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AMP03

Ameno kunt u naar eigen 
wens invullen. Voor de 
groots mogelijke plannings-
vrijheid met grenzeloze                                   
opstellingsmogelijkheden. 

Ameno est un programme pour 
meubles de divertissement 
complet et évolutif présentant 
des possibilités de configura-
tion quasiment infinies.

ameno 
—

Pure elegantie.
Het eerste meubel met een ruggengraat. 
Met indrukwekkende techniek, 
verschillende functies en oneindige 
mogelijkheden geeft dit exclusieve 
planningsprogramma een unieke aura 
bij u thuis. Maximaal plezier in het eigen 
maken van u perfecte meubel. Zo gaat 
geraffineerd wonen tegenwoordig.

L’élégance pure.
Une pièce reste une simple pièce.
Du moins, jusqu’à l’arrivée d’Ameno. 
Grâce au programme de configuration 
exclusif révélant une technique 
impressionnante, des fonctions
multiples et d’infinies possibilités de 
configuration, votre domicile se pare 
d’une aura unique. Design épuré et
plaisir absolu : voici toute l’exigence
d’un habitat d’aujourd‘hui.

  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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spectralameno
AMP26

ameno 
—

Dankzij een grote keus aan 
verschillende oppervlakken 
past Ameno zich flexibel aan 
 toekomstige kleur en trends 
aan. Ook technisch is het 
programma op alles voor-
bereid. Ameno kijkt met
plezier uit naar een platen-
speler uit 1980 evenals de 
nieuwste iPad, uw nieuwe
televisie of de nieuwste 
iPhone.

Grâce à ses surfaces person-
nalisables, Ameno s’adapte de 
manière flexible à toutes les 
tendances actuelles et futures 
en matière de coloris et de 
matériaux. Du point de vue 
technique, le programme est 
également paré à toutes les 
éventualités : il peut aussi
bien accueillir votre platine 
tourne-disques de 1980 
comme votre nouvel iPad, 
votre nouveau téléviseur 
ou encore votre iPhone du 
moment !

Ameno in beeld:
  Modulaire meubelserie 
  Functioneel kabelgoot van 
 hoogwaardig aluminium

  Rompen in twee lagen,  
verschillende breedtes en hoogtes

 Oppervlakken in glas, keramiek of hout
  Greeploze fronten, elektrische 
 schuifladenaandrijving zijn optioneel

  Verborgen soundsysteem 
  Bluetooth/draadloze internet streaming
  Smart Charge en Smart Dock
  Smart Light LED-verlichting 
 320° draaibare tv-beugel

L’essentiel en quelques mots.
  Série de meubles modulaires
  Canal fonctionnel en aluminium 
   Caissons disponibles dans deux 
profondeurs, différentes largeurs  
et hauteurs

  Surfaces en verre, céramique ou bois
  Façades sans poignée, entraînement  
de tiroir électrique en option

  Systèmes de sonorisation dissimulés
  Streaming Bluetooth/sans fil
  Smart Charge et Smart Dock
  Éclairage LED Smart Light
  Support TV pivotant à 320°

  Alle maten en 
opstellingsmogelijkheden 
vindt u in de Planning Tool

   Vous trouverez toutes les 
dimensions et possibilités 
de montage dans le logiciel 
de configuration
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ameno 
geluid- en opruimruimtevarianten 
sonorisation et espaces de rangement

Een hele grote bioscoop.
Ameno trekt de aandacht naar zich toe en 
zorgt ervoor dat deze wordt vastgehouden. 
In het middelpunt staan voor u en voor uw 
wensen. Ook bij het belangrijke thema: 
geluid. Met een op maat gesneden Spectral 
soundsysteem bent u gegarandeerd veilig. 
Maar ook kunt u kiezen voor de hoogwaar-
dige Sonos Playbar. Of voor een oplossing 
zonder geïntegreerd soundsysteem. 
Als u hiervoor kiest kunt u genieten van 
veel opbergruimte. Aan u de keus.

Du grand spectacle !
Ameno attire bien sûr tous les regards, 
mais ce sont avant tout vous et vos désirs 
qui sont au centre de l’attention, également 
lorsqu’il s’agit de sonorisation. Avec 
un système de sonorisation sur mesure 
Spectral, jouez la carte de la sécurité et 
bénéficiez d’une puissance maximale, 
que vous vous décidiez pour une barre 
de son de qualité Playbar de Sonos ou 
pour une solution sans aucun système de 
sonorisation intégré. Vous disposerez dans 
ce cas d’espaces de rangement à profusion. 
Des solutions qui sonnent plutôt bien,
vous ne trouvez pas ? 

Bij Ameno zijn de luidsprekers 
in het meubel ondergebracht. 
Geheel zonder rondslinge-
rende kabels en met een rijke 
surround sound.  

Dans le cas d’Ameno, les 
enceintes sont intégrées dans 
le meuble. Bénéficiez d’un son 
surround impressionnant,  
et ce, sans vous encombrer  
de câbles qui traînent.

Voor Spectral soundsystemen SCA3, BRA2 of VRA2
Pour systèmes de sonorisation Spectral BRA2, SCA3 ou VRA2

Voor soundbars van Sonos, Samsung, Bose, Sony etc.
Pour barres de son Sonos, Samsung, Bose, Sony, etc.

Voor opbergruimte
Pour un espace de rangement
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ameno 
spectral sound 
—

  Alle soundsystemen  
op pagina 276

  Tous les systèmes de 
sonorisation à la page 276

Tweeëneenhalf meter echt 
 bioscoopgevoel.  
Bij Ameno heeft u keuze uit drie eersteklas 
soundsystemen. Zelfs het kleinste geluid 
klinkt groot. Compromisloze prestaties in 
stereo- en surround geluid in het 2.50 
meter breedte systeem VRA2. Het geluid 
is met geen woord te beschrijven. Onze 
sound partner Canton geeft aan dat dit het 
beste front sound systeem is die u voor
uw geld kunt kopen. In onze ogen is dit 
sound systeem ook zeker de mooiste. 

Une véritable ambiance cinéma 
dans un meuble de 2,5 m.   
Avec Ameno, vous avez le choix parmi  
trois systèmes de sonorisation hors du 
commun. Et le plus impressionnant : 
même le plus petit libère un son des plus 
immenses. La palme revient au système 
VRA2, d’une largeur de 2,5 mètres, libérant 
un son tout simplement indescriptible – 
notre partenaire Canton propose de loin  
le meilleur système de sonorisation avant 
au monde. Et, à nos yeux, le plus beau !
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ameno 
kabelmanagement 
gestion des câbles

Het eerste meubel met ruggengraat.  
Ameno heeft iets wat andere meubelen
ook wel willen, namelijk een “ruggen-
graat”. Een flexibel bruikbare en
eenvoudig toegankelijke  kabelgoot aan
de achterkant van het meubel, vervaardigd 
uit hoogwaardig aluminium en geschikt 
voor het complete kabelmanagement.
De geïntegreerde stekkerdoos, de
draaibare tv-beugel en de docks voor het 
inpluggen van smartphones en tablets. 

Le premier meuble
doté d’une colonne vertébrale. 
Ameno a ce dont beaucoup d’autres 
aimeraient disposer : une colonne 
vertébrale. C’est ainsi que nous appelons  
le canal fonctionnel innovant en 
aluminium hautement résistant qui se 
cache dans la partie arrière du meuble.  
Il confère à Ameno une stabilité hors pair 
et offre la place pour l’ensemble des câbles, 
la barre de raccordement intégrée,  
le support TV pivotant ainsi que tous les 
docks prévus pour le branchement de 
smartphones et de tablettes. 

Om de integratie van mobiele 
apparaten toekomst zeker te 
maken is het mogelijk om de 
docks geheel eenvoudig aan te 
passen of toe te voegen. 

Afin de rendre l’intégration 
d’appareils mobiles viable, les 
docks peuvent être remplacés 
ou ajoutés au canal fonctionnel 
en toute facilité.



De eenvoudigste ideeën zijn het beste.   
De Ameno ruggengraat is flexibel inzet-
baar, vrij in te delen en voorzien van een
eenvoudig toegankelijk en functioneel 
kabelkanaal. Het aansluiten van nieuwe
apparaten of het aansluiten van Docks 
wordt zo kinderspel. Dat krijgt u alleen
bij Spectral.

Les idées les plus simples sont
parfois les meilleures. 
La « colonne vertébrale » d’Ameno est un 
 canal fonctionnel utilisable de manière 
flexible, modulable à souhait et facilement 
accessible. Le câblage de nouveaux
appareils ou le remplacement de docks
devient alors un véritable jeu d’enfant ! 
Unique chez Spectral – comme bien
d’autres choses.
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ameno 
smart dock 
—

  Meer over Smart Dock 
en Smart Charge op de 
volgende pagina

  En savoir plus sur Smart 
Dock et Smart Charge à la 
page suivante

Insteken en gaan.  
Dankzij de Smart Dock of Smart Charge 
techniek is Ameno ook meteen het laad en 
afspeelstation voor iPhone, iPod en iPad. 
De Smart Dock zorgt ervoor dat muziek, 
video’s en foto’s vanaf uw apparaat
rechtstreeks op het soundsysteem of de
tv kan worden afgespeeld.   

Branchez, et le tour est joué !  
Comme pour la plupart des meubles 
Spectral, Ameno fait, grâce au Smart Dock, 
office de station de charge et de lecture 
pour iPhone, iPod touch et iPad. Il vous 
suffit de brancher votre appareil mobile 
pour que votre musique, vos photos et 
vidéos soient retransmises via le dock 
directement sur le téléviseur ou le système 
de sonorisation. 

Smart Charge is alleen
mogelijk als u kiest
voor een glasoppervlak.
Bij deze kabeloplossing
wordt er gebruik gemaakt
van Bluetooth of
draadloos internet.

Pour les versions avec
surface en verre, la
technologie Smart Charge
est également disponible
en option. Cette solution
permet une transmission
sans fil ou via Bluetooth.
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Un son invisible
—
Vous avez le choix parmi trois
systèmes de sonorisation de
qualité – vous bénéficiez ainsi
forcément d’une solution adaptée
à vos exigences, le tout entièrement 
dissimulé dans le meuble.

Spectral Smart Control  
—
Une télécommande pour tout
plutôt que tout avec télécommande. 
Spectral Smart Control, qui se 
compose d’une application et 
d’un système de liaison infrarouge 
 Bluetooth, transforme votre iPhone,  
votre iPod touch ou votre iPad en 
une télécommande polyvalente, 
adaptée à presque tous les appa-
reils, et ce, même lorsque les portes 
de vos meubles sont fermées.

spe
cs

ameno 
options 
—

Smart Dock 
—
Branchez et rechargez ! Le Smart 
Dock (et ses câbles) est entièrement 
dissimulé dans le canal fonctionnel 
d‘Ameno et peut également être 
remplacé à tout moment.  L’appareil 
mobile utilisé est simplement
branché via un évidement et
rechargé automatiquement.
Les contenus enregistrés tels que
la musique, les images ou encore 
les vidéos peuvent être transférés 
directement sur le système de
sonorisation ou le téléviseur.
Afin d’assurer la viabilité d’Ameno, 
 Spectral développe en permanence 
de nouveaux docks pour les
appareils mobiles actuels d‘Apple. 

Smart Charge
—
Posez et rechargez ! Grâce à la 
nouvelle technologie Smart
Charge, vous pouvez recharger 
votre  smartphone en le posant
tout simplement sur le meuble. 
Smart Charge fonctionne par
induction. Le module de charge
est encastré de manière invisible 
sous la surface du meuble.
Si un smartphone est posé sur
le meuble à l’endroit correspondant, 
il se recharge automatiquement.
La transmission des données audio 
et vidéo s’effectue via Bluetooth
ou le réseau sans fil.

Apple TV
—
Ameno offre bien évidemment 
des possibilités de raccordement 
exceptionnelles pour les lecteurs 
multimédias tels que Apple TV, 
 Google Chromecast ou encore 
Amazon Fire TV.

02

Spectral Smart Control  
—
Liever een afstandsbediening
voor alles, dan voor alles een 
afstandsbediening. Spectral Smart 
Control, bestaand uit een app en 
een Bluetooth-IR-Link systeem
transformeert uw iPhone of uw 
iPad in een volwaardige afstands-
bediening om nagegenoeg al uw 
randapparatuur mee te bedienen. 
Ook met een gesloten klep. 

01

Onzichtbaar geluid  
—
Er zijn drie eersteklas soundsystemen 
leverbaar. Voor elke wens een 
 passend soundsysteem.
Alle sound systemen worden
onzichtbaar in het meubel geplaatst.

03

Smart Dock 
—
Inpluggen en opladen. Het Smart 
Dock verbergt alle bijbehorende 
bekabeling onzichtbaar in de
kabelgoot van Ameno en kan
elk moment gewijzigd worden. 
Over de uitsparing wordt respectief 
alle mobiele apparaten eenvoudig 
ingeplugd en automatisch
opgeladen. Opgeslagen data
zoals muziek, foto’s of video’s 
kunnen direct op het soundsysteem 
of beeldscherm overgedragen 
worden. Om Ameno toekomst
zeker te houden ontwikkelt Spectral 
voortdurend nieuwe Docks voor
de actuele mobiele apparaten
van Apple. 

04

Smart Charge
—
Neerleggen en opladen. Dankzij de 
nieuwe Smart Charge technologie 
hoeft u uw smartphones alleen maar 
op het tv meubel neer te leggen 
om deze op te laden. Smart Charge 
werkt met inductie. De laadmo-
dule wordt onzichtbaar onder het 
meubeloppervlak geplaatst. Als de 
smartphone nu op de juiste plaats 
wordt neergelegd wordt deze auto-
matisch opgeladen. De overdracht 
van audio en video bestanden gaat 
via draadloos internet of Bluetooth.

05

Apple TV
—
Natuurlijk biedt Ameno ook de 
perfecte aansluitmogelijkheden 
voor een Media Player zoals 
Apple TV, Google Chromecast 
of Amazon Fire TV.
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ameno 
smart flame 
—

  Meer over Smart Flame  
op pagina 068

  En savoir plus sur Smart 
Flame à la page 068

In vuur zonder vlam.   
Is het niet mooi om de behaaglijk
atmosfeer van een openhaard te ervaren 
zonder warme vlammen? Met Spectral 
Smart  Flame is dat mogelijk. Een druk
op de knop zorgt voor virtuele vlammen
en ruilt uw muur in voor een warm
kleurenspel. De nieuwe techniek werkt met 
water en licht en is volledig ongevaarlijk. 

« Tout feu sans flamme » !  
Le confort sur simple branchement ? 
Cela est désormais possible avec Spectral 
Smart Flame : un feu virtuel plus vrai 
que nature se met à scintiller par simple 
pression sur un bouton – et voici que le  
mur se mêle à un chaleureux jeu de 
couleurs ! Cette récente technique 
fonctionne avec de l’eau finement 
nébulisée et de la lumière ; elle est par 
conséquent entièrement inoffensive.
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Smart Flame 
—
Dans le cas de Smart Flame, de l’eau 
est transformée par infrarouge en un 
brouillard fin et intense, éclairé par 
des lampes à LED. Un scintillement 
vivant et tridimensionnel est alors 
généré, comme dans le cas d’un jeu 
de flammes réaliste. Cette récente 
technique est sûre et adaptée aux 
enfants, n’entraîne pas de poussière, 
d’odeurs ou de coûts de combus-
tibles. Pour une atmosphère digne 
d’un authentique feu de cheminée, 
des bruits de craquements et de 
crépitements réalistes peuvent être 
activés sur le Smart Flame.

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.

spe
cs

ameno 
options 
—

Support TV 
—
Quasiment tous les téléviseurs
à écran plat proposés dans le
commerce peuvent être fixés au 
support TV pivotant universel.
La colonne permet le passage des 
câbles, ce qui les rend invisibles.
Afin que vous puissiez regarder
des films depuis n’importe quel 
angle de vue, le support peut être 
pivoté à 320°.

Colonne vertébrale
—
Ameno dispose d’un canal
fonctionnel flexible, modulable
à souhait et facilement accessible
en aluminium ultrarésistant.
Le canal fonctionnel assure à 
Ameno une stabilité exemplaire
et offre de la place pour le
raccordement à l’alimentation
électrique et à l’ensemble
des câbles. 

Au niveau fonctionnel
—
La surface d’Ameno est divisée
en différentes parties fonctionnelles. 
Les fonctions médias sont séparées 
des fonctions traditionnelles de 
rangement. On obtient ainsi une
surface flexible, facilement
accessible et adaptable à tout
moment. Cette répartition permet 
de toutes nouvelles possibilités
de configuration : les caches 
peuvent en effet être combinés 
avec différents matériaux.

07

Smart Light 
—
Spectral Smart Light zorgt voor
een zachte, sfeervolle achtergrond-
verlichting. Onzichtbaar ingebouwde 
en dimbare 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
activeren en dimmen.

06

Smart Flame 
—
Bij Smart Flame wordt met behulp 
van ultrasoon geluid water zeer fijn 
verneveld en met LED-verlichting 
belicht. Zo ontstaat de levensechte, 
driedimensionale flakkering zoals  
bij een vlammenspel van een 
 openhaard. Deze nieuwe techniek  
is ongevaarlijk en kindvriendelijk. 
Het geeft geen rommel, geen stank 
en geen brandstofkosten. Het
systeem kan naar wens worden 
ondersteund door geknisper en
geknetter van een echt haardvuur
via een geluidsysteem. 

08

Tv-beugel
—
Aan de draaibare tv-beugel kunt  
u nagenoeg alle populaire tv’s 
 bevestigen. De kabels lopen 
 uiteraard onzichtbaar door de buis. 
Zo kunt u zitten waar u wilt en draait 
uw tv gewoon mee om u optimaal 
te laten genieten van een film. 

09

Ruggengraat
—
Ameno beschikt over een flexibel 
inzetbare, vrij in te delen en 
 eenvoudig toegankelijke kabelgoot 
van hoogwaardig aluminium. 
Deze kabelgoot geeft Ameno 
stabiliteit en is geschikt voor het 
complete kabelmanagement.  

10

Functioneel niveau
—
Het voorstel gedeelte bij Ameno 
kan gebruikt worden voor opber-
gruimte en is geschikt voor
randapparatuur. Het slanke gedeelte 
aan de achterkant van het lowboard 
is geschikt voor het aansluiten en 
de bekabeling. Dit is eenvoudig te 
bereiken en aan te passen indien 
gewenst en geeft veel rust en
overzicht. De materialen kunnen
vrij met elkaar gecombineerd
worden. U bent degene die beslist. 
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ameno 
vormen van gebruik 
types de montage

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

  Vous trouverez toutes les 
dimensions et possibilités 
de montage dans le logiciel 
de planification

Een wonderruimte.
Ameno biedt u een omvangrijk meubel-
programma. U kunt uw Lowboard niet 
alleen neerzetten of aan de muur hangen. 
U kunt Ameno ook als vrijstaande room-
divider inzetten. Voor vermaak is de optie 
met een soundsysteem de beste keus. Voor 
rust en ruimte, de individuele in te delen 
achterkant. Nieuwe gedachte. Ruimte
verschaffen. Ruimte indelen. Ameno.

Le génie de l’espace.
Ameno vous offre toutes les possibilités 
qu’un meuble de configuration est en
mesure de proposer. Et bien plus encore : 
vous pouvez en effet non seulement poser 
le meuble bas contre le mur ou l’y 
accrocher, mais également le mettre en 
scène en tant que meuble de séparation 
indépendant. Le côté latéral doté du 
système de sonorisation assure un 
divertissement hors pair et le côté arrière 
configurable de manière individuelle
une tranquilité absolue. Ameno, une 
nouvelle approche de l’espace.

Staand 
Op een voetplaat.

Posé
sur une plaque inférieure.

Roomdivider
Met individueel in te  
delen  achterkant. 

En tant que meuble de séparation 
avec une paroi arrière 
 personnalisable.

Wandhangend  
Ook kunt u Ameno laten zweven. 
Dit geeft een elegant karakter die 
perfect in het programma past. 

Suspendu au mur
pour une impression de flottement 
d’Ameno, soulignant parfaitement 
toute l’élégance de la série.

Staand op een frame  
Van gepoederd staal. Het filigraan 
van het frame zorgt voor een lichte, 
zwevende optiek. Het frame is in  
hoogte te verstellen wat prettig is 
voor een ongelijke vloer. 

Posé, avec piétement
en acier laqué. La finesse de la structure 
confère une optique légère et flottante. 
Les pieds peuvent être réglés afin de 
compenser les irrégularités du sol.

Elk meubel heeft opbergruimte. 
Ameno heeft er twee.

Tout meuble a son meilleur 
profil. Ameno en a deux.
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ameno 
oppervlakken  
surfaces

  Alle materialen  
kunt u vinden in  
Colours & Surfaces

  Tous les matériaux 
sont visibles dans 
l’album d’échantillons 
Colours & Surfaces

Over krassen hoeft u niet meer  
na te denken. 
Natuurlijk zijn onze meubels gebruiks-
vriendelijk. Krassen en beschadigingen
zijn niet leuk. Daarom bieden wij de
Ameno glasoppervlakken die harder zijn 
dan andere gelakte meubeloppervlakken. 
Nog meer bestendig en leefbaarder
zijn de mooie oppervlakken van keramiek. 
Nagenoeg krasvast, zelfs in ruige
omstandigheden. 

Vous n’aurez plus besoin de gratter  
les rayures. 
Les meubles sont bien évidemment des 
objets utilitaires. Les rayures et griffures 
ne sont toutefois jamais une partie de 
plaisir. C’est pourquoi nous avons doté 
Ameno de surfaces en verre nettement plus 
dures que les surfaces de meuble vernies 
traditionnelles. Encore plus résistantes et 
néanmoins extrêmement conviviales :  
les superbes surfaces en céramique Ameno. 
Quasiment anti-rayures, elles résistent  
à la rugosité.

Bij Ameno kunt u kiezen uit 
glas, keramiek en houtfineer 
oppervlakken en kunt u deze 
vrij met elkaar combineren. 

Avec Ameno, vous pouvez 
combiner librement les
surfaces en verre, en céra-
mique ou en placage bois.



Van buiten sexy. Van binnen ook.    
Ameno prikkelt uw zintuigen. De binnenkant 
kan met hoogwaardig kunstleder worden 
bekleed. Dit geeft een zeer elegante en 
chique uitstraling.

Sexy au-dehors comme au-dedans. 
Ameno met vos sens en éveil : les planchers 
intérieurs de tiroir ainsi que les faces
intérieures des portes et des battants sont 
revêtus d’un similicuir de qualité et offrent 
ainsi également à l’intérieur un visuel et
un toucher de qualité.
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ameno 
smart colours 
—

Meer dan 2.000 kleuren. En die van u? 
Het gewone is voor u te gewoon? Wij
hebben de oplossing. Het kleurenconcept 
van Ameno is nog grootschaliger opgezet 
dan van onze andere modellijnen. U heeft
de keuze uit verschillende basis- en accent-
kleuren en uit meer dan 2.000 NCS-kleuren. 
Deze kunt u uitzoeken met behulp van een 
kleurenwaaijer. Daarnaast zijn er zeven 
keramiek en drie houtfineeroppervlakken 
leverbaar. Ook kunt u kiezen uit vier
verschillende stoffrontkleuren. Durf kleur 
te bekennen! Wij wensen u veel plezier
met het vinden van de juiste kleur.

Plus de 2 000 couleurs. 
Parmi elles, forcément la vôtre.
Vous aimez ce qui sort de l’ordinaire ?
C’est ce que nous pensions ! Ameno, 
c’est un concept de couleurs un peu plus 
généreux que d’ordinaire : vous avez le 
choix parmi des couleurs de base et des 
teintes éclatantes, ainsi que parmi plus 
de 2 000 couleurs NCS que vous pouvez 
sélectionner à l’aide d’un nuancier. 
S’ajoutent à cela 7 surfaces en céramique, 
3 types de placage ainsi que 4 caches en 
tissu. Lancez-vous dans la configuration
de votre meuble !

De glasoppervlakken van    
Spectral worden op de onder-
kant gelakt. Het resultaat is 
een prachtige kleurdiepte. 
Hierdoor is het enorm kras-
bestendig. U heeft de keuze uit 
mat gesatineerd of glanzend 
glossy oppervlakken. 

Le côté inférieur des surfaces 
en verre de Spectral est verni. 
Le résultat : une intensité 
de couleur brillante et une 
résistance exceptionnelle aux 
rayures. Vous avez le choix 
entre des surfaces satinées 
mates ou brillantes. 

  Alle materialen  
kunt u vinden in 
Colours & Surfaces

  Tous les matériaux 
sont visibles dans 
l’album d’échantillons 
Colours & Surfaces

Accentkleuren
Teintes éclatantes

Houtfineer
Placage bois

Basiskleuren
Couleurs de base

Stoffronten
Caches en tissu

Keramiek
Céramique
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Glas 
—
Voor Ameno is er de keuze uit
meer dan 2.000 verschillende
kleuren. Naast glanzend glossy
kan er ook gekozen worden voor 
mat gesatineerd. Beide zijn extreem 
krasvast en laten zich makkelijk 
schoonmaken.

Surface variable 
—
Les caissons et caches d’Ameno 
sont pourvus d’un revêtement fin de 
4 mm – tout comme la face arrière 
dans le cas de meubles de sépara-
tion. Ces revêtements recouvrent la 
surface d‘Ameno et sont disponibles 
dans les matériaux et couleurs
les plus divers. Le résultat: une 
singularité exemplaire alliée à une 
élégance absolue.

Verre 
—
Pour Ameno, des surfaces en verre 
dans plus de 2 000 couleurs sont 
disponibles. Outre les surfaces en 
verre brillantes, on trouve égale-
ment des surfaces en verre satinées. 
Mais peu importe leur aspect : elles 
sont toutes extrêmement résistantes 
aux rayures et faciles d‘entretien.

spe
cs

ameno 
options 
—

13

Keramiek 
—
Een reden om voor Ameno te
kiezen zijn de zeven innovatieve
keramiek oppervlakken in de
kleuren: Argento, Pepe, Steel,
Oxyde, Nero, Moro en Bianco. 
Ze geven Ameno een warme en 
natuurlijke stijl, geven een mooi 
resultaat en zijn nagenoeg krasvast. 

14

Hout 
—
Bij Ameno kunt u ook kiezen uit
drie houtfineer soorten: Sand Oak, 
 Indian Walnut en Dark Oak. Omdat 
het 4 mm materiaal met houtbe-
kleding niet mag kromtrekken of 
instabiel mag worden heeft Ameno 
een stabiele aluminiumkern.
Het houtfineer wordt aan beide 
kanten flinterdun op het aluminium 
gelamineerd. De houtbekleding 
wordt met een waterstraal
gesneden. Door deze werkwijze 
krijgt u de best haalbare precisie
en een elegante zijkant. 

Céramique
—
Les sept surfaces innovantes en 
céramique dans les tons Argento, 
Pepe, Steel, Oxyde, Nero, Moro et 
Bianco sont la marque distinctive 
d’Ameno. Elles confèrent à Ameno 
une optique chaleureuse et natu-
relle, un toucher unique, et sont en 
outre quasiment inrayables.

Bois
—
Pour ceux qui aiment les coloris 
naturels, trois placages en bois 
véritable sont disponibles au 
choix : Sand Oak, Indian Walnut et 
Dark Oak. Comme les revêtements 
en bois de 4 mm conventionnels 
ne sont pas déformables et stables, 
Ameno dispose d’un noyau stable 
en aluminium. Les placages bois 
sont finement laminés des deux 
côtés sur le noyau en aluminium.  
Les revêtements en bois sont 
découpés au jet d’eau. Ce procédé 
permet d’obtenir une précision
absolue et un rebord à la fois 
élégant et étincelant. 

Couleurs NCS
—
Si vous deviez ne pas trouver votre 
bonheur parmi les cinq couleurs 
de base et les 10 teintes éclatantes 
proposées, Ameno vous propose, 
au moyen d’un nuancier, de choisir 
parmi plus de 2 000 couleurs NCS.

11

Variabele oppervlakken 
—
De rompen en fronten van Ameno 
zijn met 4 mm dun materiaal be-
kleed. Bij een roomdivider is ook
de achterkant bekleed. Er kan 
gekozen worden uit verschillende 
materialen en glaskleuren en deze 
zijn vrij met elkaar te combineren. 
Zo ontstaat er een geheel persoon-
lijk meubel die perfect aansluit op 
de rest van uw interieur.

15

NCS-kleuren
—
Als u uit onze vijf basis- en tien
accentkleuren geen keuze kunt 
maken dan heeft u nog de moge-
lijkheid om te kiezen uit meer dan 
2.000 verschillende NCS-kleuren.
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Ameno is alleen 
verkrijgbaar bij 

geselecteerde winkeliers!
—

Gebruik furnplan voor een 
complete 3D-tekening

en offerte.
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Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.

1.1 Opstellingen 
—

1. Element selectie 
—

Aan u de keus. Ameno is er staand, op een in hoogte
verstelbare bodemplaat, staand op een in hoogte
verstelbaar frame van gepoedercoat staal of wandhangend 
op een hoogte die voor u het prettigst is.

Het concept: Ameno is een omvangrijk en toekomst zeker 
meubelprogramma met talrijke functies. En zo gaat u te werk:

In hoogte verstelbare
bodemplaat H = 2,5 cm

Dubbele deur  
(met glasplaat)

Schuifladen

Deur (met 
glasplaat)

Draaibare 
tv-beugel

Smart Docks

Kleppen

Sonos integratie

in hoogte verstelbaar 
frame H = 18,5 cm

wandhangend,
naar keuze

01

Begin eerst met een 
lege romp en maak een 
keuze uit de zijkanten 
en topplaat.

02

Beslis daarna welke
onderscheidende
functies u wilt.

De media functies
worden van de
klassieke opbergruimte 
gescheiden.

03

Zo ontstaat een
compleet meubel uit
meer elementen
met onderscheidende 
functies.

Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.



250 251spectralamenospectralameno

am
en

o1.2 Romp elementen 
—

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

38,4 cm diep 52,5 cm diep

Ruggengraat (kabelkanaal)

Smart Charge

Smart Dock

Draaibare tv-beugel

Stekkerdoos

Roomdivider achterwand

Achterwand spiegel

Extra glasplaat

Kabeldoorvoer

Subwoofer uitsparing

Smart Light

Een ruggengraat is nodig voor:

• Draaibare tv-beugel
• Stekkerdoos
• Smart Dock
• Smart Charge

Binnenmaat ruggengraat: 
Diep 10,1 cm, Hoog 7,4 cm

Romp zonder ruggengraat Romp met ruggengraat

Romp elementen zijn beschikbaar in de volgende afmetingen:

Breed

Hoog

Diep

in zowel 38,4 en 52,5 cm diepte beschikbaar

alleen beschikbaar bij een diepte van 38,4 cm

Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.

31,5Breed 63,0 94,5 126,0 157,5

21,0

31,5

42,0

63,0

84,0

105,0

126,0

147,0

168,0

189,0

Hoog
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38,4 cm diep 52,5 cm diep

Achterwand spiegel

Extra glasplaat

Kabeldoorvoer

Subwoofer uitsparing

Roomdivider achterwand

Smart Light

Breed 31,5 cm 
—

Breed 63,0 cm 
—

Breed 94,5 cm 
—

Breed 126,0 cm 
—

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

31,5 38,4 / 52,5 27,7 27,7 33,0 / 47,0

42,0 38,4 / 52,5 27,7 38,2 33,0 / 47,0

63,0 38,4 / 52,5 27,7 59,2 33,0 / 47,0

84,0 38,4 27,7 80,2 33,0

105,0 38,4 27,7 101,2 33,0

126,0 38,4 2x 27,7 60,1 33,0

147,0 38,4 2x 27,7 70,6 33,0

168,0 38,4 2x 27,7 81,1 33,0

189,0 38,4 2x 27,7 91,6 33,0

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

63,0 38,4 / 52,5 59,2 59,2 33,0 / 47,0

84,0 38,4 / 52,5 59,2 80,2 33,0 / 47,0

105,0 38,4 / 52,5 59,2 101,2 33,0 / 47,0

126,0 38,4 / 52,5 2x 59,2 60,1 33,0 / 47,0

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

63,0 38,4 / 52,5 2x 44,4 59,2 33,0 / 47,0

84,0 38,4 / 52,5 2x 44,4 80,2 33,0 / 47,0

105,0 38,4 / 52,5 2x 44,4 101,2 33,0 / 47,0

126,0 38,4 / 52,5 2x 44,4 60,1 33,0 / 47,0

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

63,0 38,4 / 52,5 2x 60,1 59,2 33,0 / 47,0

84,0 38,4 / 52,5 2x 60,1 80,2 33,0 / 47,0

105,0 38,4 / 52,5 2x 60,1 101,2 33,0 / 47,0

Links of rechtsdraaiend.

Deuren zijn beschikbaar in
de volgende oppervlakken:

• glas (glanzend of gesatineerd)
• keramiek 
• houtfineer
• akoestische stof

Inclusief in hoogte
verstelbare glasplaat.

Extra glasplaten
vindt u op pagina 276

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

in zowel 38,4 en 52,5 cm 
diepte beschikbaar

alleen beschikbaar bij een
diepte van 38,4 cm

Bij deze kastelementen kunnen deuren worden geïnstalleerd:
  

31,5 63,0 94,5 126,0 157,5

21,0

31,5

42,0

63,0

84,0

105,0

126,0

147,0

168,0

189,0

Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.

Breed

Hoog
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38,4 cm diep 52,5 cm diep

Achterwand spiegel

Extra glasplaat

Kabeldoorvoer

Subwoofer uitsparing

Roomdivider achterwand

Smart Light

1.4 Elementen met kleppen 
—

Kleppen zijn beschikbaar in
de volgende oppervlakken:

• glas (glanzend of gesatineerd)
• keramiek 
• houtfineer
• akoestische stof

Bij een klephoogte van
42,0 cm inclusief in hoogte
verstelbare glasplaat.

Extra glasplaten
vindt u op pagina 276

Breed 63,0 cm 
—

Breed 94,5 cm 
—

Breed 126,0 cm 
—

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

21,0 38,4 / 52,5 59,2 17,2 33,0 / 47,0

31,5 38,4 / 52,5 59,2 27,7 33,0 / 47,0

42,0 38,4 / 52,5 59,2 38,2 33,0 / 47,0

Breed 157,5 cm 
—

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

21,0 38,4 / 52,5 2x 44,4 17,2 33,0 / 47,0

31,5 38,4 / 52,5 2x 44,4 27,7 33,0 / 47,0

42,0 38,4 / 52,5 2x 44,4 38,2 33,0 / 47,0

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

21,0 38,4 / 52,5 2x 60,1 17,2 33,0 / 47,0

31,5 38,4 / 52,5 2x 60,1 27,7 33,0 / 47,0

42,0 38,4 / 52,5 2x 60,1 38,2 33,0 / 47,0

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

21,0 38,4 / 52,5 3x 50,0 17,2 33,0 / 47,0

31,5 38,4 / 52,5 3x 50,0 27,7 33,0 / 47,0

42,0 38,4 / 52,5 3x 50,0 38,2 33,0 / 47,0

  

31,5 63,0 94,5 126,0 157,5

21,0

31,5

42,0

63,0

84,0

105,0

126,0

147,0

168,0

189,0

  

Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.

Bij deze kastelementen kunnen kleppen worden geïnstalleerd:

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

Breed

Hoog
in zowel 38,4 en 52,5 cm 
diepte beschikbaar
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38,4 cm diep 52,5 cm diep

Kabeldoorvoer

Schuifladen binneninrichting

Roomdivider achterwand

Smart Light

1.5 Elementen met schuifladen 
—

Schuifladen zijn beschikbaar in
de volgende oppervlakken:

• glas (glanzend of gesatineerd)
• keramiek 
• houtfineer

Breed 63,0 cm 
—

Breed 94,5 cm 
—

Breed 126,0 cm 
—

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

10,5 38,4 / 52,5 55,0 4,6 27,4 / 37,4

21,0 38,4 / 52,5 55,0 13,2 27,4 / 37,4

31,5 38,4 / 52,5 55,0 23,7 27,4 / 37,4

42,0 38,4 / 52,5 55,0 34,2 27,4 / 37,4

Breed 157,5 cm 
—

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

10,5 38,4 / 52,5 86,5 3,9 27,4 / 37,4

21,0 38,4 / 52,5 86,5 10,7 27,4 / 37,4

31,5 38,4 / 52,5 86,5 21,2 27,4 / 37,4

42,0 38,4 / 52,5 86,5 31,7 27,4 / 37,4

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

10,5 38,4 / 52,5 2x 55,9 4,6 27,4 / 37,4

21,0 38,4 / 52,5 2x 55,9 13,2 27,4 / 37,4

31,5 38,4 / 52,5 2x 55,9 23,7 27,4 / 37,4

42,0 38,4 / 52,5 2x 55,9 34,2 27,4 / 37,4

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

10,5 38,4 / 52,5 2x 71,7 3,9 27,4 / 37,4

21,0 38,4 / 52,5 2x 71,7 10,7 27,4 / 37,4

31,5 38,4 / 52,5 2x 71,7 21,2 27,4 / 37,4

42,0 38,4 / 52,5 3x 71,7 31,7 27,4 / 37,4

  

31,5 63,0 94,5 126,0 157,5

21,0

31,5

42,0

63,0

84,0

105,0

126,0

147,0

168,0

189,0

  

Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

Bij deze kastelementen kunnen schuifladen geïnstalleerd worden:

Breed

Hoog
in zowel 38,4 en 52,5 cm 
diepte beschikbaar
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38,4 cm diep 52,5 cm diep

Extra glasplaat

Kabeldoorvoer

Subwoofer uitsparing

Roomdivider achterwand

Smart Light

1.6 Soundbar integratie 
—

  

31,5 63,0 94,5 126,0 157,5

21,0

31,5

42,0

63,0

84,0

105,0

126,0

147,0

168,0

189,0

  

In hoogte verstelbare universeel 
adapter voor het onderbrengen 
van een soundbar van
verschillende fabrikanten. 

Inclusief stoffront (keuze uit 
Black, Carbon, Grey of Silver).

Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

Bij deze kastelementen kunnen stof bespannen kleppen met een soundbar adapter geïnstalleerd worden:

Breed

Hoog
in zowel 38,4 en 52,5 cm 
diepte beschikbaar

Het concept: Ameno is een omvangrijk en toekomst zeker 
meubelprogramma met talrijke functies. En zo gaat u te werk:

01

Begin eerst met een 
lege romp en maak een 
keuze uit de zijkanten 
en topplaat.

02

Beslis daarna welke
onderscheidende
functies u wilt.

De media functies
worden van de
klassieke opbergruimte 
gescheiden.

03

Zo ontstaat een
compleet meubel uit
meer elementen
met onderscheidende 
functies.

Schuifladen

Draaibare tv-beugel

Smart Dock

Kleppen stoffront met
universele soundbar 
adapter

Romp met ruggengraat 
126 x 42 x 52,5 cm

Zijkanten

Topplaten
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SOUNDBAR c

a

b

Breed 126,0 cm 
—

Breed 157,5 cm 
—

1.6 Soundbar integratie 
—

Ameno lowboards met stoffront en universele soundbar
adapter voor het onderbrengen van soundbars, subwoofer
en randapparatuur.

max. soundbar
Ruimte voor 
randapparatuur

c

Ruimte voor
subwoofer

Breed 94,5 cm 
—

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

21,0 38,4 / 52,5 a 44,4 3,5 33,0 / 47,0

b 44,4 17,2 20,6 / 34,6

c 84,5 13,5 11,0

31,5 38,4 / 52,5 a 44,4 14,0 33,0 / 47,0

b 44,4 27,7 20,6 / 34,6

c 84,5 20,5 11,0

42,0 38,4 / 52,5 a 44,4 24,5 33,0 / 47,0

d 44,4 38,2 20,6 / 34,6

c 84,5 20,5 11,0

a = max. ruimte onder de soundbar
b = ruimte achter de soundbar
c = max. afmeting soundbar

a = max. ruimte onder de soundbar
b = ruimte achter de soundbar
c = max. afmeting soundbar

a = max. ruimte onder de soundbar
b = ruimte achter de soundbar
c = max. afmeting soundbar

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

21,0 38,4 / 52,5 a 60,1 3,5 33,0 / 47,0

b 60,1 17,2 20,6 / 34,6

c 116,0 13,5 11,0

31,5 38,4 / 52,5 a 60,1 14,0 33,0 / 47,0

b 60,1 27,7 20,6 / 34,6

c 116,0 20,5 11,0

42,0 38,4 / 52,5 a 60,1 24,5 33,0 / 47,0

d 60,1 38,2 20,6 / 34,6

c 116,0 20,5 11,0

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

21,0 38,4 / 52,5 a 50,0 3,5 33,0 / 47,0

b 50,0 17,2 20,6 / 34,6

c 147,5 13,5 11,0

31,5 38,4 / 52,5 a 50,0 14,0 33,0 / 47,0

b 50,0 27,7 20,6 / 34,6

c 147,5 20,5 11,0

42,0 38,4 / 52,5 a 50,0 24,5 33,0 / 47,0

d 50,0 38,2 20,6 / 34,6

c 147,5 20,5 11,0

Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.
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SCA3, BRA2 / BRA3

VRA2 / VRA3

31,5 63,0 94,5 126,0 157,5

21,0

31,5

42,0

63,0

84,0

105,0

126,0

147,0

168,0

189,0

38,4 cm diep 52,5 cm diep

Kabeldoorvoer

Roomdivider achterwand

Smart Light

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

VRA2/VRA3 alleen mogelijk
bij een diepte van 52,5 cm.

Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.

Bij deze kastelementen kunnen Spectral soundsystemen ingebouwd worden: 1.7.1 Soundsystemen SCA3 en BRA2/BRA3 
—

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep  Breed Hoog Diep

94,5 21,0 38,4 / 52,5 a - - -

126,0 21,0 38,4 / 52,5 a 14,5 17,2 33,0 / 47,0

157,5 21,0 38,4 / 52,5 a 30,2 17,2 33,0 / 47,0

Soundelement met 31,5 cm hoge stof bespannen klep

Soundelement met 21,0 cm hoog stoffront

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep

126,0 31,5 38,4 / 52,5 a 60,1 9,9 33,0 / 47,0

b 13,8 15,9 33,0 / 47,0

157,5 31,5 38,4 / 52,5 a 50,0 9,9 33,0 / 47,0

b 29,5 15,9 33,0 / 47,0

Inbouwgedeelte voor Spectral 
soundsysteem SCA3 en BRA2, 
inkl. stoffront (keuze uit Black, 
Carbon, Grey of Silver).

Romp voor integratie van 
een Spectral soundsysteem.
Alleen met  Spectral sound -
systeem SCA3 of BRA2/BRA3
en stoffront leverbaar.

b
b

a
a

* BRA3 beschikbaar vanaf juli 2019

BRA2/ BRA3* Spectral soundsysteemSCA3 Spectral soundsysteem

SCA/BRA

SCA/BRA

Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.

Breed

Hoog
in zowel 38,4 en 52,5 cm 
diepte beschikbaar

a
a
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1.7.2 Soundsysteemen VRA2/VRA3
—

Soundelement met 31,5 cm hoge stof bespannen klep

Soundelement met 21,0 cm hoog stoffront

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep

2x 126,0 31,5 52,5 a 60,1 6,9 47,0

b - - -

2x 157,5 31,5 52,5 a 50,0 6,9 47,0

b 13,8 18,8 47,0

Romp voor integratie
van een Spectral sound-
systeem VRA2/VRA3,
inclusief stoffront. Er zijn
twee elementen nodig.

* VRA3 beschikbaar vanaf oktober 2019

VRA2/VRA3* Spectral soundsysteem

a a a a
VRA

VRA

VRA
VRA

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat voor VRA (in cm)

Breed Hoog Diep  Breed Hoog Diep

2x 126,0 21,0 52,5 2x 122,2 17,2 47,0

Romp voor integratie
van een Spectral sound-
systeem VRA2/VRA3,
inclusief stoffront.
Er zijn twee elementen 
nodig.

Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.
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1.8 Elementen met Smart Flame 
—

nodig:

ZU1950 Openhaard element Smart Flame Single

ZU1951 Openhaard element Smart Flame Double

Kleppen zijn beschikbaar in
de volgende oppervlakken:

• glas (glanzend of gesatineerd)
• keramiek 
• houtfineer

Topplaat is niet mogelijk
in houtfineer.

Romp voor integratie van een 
openhaard element. Alleen
met kleppen of wandhangend
of in combinatie met anderen 
elementen op een frame
leverbaar.

Smart Flame topplaat vindt 
u op pagina 273

  

31,5 63,0 94,5 126,0 157,5

21,0

31,5

42,0

63,0

84,0

105,0

126,0

147,0

168,0

189,0

  

38,4 cm diep 52,5 cm diep

Kabeldoorvoer

Breed 63,0 cm 
—

Breed 94,5 cm 
—

Breed 126,0 cm 
—

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

31,5 52,5 a 51,4 25,8 47,0

b 2,0 27,7 47,0

Breed 157,5 cm 
—

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

31,5 52,5 a 51,4 25,8 47,0

b 17,7 27,7 47,0

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

31,5 52,5 a 102,3 25,8 47,0

b 8,0 27,7 47,0

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Hoog Diep Breed Hoog Diep

31,5 52,5 a 102,3 25,8 47,0

b 23,8 27,7 47,0

a

a

a

b b

b
b

b

b

b

Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.

Bij deze kastelementen kunnen Smart Flame haarden ingebouwd worden:

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

alleen beschikbaar bij een
diepte van 52,5 cm

Breed

Hoog
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Een open hangkast kan 
horizontaal of vertikaal 
bevestigd worden. 

De achterwand is standaard 
in dezelfde kleur als het 
element.  In glas, spiegel
of  houtfineer leverbaar. 

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep

31,5 31,5 38,4 a 29,5 29,5 34,9

31,5 63,0 38,4 a 29,5 61,0 34,9

31,5 94,5 38,4 a 29,5 61,5 34,9

b 29,5 30,0 34,9

31,5 126,0 38,4 a 29,5 61,5 34,9

b 14,2 14,7 34,9

c 14,2 30,5 34,9

d 29,5 30,0 34,9

De achterwand is 
standaard in dezelfde 
kleur als het element.
De achterwand is in 
glas, spiegel of
houtfineer leverbaar. 

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep

31,5 31,5 38,4 29,5 29,5 34,9

31,5 63,0 38,4 29,5 61,0 34,9

1.9 Open hangkasten en vitrines 
—

a

a

a b

a

d

b

b
c

1.10 Open metaal element 
—

Een open element kan 
horizontaal of vertikaal 
bevestigd worden.

Het element en achterwand
is alleen in SNG Snow
leverbaar.

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep

12,0 126,0 24,0 a 11,6 15,6 23,0

b 11,6 31,3 23,0

21,0 126,0 24,0 a 20,6 15,6 23,0

b 20,6 31,3 23,0

a

b

b

b

a

Open hangkasten en vitrines 
zijn beschikbaar in de volgende 
oppervlakken:

• witgelakt
• houtfineer

Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.

1.9.1 Open hangkasten
—

1.9.2 Vitrines
—
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1.11.1  Topplaat
—

1.11.1 Standaard topplaat

1.11 Topplaat en zijkanten 
—

Diep
38,4 | 52,5 cm

Hoog
10,5  – 189,0 cm (rastermaat 10,5 cm) 

Diep
24,3 | 38,4 | 52,5 cm

Breed
31,5 – 252,0 cm

1.11.2 Zijkanten
—

Topplaten zijn beschikbaar in
de volgende oppervlakken:

• glas (glanzend of gesatineerd)
• keramiek 
• houtfineer

Zijkanten zijn beschikbaar in
de volgende oppervlakken:

• glas (glanzend of gesatineerd)
• keramiek 
• houtfineer

Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.

Selecteer de topplaat voor uw combinatie:

Standaard topplaat

Topplaat voor kabelkanaal

Romp met een gezamenlijke diepte
van 52,5 cm. Topplaat bestaat uit
een  doorlopende topplaat.

Romp met een gezamenlijke diepte van 
52,5 cm. Topplaat bestaat voor uit een 
38,4 cm diep element. Rechtsachter
twee 14 cm diepe elementen voor de 
draaibare tv-beugel. Linksachter een 
14 cm diep doorlopende topplaat.

Romp met een gezamenlijke diepte van 
38,4 cm. Topplaat bestaat voor uit een 
24,3 cm diep element. Achter een
14 cm diep element. Eenmaal met
kabeluitsparing, eenmaal met uitsparing 
voor Tablet en Smartphone.

Romp met een gezamenlijke diepte
van 38,4 cm. Topplaat bestaat uit een 
doorlopende topplaat.
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2.1 Topplaat kabelkanaal
—

Topplaat 14,0 cm diep,
voor draaibare tv-beugel
(Diameter Ø 7 cm)

Topplaat 14,0 cm diep,
met kabeldoorvoer
(Diameter Ø 2 cm)

Topplaat 14,0 cm diep, 
voor Smart Docks (iP5)/  
Smart Charge (WLC)

Topplaat 14,0 cm diep,
standaard (zonder opening)

T70R

CG-R

iP5

T70L

CG-L

WLC

2. Opties en toebehoren 
—

Breed (in cm)

versie 15,7 31,5 47,2 63,0 78,7 94,5 126,0

Standaard

T70L, T70R

CG-L, CG-R

iP5

iP5/iP5

WLC

iP5/T70L, iP5/T70R

WLC/T70L, WLC/T70R

Topplaten voor kabelkanaal
zijn beschikbaar in de volgende 
oppervlakken:

• glas (glanzend of gesatineerd)
• keramiek 
• houtfineer

Topplaten voor Smart Charge
(WLC) zijn niet mogelijk in
keramiek of houtfineer.

2.3 Afwerkingen
—
Voor de onderkant van
het element met een diepte
van 38,4 cm.

2.2  Smart Flame topplaat
—

Topplaat 52,5 cm diep

Breed (in cm)

versie 31,5 63,0 94,5 126,0 157,5

Smart Flame topplaat, diep 52,5 cm

Afwerking onderkant van element, diep 38,4 cm

Topplaten voor Smart Flame
zijn beschikbaar in de volgende 
oppervlakken:

• glas (glanzend of gesatineerd)
• keramiek 

Topplaten voor Smart Flame
zijn niet mogelijk in houtfineer.

Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.
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2.5 Frame
—

Afmeting meubel Afmeting frame

voor breed voor diep Breed Diep

126,0 38,4 / 52,5 102,0 30,0 / 40,0

157,5 38,4 / 52,5 122,0 30,0 / 40,0

189,0 38,4 / 52,5 162,0 30,0 / 40,0

220,5 38,4 / 52,5 202,0 30,0 / 40,0

2.4  Bodemplaat
—

2.6 Wandhangend
—

2.9 Subwoofer uitsparing
—
Alleen bij elementen met frame 
of wandhangend mogelijk.
Positiekeuze: in het midden, 
linker of rechtervak.

Alleen voor elementen 
van  52,5 cm diep mogelijk.
Verdeling komt overeen 
met de voorkant.

2.8 Roomdivider achterwand
—

Alleen voor element van 
38,4 cm diep beschikbaar.

2.7 Achterwand spiegel
—

Frame zijn beschikbaar
in de kleuren SNG Snow,
ANT Anthracite en
BG Black.

Hoog 18,5 cm, in
hoogte verstelbaar 
ongeveer +1,0 cm.

Afmeting meubel Afmeting frame

voor breed voor diep Breed Diep

252,0 38,4 / 52,5 222,0 30,0 / 40,0

283,5 38,4 / 52,5 262,0 30,0 / 40,0

315,0 38,4 / 52,5 282,0 30,0 / 40,0

Bodemplaat in de 
kleur zwart.

Hoog 2,5 cm, in 
hoogte verstelbaar 
ongeveer +1,0 cm.

Afmeting meubel Afmeting bodemplaat

voor breed voor diep Breed Diep

31,5 38,4 / 52,5 28,5 30,8 / 44,9

63,0 38,4 / 52,5 60,0 30,8 / 44,9

94,5 38,4 / 52,5 91,5 30,8 / 44,9

126,0 38,4 / 52,5 123,0 30,8 / 44,9

157,5 38,4 / 52,5 154,5 30,8 / 44,9

Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.

Wandhangend voor:

Element 31,5 cm breed, 38,4 cm diep, zonder ruggengraat

Element 63,0 – 157,5 cm breed, 38,4 cm diep,
zonder ruggengraat 

Element 38,4 cm diep, met ruggengraat 

Element 63,0 – 157,5 cm breed, 38,4 cm diep,
zonder ruggengraat 

Element 52,5 cm diep                                                              
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2.10  Smart Dock, Smart Charge, Smart Control, TV
—

Functie
ZU1876 Docking Kit 26, Apple, iPhone/iPad, HDMI (voor alle Apple 

apparatuur met Lightning aansluiting, behalve iPad4)

ZU1933 Smart Charge Kit

ZU1947 Spectral Smart Control
Bluetooth IR-Link-Systeem voor het bedienen
audio- en videoapparatuur met een gesloten klep via 
Spectral Smart Control App (iOS, Android)

ZU1864 IR-Link-Systeem voor het bedienen van
audio- en videoapparatuur met een gesloten klep

2.11 Kabeldoorvoer / beugel
—

Functie
T70 Draaibare tv-beugel TX, 

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 TX
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

ZU1841 Stekkerdoos, 5-vakken, incl. 2 x USB-charger

ZU1871 Platte stekker met 1,5 m kabel

2.13 Smart Light
—

Afstandplaat  
T = 2,0 cm

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

42,0 cm + 126,0 cm + 42,0 cm = 210,0 cm

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

 42,0 cm + 126,0 cm + 63,0 cm + 42,0 cm  = 273,0 cm

Bij elementen B=31,5 cm alleen tot 126 cm hoogte mogelijk.

B = 126,0 cm

42
,0

 c
m

42
,0

 c
m

B = 126,0 cm B = 63,0 cm

42
,0

 c
m

42
,0

 c
m

Functie
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.

2.12 Opties / toebehoren
—

Functie
SLE01* Frame voor binneninrichting voor interne schuifladen 

element COZ1, 1 frame per schuifladevak mogelijk

OPTIE Extra glasplaten, voor gesloten element

ZU1873 Binnenverlichting, LED-ijst met bewegingsmelder

ZU1874 USB lader voor binnenverlichting

* beschikbaar vanaf juli 2019

Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.
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3. Maatwerk opties 
—

Aanpassing Opmerkingen

Aanpassing per maat  (breedte, hoogte, diepte) Hoogte verandering alleen in 10.5 raster, 
ook front aanpassingen alleen in raster, 
Stoffront tot 160 cm breed

Draaibare tv-beugel kolom verplaatsen Tv-beugel verplaatsen alleen naar links
of rechts mogelijk

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

Verplaatsen van de wandbeugels

Bij Ameno 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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Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.

4. Maximale belastbaarheid 
—

4.1 Element op sokkel
—

4.2 Element / combinatie op een frame
—

4.3 Wandhangend element (38,4 cm diep)
—

Max. belasting topplaat 
(in kg)

Max. belasting per 
 schuifladevak (in kg)

60 20

Max. gezamenlijke belasting  
(in kg)*

Max. belasting topplaat 
(in kg)

Breed 31,5 – 157,5 cm
Hoog 21,0 – 31,5 cm 40 40

Breed 31,5 – 157,5 cm
Hoog 42,0 cm 50 40

Breed 31,5 cm
Hoog 63,0 – 189,0 cm 60 40

Breed 63,0 – 126,0 cm
Hoog 63,0 – 126,0 cm 80 40

Max. gezamenlijke belasting  
per frame (in kg)*

Max. belasting topplaat 
(in kg)

Frame 126,0 – 220,5 cm 
breed 60 60

Frame 252,0 – 315,0 cm 
breed 80 60

Max. belasting per 
 schuifladevak (in kg)

Max. belasting per  
glasplaat (in kg)

Breed 31,5 – 157,5 cm
Hoog 21,0 – 31,5 cm 10 –

Breed 31,5 – 157,5 cm
Hoog 42,0 cm 10 –

Breed 31,5 cm
Hoog 63,0 – 189,0 cm 10 30

Breed 63,0 – 126,0 cm
Hoog 63,0 – 126,0 cm 10 30

4.4 Wandhangend element (52,5 cm diep)
—

Max. gezamenlijke belasting  
(in kg)*

Max. belasting topplaat 
(in kg)

Breed 31,5 – 157,5 cm
Hoog 21,0 – 31,5 cm 40 40

Breed 31,5 – 157,5 cm
Hoog 42,0 cm 60 40

Breed 31,5 – 126,0 cm
Hoog 63,0 – 126,0 cm 75 40

Max. belasting per 
 schuifladevak (in kg)

Max. belasting per  
legplank (in kg)

Breed 31,5 – 157,5 cm
Hoog 21,0 – 31,5 cm 10 –

Breed 31,5 – 157,5 cm
Hoog 42,0 cm 10 –

Breed 31,5 – 126,0 cm
Hoog 63,0 – 126,0 cm 10 30

4.5 Open metaal element

Hoog (in cm) Max. gezamenlijke belasting  
(in kg)

Max. belasting per vak
 (in kg)

126,0 40 10

* Excl. belasting van draaibare tv-beugel.* Excl. belasting van draaibare tv-beugel.
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90°

0°

70 kg

0° 30° 60° 90° 120° 150° 180°

45 kg

20 kg

180°
215°

105°
90°

Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.Ameno is alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers. Een 3D-tekening en een offerte worden gemaakt door uw dealer.

4.7 Draaibare tv-beugel
—

4.6 Open hangkasten en vitrines
—

Max. belasting vak boven 
(in kg)

Max. belasting vak beneden 
(in kg)

Element met 1 vak 10 –

Element met 2 vakken 10 10

Element met 5 vakken 10 10

Max. belasting  
middenvak (in kg)

Element met 1 vak –

Element met 2 vakken –

Element met 5 vakken 5

max. belasting

4.8 Glazen legplank
—

Max. belasting per
legplank (in kg)

Glazen legplank 15

Max. belasting  
(in kg)

T70 70

Max. belasting van de draaibare tv-beugel bij vrijstaand element

4. Maximale belastbaarheid 
—

bovenaanzicht

rotatiehoek

achterkant

voorzijde
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5. Spectral soundsystemen 
—

VRA2/VRA3

SCA3

BRA2/BRA3

Onze soundsystemen zijn alleen met een Spectral lowboard 
leverbaar. Bij Ameno zijn die volgende Spectral soundsystemen 
leverbaar:

SCA3 BRA2 BRA3* VRA2 VRA3*

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 System

HDCP 2.2

Multiroom

Chromecast built-in for Audio

Keramisch luidsprekerchassis

Inclusief IR bediening

Vermogen 200 W 300 W 300 W 300 W 350 W

* BRA3 beschikbaar vanaf juli 2019, VRA3 beschikbaar vanaf oktober 2019 

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

Prijs (€) 749,00 1.399,00 1.699,00 2.399,00 2.999,00
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6. Kleuren & oppervlakken 
—

6.1 Basiskleuren
—

6.2 Accentkleuren
—

6.3 NCS-kleuren
—

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

GW Grey-White PE Pebble GN Granite BG BlackSNG Snow

WN Wine

STB Steel Blue

BR Berry

NB Night Blue

DR Dusky Rose

CM Cement

JD Jade

SV Silver

TO Tomato

SAL Salbij

Alle basis-, accent- en NCS-kleuren met keuze uit mat 
gesatineerd of glanzend glossy glas.
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6.6 Stoffronten 
—

6.5 Keramiek kleuren
—

6.4 Echt hout fineer kleuren
—

6. Kleuren & oppervlakken 
—

Bij Ameno heeft u bovendien de keuze uit drie echt houten 
fineren en vijf unieke keramiek oppervlakken.

PP Pepe

BI Bianco

IW Indian Walnut DO Dark Oak

NE Nero

AR Argento

MO Moro

SA Sand Oak GRF Grey CF Carbon BF BlackSF Silver



290 291

am
en

o

spectralamenospectralameno

7. Combinaties – aanbevelingen 
—

379 cm

17
8 

cm

348 cm

66
 c

m

Meubel incl. draaibare tv-beugel 
Spectral soundsysteem VRA2/VRA3
IR-Link Systeem, stekkerdoos

Meubel incl. draaibare tv-beugel
Spectral soundsysteem SCA3
Smart Dock, IR-Link Systeem, stekkerdoos

Meubel incl. draaibare tv-beugel 
Spectral soundsysteem VRA2/VRA3
Smart Dock, IR-Link Systeem, stekkerdoos

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

253 cm

52
 c

m

316 cm

52
 c

m

7.4 AMP 21
—

7.1 AMP 31
—

7.2 AMP 06
—

7.3 AMP 32
—

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

6.299,00 €
2.399,00 € / 2.999,00 €

308,00 €

12.549,00 €
749,00 €
557,00 €

6.693,00 €

149,00 €

11.108,00 €
2.399,00 € / 2.999,00 €

557,00 €
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en

o
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7.8 AMP 33
—

7.9 AMP 34
—

40 cm

7.6 AMP 27
—

316 cm

7.7 AMP 28
—

7. Combinaties – aanbevelingen 
—

40 cm

190 cm

Meubel incl. draaibare tv-beugel en universele soundbar integratie 
Stekkerdoos 

Meubel incl. draaibare tv-beugel en universele soundbar integratie   
Stekkerdoos

Meubel incl. draaibare tv-beugel , universele soundbar Integratie
en subwoofer uitsparing
Smart Flame Double, stekkerdoos

Meubel incl. universele soundbar Integratie
Stekkerdoos

176 cm

304 cm

253 cm

41
,5

 c
m

5.629,00 €
149,00 €

4.329,00 €
149,00 €

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

8.313,00 €

2.848,00 €

5.125,00 €
149,00 €




