 4

Max. belasting 
per schuifladevak (in kg)

Schuifladen 20

a a a a

a a a a

6.7 Hangelement 
—

Max. gezamenlijke belasting  
(in kg)*

Max. belasting topplaat 
(in kg)

Breed 30 – 60 cm 40 40

Breed 120 cm 30 30

Breed 160 cm 40 40

6.6 Opzetelement 
—

Max. belasting boven 
de vakken (in kg)

NX2171 / NX6171 a 10

b 10

NX2174 / NX6174 a 10

b 10

c 5

6. Maximale belastbaarheid 
—

NX2171 / NX6171

a b

NX2174 / NX6174

a b c

NX2175 / NX6175

a b c d

NX2176 / NX6176

a b c d

* Inclusief belasting topplaat/opzetelement

Max. belasting boven 
de vakken (in kg)

NX2175 / NX6175 a 5

b 10

c 10

d 5

NX2176 / NX6176 a 5

b 10

c 5

d 5
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Onze soundsystemen zijn alleen met een Spectral sound
sokkel leverbaar. Bij Next zijn de volgende Spectral
soundsystemen leverbaar:

7. Spectral soundsystemen 
—

XTA1

SCA3

BRA2/BRA3

XTA1 SCA3 BRA2 BRA3*

Input Optical (Digital)

Input Coaxial (Digital)

Input Cinch (Analog)

Input 3× HDMI®

Output 1× HDMI® met ARC

Bluetooth® 4.0

Infrarood

Dolby® Digital

Dolby Atmos®

DTS-HD®

PCM 24bits / 96 khz

2.1 Virtual Surround systeem

HDCP 2.2

Multiroom

Chromecast built-in for Audio

Inclusief IR bediening

Vermogen 200 W 200 W 300 W 300 W

* BRA3 beschikbaar vanaf juli 2019

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service

Prijs (€) 749,00 749,00 1.399,00 1.699,00
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8.1 Basiskleuren
—

8. Kleuren & oppervlakken 
—

8.2 Houtdecoren
—

8.3 Stoffronten 
—

Bij Next heeft u de keuze uit makkelijk te onderhouden 
soft-touch oppervlakken in vijf tijdloze basiskleuren en vier 
robuste houtdecoren met een fantastisch look & feel afwerking.

GW Grey-White PE Pebble GN Granite BG BlackSNG Snow GRF Grey CF Carbon BF BlackSF Silver

NO Natural Oak DP Deep Oak UC Urban CherryLO Light Oak
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9. Combinaties – aanbevelingen 
—

220 cm

17
3 

cm
Meubel incl. draaibare tv-beugel, soundbar integratie en wandkasten

Meubel incl. draaibare tv-beugel
Spectral soundsysteem SCA3
Smart Connectivity smart charge en module 1 + 6

Meubel incl. draaibare tv-beugel, en wandkasten
Spectral soundsysteem SCA3

Meubel incl. draaibare tv-beugel , universele soundbar Integratie
en subwoofer uitsparing

280 cm

53
,2

 c
m

295 cm

19
3 

cm

300 cm

19
3 

cm

9.1 NXP 03
—

9.3 NXP 32
—

9.2 NXP 31
—

9.4 NXP 33
—

2.964,00 € 4.124,00 €
749,00 €

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service

2.876,00 €
749,00 €
237,00 €

3.833,00 €
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9.5 NXP 08
—

9.7 NXP 14
—

9.6 NXP 17
—

9.8 NXP 15
—

363 cm

69,2 cm

240 cm

16
0 

cm

280 cm

18
5 

cm

9. Combinaties – aanbevelingen 
—

Wanddressoir Meubel incl. draaibare tv-beugel 
Spectral soundsysteem SCA3

Meubel incl. draaibare tv-beugel 
Spectral soundsysteem SCA3

Meubel incl. draaibare tv-beugel 
Spectral soundsysteem SCA3
Smart Connectivity Dock voorzien van module 3 + 6

240 cm

51,7 cm

2.107,00 € 4.115,00 €
749,00 €

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service

3.195,00 €
749,00 €
387,00 €

4.823,00 €
749,00 €
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9. Combinaties – aanbevelingen 
—

Meubel incl. draaibare tv-beugel 
Spectral soundsysteem SCA3

Meubel incl. draaibare tv-beugel, soundbar integratie en wandkasten 
Spectral soundsysteem SCA3

Meubel incl. draaibare tv-beugel 
Spectral soundsysteem XTA1

258 cm

18
8 

cm

35,7 cm

200 cm

260 cm

41,8 cm

Meubel incl. draaibare tv-beugel 
Spectral soundsysteem XTA1

200 cm

30,3 cm

9.9 NXP 22
—

9.10 NXP 23
—

9.11 NXP 26
—

9.12 NXP 27
—

1.848,00 €
749,00 €

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service

2.996,00 €
749,00 €

2.487,00 €
749,00 €

2.247,00 €
749,00 €




