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spectralwall
WL300
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NX2013

Dankzij het pure design is
Wall perfect te combineren 
met onze modellijnen:
Cocoon, Scala en Brick.  

Avec son design épuré, Wall 
complète parfaitement les 
séries Cocoon, Scala et Brick

wall 
—

Meer ruimte in een ruimte.   
Maak kennis met onze nieuwe serie Wall 
met hangkasten die te verkrijgen zijn in 
meer dan 2.000 aantrekkelijke kleuren en 
in talrijke uitvoeringen. Elk uitgevoerd
met deuren, kleppen of schuifladen.
Open hangkasten kunt u vinden in onze 
modellijn Next. Alles is vrij met elkaar te 
combineren. Deuren en schuifladen 
openen met zachte Push-to-Open
mechaniek. Schuifladen zijn voorzien
van een Soft-close systeem.

Plus d’espace dans l’espace. 
Il y a de toute évidence plus sexy qu’un 
meuble de rangement. Mais c’est sans 
compter sur Wall ! Notre nouvelle série 
d’éléments suspendus est disponible dans 
plus de 2 000 couleurs attrayantes et dans 
de nombreuses versions. Le tout agrémenté 
de portes, de battants ou de tiroirs.
Les éléments suspendus ouverts vous sont 
présentés dans la série Next. Vous pouvez 
combiner tous ces éléments à votre gré. 
Les portes et les tiroirs sont dotés d’un
mécanisme d’ouverture par simple 
pression. Les tiroirs se ferment via un 
système de retour amorti.

  Alle maten vindt u  
in de Planning Tool

   Vous trouverez toutes 
les dimensions dans le 
logiciel de configuration
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spectralwall
WL300
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NX2024

wall 
—

Met de hangkasten van Wall 
kunt u in alle kamers van uw 
huis genieten van de elegante 
stijl van Spectral.

Avec les éléments suspendus 
Wall de Spectral, l’élégance 
s’invite dans toutes les pièces 
de la maison.

Wall in beeld:
  Veelzijdige hangkasten 
  Krasvaste glasoppervlakken in meer 
dan 2.000 verschillende kleuren

  Met kleppen, deuren of schuifladen
  Vrij te combineren met open 
hangkasten uit de Next serie

  Passend bij Spectral modellijnen: 
Cocoon, Scala en Brick

L’essentiel en quelques mots.
  Série d’éléments suspendus polyvalents   
  Surfaces en verre anti-rayures dans 
plus de 2 000 couleurs

  Avec battants, portes ou tiroirs
  Librement combinables avec 
les  éléments suspendus ouverts de  
la série Next

  Parfaitement adaptés aux séries 
 Cocoon, Scala et Brick de Spectral

  Alle maten vindt u  
in de Planning Tool

   Vous trouverez toutes 
les dimensions dans le 
logiciel de configuration
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Wall is de perfecte combinatie met modellen Cocoon, Scala 
en Brick in meer dan 2.000 aantrekkelijke glaskleuren en
in tallrijke uitvoeringen. Alle hangkasten worden inclusief 
glazen zijkanten uitgeleverd. Als er meer elementen verbonden 
worden moet de positie van de glazen zijkanten aangegeven 
worden. (L voor links, R voor rechts, LR voor links en rechts). 
Aub schets verstrekken. Open hangelement uit serie Next
zijn met Wall hangkasten vrij te combineren.

1. Hangkast selectie
—

WL0300

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

De deur is links of rechtsdraaiend. Die deur opent met
een Push-to-Open mechaniek. Altijd met glazen zijkanten,
zowel links als rechts (LR).

Extra glasplaat

Binnen achterwand spiegel

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs* (€)

WL0300 30,0 100,0 38,0 25,8 96,4 33,0

Opties en toebehoren 
zijn afzondelijk in te 
plannen op pagina 146

1.1 Hangkast met deur
—

949,00

*Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service
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De kleppen kan naar boven en beneden openend besteld 
worden. De kleppen openen met een Push-to-Open mechaniek.

WL1100 WL1300

WL1650

De schuifl aden openen met Push-to-Open mechaniek 
en heeft een Soft-Close.

WL1102 WL1302

WL1652

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs* (€)

WL1100 110,0 30,0 38,0 2x 52,6 26,4 33,0

WL1300 131,0 30,0 38,0 2x 62,6 26,4 33,0

WL1650 165,2 30,0 38,0 3x 52,6 26,4 33,0

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs* (€)

WL1102 110,0 30,0 38,0 a 102,6 6,9 27,4

b 102,6 8,7 27,4

WL1302 131,0 30,0 38,0 a 122,6 6,9 27,4

b 122,6 8,7 27,4

WL1652 165,2 30,0 38,0 a 75,5 6,9 27,4

b 75,5 8,7 27,4

a a 

a 
a 

b b 

b 
b 

1.2 Hangkast met kleppen
—

1.3 Hangkast met schuifladen
—

949,00

999,00

1.099,00

1,049,00

1,099,00

1.299,00

*Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service *Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service
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2. Opties en toebehoren 
—

3. Maximale belastbaarheid 
—

2.1 Glaslegger
—

2.2 Binnen achterwand spiegel
—

2.3 Toebehoren
—

Functie Prijs* (€)

WLFB0300 Extra glaslegger voor WL0300

WLFB1100 Extra glaslegger voor WL1100

WLFB1300 Extra glaslegger voor WL1300

WLFB1650 Extra glaslegger voor WL1650

Functie Prijs* (€)

WLG0300 Binnen achterwand spiegel voor WL0300 (1-delig)

WLG1100 Binnen achterwand spiegel voor WL1100 (2-delig)

WLG1300 Binnen achterwand spiegel voor WL1300 (2-delig)

WLG1650 Binnen achterwand spiegel voor WL1650 (3-delig)

Functie Prijs* (€)

ZU1873 Binnenverlichting, LED-licht met bewegingsmelder

ZU1874 USB-oplader voor binnenverlichting

3.1 Hangkast
—

3.2 Schuifladen
—

3.3 Glaslegger
—

Max. gezamenlijke belasting  
(in kg)

Max. belasting topplaat  
(in kg)

50 45

Max. belasting per  
schuifladevak (in kg)

SL 20

Max. belasting 
per glaslegger (in kg)

Glaslegger 15

49,00

49,00

49,00

49,00

99,00

99,00

99,00

99,00

59,00

19,00

*Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service
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4. Kleuren & oppervlakken 
—

4.1 Basiskleuren
—

4.2 Accentkleuren
—

4.3 NCS-kleuren
—

Alle basis-, accent- en NCS-kleuren in mat gesatineerd
of glanzend glossy glas leverbaar. Accent- en NCS-kleuren 
hebben 10% meerprijs op de basisprijs per kleur.

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

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




