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PX601SX

Spectral TV-Stands zijn er
met verschillende glasplaten
in de kleuren helder of zwart. 

Les supports TV en verre de 
Spectral sont disponibles en 
version claire ou noire.

tv stands 
—

Grote bioscoop in een kleine ruimte.
U zoekt een tv oplossing voor een kleine 
ruimte? Wellicht is de super compacte 
mobiele tv-standaard Tray van Spectral 
dan iets voor u? Een uniek design,
gemaakt met de mooiste materialen in
de best mogelijke kwaliteit. De glasplaten 
zijn krasvast en aan de onderzijde in kleur 
gelakt zodat de Tray stands gerust het 
daglicht kunnen verdragen zonder te
verkleuren. Neem daarbij het slimme 
kabelmanagement waarbij zelfs voor de 
stekkerdoos plaats wordt geboden.
De mooiste televisie standaard heet Tray.

Du grand cinéma dans un petit espace.
Vous recherchez une solution TV 
grandiose adaptée à une petite pièce ? 
Vous aimeriez également pouvoir 
regarder votre série préférée dans la 
salle de bains ? Avec nos meubles TV 
supercompacts et nos supports TV 
mobiles, vous avez la solution ! Le tout 
évidemment dans une qualité exemplaire 
! Les plaques en verre sont résistantes 
aux rayures, les colonnes en aluminium 
finement polies et scellées, et tous
les meubles disposent d’un ingénieux 
passage de câbles.

  Alle maten vindt u in  
de Planning Tool

   Vous trouverez toutes 
les dimensions dans le 
logiciel de configuration

Mobiele elegantie. 
Tray is mooi en slim – Dankzij een universele 
tv-beugel, stabiel glasoppervlak en een 
voorbereiding voor een soundbar adapter.  

La mobilité. En toute élégance.
Tray – la beauté alliée à l’intelligence : 
 support TV universel, plateaux en verre 
stables et solution pour un adaptateur  
de barre de son. 



spectraltray
PX600
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tray 
—

Moderne kleurentelevisie.
Tray is beschikbaar in meer dan  
2.000  verschillende kleuren – zowel  
wandhangend als staand op wieltjes.  
Een drievoudige stekkerdoos maakt  
de elektriciteit voorziening gemakkelijk.
Dit is optioneel bij een staand model.

La TV en couleurs moderne. 
Tray est disponible dans plus de 2 000 
 couleurs – et aussi bien en version murale 
qu’au sol avec roulettes. Une triple prise 
facilite l‘électrification (en option pour
les modèles au sol).
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QX1011

QX models 
—

QX601SP
Sonos PLAYBAR

Rondom vermakelijk.
De tv draaien zoals u het wilt, de Floor modellen 
maken het mogelijk. Dankzij de zwenkwielen is 
de tv-standaard mobiel, en kan de tv-beugel van 
zichzelf ook nog draaien. Zo kunt u met de Floor 
stands in elke hoek komen. Modellen QX600SP
en QX601SP zijn met soundbar adapter speciaal 
voor de Sonos  PLAYBAR geoptimaliseerd.

La mobilité au plus haut point.
Vous pouvez les tourner et les pivoter à votre gré :
nos modèles QX se prêtent à tout. Avec leurs
roulettes, ceux-ci sont supermobiles. En outre,
le support TV pivotant permet de regarder la
télévision depuis n’importe quel angle de vue.
Les modèles QX600SP et QX601SP sont spéciale-
ment adaptés pour la barre de son Sonos PLAYBAR 
grâce à leur adaptateur pour barres de son.
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S103

PL152

PL models 
—

S models 
—

Puurste Panel.
Hoogglans glas, geborsteld aluminium. 
 Geslepen design. De hoogwaardig 
 afgewerkte PL modellen zijn met een 
draaibare tv-beugel en met een verborgen 
kabelmanagement ingericht. Leverbaar  
in drie verschillende breedtes.

Un design puriste.
Verre ultrabrillant. Aluminium poli. Design 
ciselé. Les modèles de haute qualité PL sont 
équipés d’un support TV pivotant avec
passage de câbles dissimulé. Vous avez
le choix entre trois largeurs différentes.

Staat open voor alles. 
Dankzij een duidelijke architectuur, hoog-
waardige materialen en een  zorgvuldige 
afwerking behoren de  S-modellen.
Rustgevende en commerciële modellen, 
Glas-metaal-tafels. Ze bezitten een
onzichtbare dubbele buis en een kabel-
kanaal aan de achterkant.

Ouvert à tout.
Grâce à leurs lignes claires, des matériaux 
de haute qualité et une finition soigneuse,
les modèles S se distinguent des tables en 
verre et métal vendues dans le commerce. 
Ceux-ci sont dotés de double-roulettes
invisibles et d’un passage de câbles à 
l’arrière.
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Beschikbaar in mat gesatineerd of glanzend glossy glas.
De gelijknamige stalen vloerplaat is afgewerkt met een in 
kleur gespoten glasplaat. De tv-beugel is van fijn geslepen
aluminium. Alle modellen beschikken over een universele
adapter voor VESA 100×100 tot 600×400 of een adapter
voor VESA 200×200 tot 400×400. 

1.1 Circle VX modellen 
—

VX1000 VX1011

Opties en toebehoren in een oogopslag 
—

Circle VX-modellen met of zonder glasplaat

VX1000 VX1011

Glasplaat

VESA Adapter 200x200 tot 400x400

Universele VESA Adapter 100x100 tot 600x400

Sonos Playbar Adapter

Soundbar glasplaat universeel/Sonos Beam

Universele Mediamount 

Buitenmaat (in cm) Maat glasplaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Glas (Satin/Glossy)

VX1000 Ø 53,0 84,0-93,5 – – – –

VX1011 Ø 53,0 84,0-93,5 – a 44,0 – 27,0

a

Soundbar adapter en
toebehoren vindt u onder
opties en toebehoren
op pagina 200

Prijs (€)

699,00

799,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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Keuze uit mat gesatineerd of glanzend glossy glas.
De bodemplaat bestaat uit een houtsokkel met wieltjes en
een gelakte glasplaat. Alle modellen zijn inclusief universele 
adapter voor VESA 100×100 tot 600×400. Het SX model
beschikt over een soundbar adapter.

PX600/PX600SX PX601/PX601SX

PX700/PX700SX PX701/PX701SX

a

a

b

Buitenmaat (in cm) Tussenmaat (in cm) Prijs (€)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Glas (Satin/Glossy)

PX600 61,0 103,0 50,0 a 61,0 – 41,9

PX600SX 61,0 103,0 50,0 a 61,0 – 41,9

PX601 61,0 103,0 50,0 a 61,0 23,0 41,9

b 50,0 – 39,0

PX601SX 61,0 103,0 50,0 a 61,0 23,0 41,9

b 50,0 – 39,0

PX700 100,0 103,0 50,0 a 100,0 – 41,9

PX700SX 100,0 103,0 50,0 a 100,0 – 41,9

PX701 100,0 103,0 50,0 a 100,0 23,0 41,9

b 90,0 – 39,0

PX701SX 100,0 103,0 50,0 a 100,0 23,0 41,9

b 90,0 – 39,0

a

a

b

1.2 Tray PX modellen 
—

Soundbar adapter voor het
SX model vindt u onder opties 
en toebehoren op pagina 200

799,00

799,00

899,00

899,00

899,00

899,00

999,00

999,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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QX1000

QX200/QX203 QX1011/QX1012

QX1010

QX1000/QX1001

QX1211/QX1212

1.3 Floor QX modellen
—

Buitenmaat (in cm) Tussenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

QX200 50,0 103,0 41,0 a 50,0 – 23,5

QX203 50,0 72,0 41,0 a 50,0 – 23,5

QX1000 61,0 114,0 45,0 a 61,0 – 30,0

QX1001 61,0 84,0 45,0 a 61,0 – 30,0

QX1011 61,0 84,0 50,0 a 61,0 21,8 35,0

b 46,0 – 34,0

QX1012 61,0 114,0 50,0 a 61,0 31,8 35,0

b 46,0 – 34,0

QX1211 100,0 84,0 50,0 a 100,0 21,8 35,0

b 90,0 – 34,0

QX1212 100,0 114,0 50,0 a 100,0 31,8 35,0

b 90,0 – 34,0

QX1010 61,0 114,0 50,0 a 61,0 21,8 35,0

b 46,0 16,0 34,0

c 46,0 – 34,0

aaa

a a

b

b
b

c

De draaibare tv-beugel is draaibaar tot 90° en met
geïntegreerde kabeldoorvoer. Inclusief wieltjes.
Model QX200/203 is inclusief adapter voor VESA 100×100
tot 400×400. Alle overige QX modellen zijn inclusief
universele adapter voor VESA 100×100 tot 600×400.

1.3.1 Met glasplaat 
—

399,00

349,00

699,00

649,00

699,00

799,00

849,00

899,00

849,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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Romp van gepoedercoat staal in zwart metallic. 
Inclusief wieltjes en draaibare tv-beugel. Model QX208 
is inclusief adapter voor VESA 100×100 tot 400×400. 
Model QX111 is inclusief universele adapter voor
VESA 100×100 tot 600×400.

Inclusief soundbar adapter voor Sonos Playbar en
Denon HEOS Bar. De tv-beugel is met geïntegreerde
kabeldoorvoer inclusief adapter voor VESA 200×200
tot 400×400.

1.3.2 Met romp 
—

1.3.3 Voor Sonos Playbar / Denon HEOS Bar 
—

QX208 QX111 QX600SP QX601SP

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

QX208 47,0 76,0 38,0 a 45,0 9,5 38,0

QX111 105,0 72,0 45,0 a 45,0 18,2 45,0

Buitenmaat (in cm) Tussenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

QX600SP 61,0 102,1 50,0 a 61,0 – 36,0

QX601SP 61,0 102,1 50,0 a 61,0 21,3 36,0

b 50,0 – 34,4

a

b

a
a aa

1.3 Floor QX modellen 
—

399,00

899,00

799,00

849,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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Alle modellen zijn inclusief universele adapter voor VESA 
100×100 tot 600×400. Model PL60 in combinatie met 
wieltjes. Alle anderen modellen in combinatie met vilt en 
een draaibare tv-beugel.

PL182

PL151 PL152

PL181

1.4 Panel PL modellen 
—

a

b

a a

a a

b b

Buitenmaat (in cm) Tussenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

PL60 61,0 80,0 50,0 a 61,0 21,0 43,5

b 50,0 – 33,0

PL151 110,0 76,0 54,0 a 98,0 21,0 43,5

PL152 140,0 76,0 54,0 a 128,0 21,0 43,5

PL181 110,0 93,0 54,0 a 98,0 21,0 43,5

b 98,0 16,0 43,5

PL182 140,0 93,0 54,0 a 128,0 21,0 43,5

b 128,0 16,0 43,5

PL60

499,00

799,00

899,00

899,00

949,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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VXSB1 VXSB2

ZU2093

2. Opties en toebehoren 
—

2.2 Voor Tray PX modellen 
—

Functie Prijs (€)
OPTIE Elektra uitsparing in de buis voor de verborgen

integratie van een stekkerdoos, incl. 3-vak stekkerdoos 
(niet incl. in CH, UK en US)

ADSN1 Soundbar adapter voor Sonos Playbar / Denon HEOS Bar

ADSB1 Soundbar adapter geschikt voor Sonos Beam, Bose Solo 5, 
Bose Soundbar 700 en andere soundbars

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

Functie Prijs (€)

OPTIE Tv-beugel VESA Adapter 200 x 200 tot 400 x 400

OPTIE Tv-beugel universele VESA Adapter 100 x 100 tot 600 x 400

VXSB1 Soundbar adapter voor Sonos Playbar, 90° draaibaar
(+/-45°), in hoogte verstelbaar

VXSB2 Soundbar adapter geschikt voor Sonos Beam, Bose Solo 5, 
Bose Soundbar 700 en andere soundbars, 
90° draaibaar (+/-45°), in hoogte verstelbaar

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

2.1 Voor Circle VX modellen 
—

2.3 Voor Floor QX en Panel PL modellen 
—

Functie Prijs (€)
ZU2093 Universale mediamount, geschikt voor bv een mediaspeler 

of harde schijf. Laat zich gemakkelijk bevestigen aan de 
achterkant uw de televisie

69,00

69,00

69,00

39,00

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

–

–

99,00

99,00

39,00

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

39,00
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—

3.2 Tray PX modellen 
—

3.4 Panel PL modellen
—

3.3 Floor QX modellen 
—

Max. belasting bodemplaat  
(in kg)

Max. belasting glasplaat  
(in kg)

Max. belasting  
draaibare tv-beugel (in kg)

20 10 40

Max. gezamenlijke belasting *  
(in kg)

Max. belasting glasplaat  
(in kg)

Breed 50 cm 30 –

Breed 61 – 100 cm 40 10

Max. belasting glasplaat  
(in kg)

Max. belasting  
per rompvak (in kg)

Breed 50 cm 20 10

Breed 61 – 100 cm 20 10

Max. belasting  
draaibare tv-beugel (in kg)

Breed 50 cm 30

Breed 61 – 100 cm 40

* Incl. belasting van draaibare tv-beugel

Max. gezamenlijke belasting *  
(in kg)

Max. belasting glasplaat  
(in kg)

Breed 61 cm 40 10

Max. belasting glasplaat  
(in kg)

Max. belasting  
draaibare tv-beugel (in kg)

Breed 61 cm 20 40

Max. belasting per 
glasplaat (in kg)

Max. belasting  
draaibare tv-beugel (in kg)

Breed 110 – 140 cm 40 40

3.1 Circle VX modellen 
—

Max. belasting 
voetplaat (in kg)

Max. belasting 
glasplaat (in kg)

Max. belasting 
Tv-beugel* (in kg)

Max. totale belasting* 
(in kg)

30 10 40 60

Max. belasting 
soundbar adapter

(in kg)

Max. belasting 
universele mediamount 

(in kg)
8 5

* incl. belasting van soundbar adapter en universele mediamount.
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4.1 Basiskleuren (PX modellen)
—

4.2 Accentkleuren (PX modellen)
—

4.4 Glaskleuren (QX en PL modellen)
—

4.3 NCS-kleuren (PX modellen)
—

Alle basis-, accent- en NCS-kleuren in mat gesatineerd
of glanzend glossy glas leverbaar.

Kies uit één van de 2.000 
NCS-kleuren met behulp
van de NCS-kleuren waaier.

BG ZwartKG Helder

GW Grey-White

WN Wine

STB Steel Blue

PE Pebble

BR Berry

NB Night Blue

GN Granite

DR Dusky Rose

CM Cement

BG Black

JD Jade

SV Silver

SNG Snow

TO Tomato

SAL Salbij




