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just-racks 
—

Smart media furniture – Made in Germany.
De nieuwste modellijn Spectral Just-Racks 
omvat een verrassend aanbod tv-meubels 
en tv-stands in een interessante prijs- 
kwaliteitverhouding. Modellen geschikt 
voor een soundbar, modellen met een 
klep of een schuiflade. Kies voor een 
soundbar tv-stand of een klassiek glazen 
tv-meubel. In de regel uit voorraad 
leverbaar.

Just-racks in beeld:
  Hoogwaardige materialen
  Krasbestendig glasoppervlak
  Tijdloos design
  Soundbar integratie
  Juiste prijs-kwaliteitverhouding
  Uit voorraad leverbaar
  JRL en JRM zijn al gemonteerd
  JRB wordt geleverd als montage 
pakket waarbij de opbouw zo 
simpel is dat de montage snel en 
probleemloos gaat

Geen bouwtekening of een 
bijpak met een hoeveelheid 
schroeven en inbussleutels.

Bij de aanschaf van een
JRL of JRM model wordt
het meubel gemonteerd
geleverd. Alleen de pootjes
en de glazen legplanken
dienen gemonteerd te  
worden. 
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JRL1104T-SNG+T60S

JRL1654T-BG

JRL1654T-SNG

JRL1654T-SNG+T60S

JRL1100T-BG

just-racks 
—
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JRL1650T-SL 

JRB1604 

JRL1654T 

JRM1650 

spe
cs

just-racks in detail 
—

02

Opbergruimte
—
De schuiflade met optionele 
inzet voor het bewaren van 
CD's, DVD's of BLU-RAYS.

01

Glazen legplanken
—
Legplanken in  
helder glas.

03

Pootjes
—
Alle JRL-modellen
worden met aluminium 
pootjes geleverd.

02

Stof bespannen klep
—
Infrarood doorlatend akoestisch stof
en biedt plaats voor de subwoofer
en randapparatuur.

02

Oppervlakken
—
Krasvaste fronten  
in trend decors.

01

Bovenblad
—
Gesatineerd veiligheids-
glas in de kleur wit.

03

Sound integratie
—
Voor alle gangbare 
soundbar modellen.

04

Opbergruimte
—
Subwoofer uitsparing 
in het rechter vak  
en ruimte voor
randapparatuur.

05

Oppervlakken
—
Robuuste, matte 
oppervlakken in
wit of grijs.

06

Kabeluitsparing
—
Verborgen kabeluitsparing of houlder
voor draaibare tv-beugel (optie).

01

Sound integratie
—
Voor alle gangbare
soundbar modellen (optie).

04

Uitneembare 
achterwand
—
Voor een 
eenvoudige 
bekabeling.

03

Eenvoudige montage
—
Snel en eenvoudig 
in elkaar gezet.

02

Stof bespannen klep
—
Infrarood doorlatend akoestisch stof
en biedt plaats voor de subwoofer
en randapparatuur.

03

Glasoppervlakken
—
Alle JRL-modellen zijn 
voorzien van hoogwaardige, 
krasvaste glasoppervlakken.

06

Kabeluitsparing
—
Verborgen kabeluitsparing of houlder
voor draaibare tv-beugel (optie).

01

Sound integratie
—
Voor alle gangbare
soundbar modellen (optie).
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NO 
Natural Oak

SF Silver BF Black

GRF Grey GRF GreySNG Snow

SNG Snow PE Pebble

GR Grey

BG BlackSNG Snow

JRL1100T
111,0 × 38,0 × 48,0

JRL1650T
165,2 × 38,0 × 48,0

JRL1650T-SL
165,2 × 38,0 × 48,0

JRL1104T
111,0 × 38,0 × 48,0

JRB1304
130,0 × 38,0 × 40,0

JRB1604
160,0 × 38,0 × 40,0

JRL1654T
165,2 × 38,0 × 48,0

JRM1650
165,0 × 43,6 × 48,0

Model selectie
—

JRL modellen
Opbergen

JRL modellen
Soundbar

JRB modellen
Soundbar

B × H × D  (cm)*
Prijs 

B × H × D  (cm)*
Prijs 

B × H × D  (cm)*
Prijs 

B × H × D  (cm)*
Prijs

Voor soundbars 
van verschillende  
fabrikanten.

Voor soundbars 
van verschillende  
fabrikanten.

Voor soundbars van ver-
schillende fabrikanten. 
Met subwoofer opening 
in het rechter vak.

Optie selectie
—

Kleuren selectie
—
U heeft de keuze, per modellijn, uit de volgende kleuren: Snow (SNG), Black (BG), Grey (GR), 
Pebble (PE) of Natural Oak (NO). Voor de soundbar-modellen van JRB en JRL staat de kleur van de 
doekflappen vast.

1 2

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

Prijs

1 2

3

JRM model
Soundbar

Opties voor JRB en JRL

T60S-400 Tv-beugel voor VESA adapter 200 x 200 tot 400 x 400

T60S-600 Tv-beugel voor universele VESA adapter 100 x 100 tot 600 x 400

SPMEX1 Extension Kit VESA 600 x 600 voor universele adapter

ADLB7 Adapter voor Tv-beugel  T60S-400 en T60S-600 voor 
LOEWE bild 7.55, 7.65 en 7.77

ZU2093 Universele mediamount, geschikt voor vele mediaspelers, bevestiging 
aan de achterkant van de VESA adapter

ADX02 Universele soundbar adapter

Opties voor JRL

JRSLE01 Inzet voor schuifladen voor model JRL1650T-SL

ZU2139 Afdekking voor kabelopening in de kleur wit, 
kabelingang mogelijk

ZU2140 Afdekking voor kabelopening in de kleur zwart,
kabelingang mogelijk

Romp/stof kleuren JRL modellen

Romp/stof kleuren JRB modellen

glasplaat altijd
SNG Snow gesatineerd

Romp kleuren/glaskleur JRM model

* Buitenafmetingen inclusief voeten

JRB wordt geleverd als montage 
pakket waarbij de opbouw zo 
simpel is dat de montage snel 
en probleemloos gaat.

299 €

299 €

25 €

69 €

39 €

69 €

49 €

9,90 €

9,90 €

699 € 899 € 999 €

799 €

549 € 599 €

999 €

999 €
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SOUNDBAR
b

c

JRL + ADX02

SOUNDBAR
b

c

JRB + ADX02

SOUNDBAR

38
,0

 c
m

43
,6

 c
m

38
,0

 c
m

30
,4

 c
m

30
,0

 c
m

41
,1 

cm
a

a
ba

a
a

a
a

a
a

a
a

a

a
a

a a a

a
ab

JRL1100T
111,0 × 30,4 × 48,0
52,6 × 26,8 × 43,4

–

JRL1650T
165,2 × 30,4 × 48,0
52,6 × 26,8 × 43,4

–

JRL1650T-SL
165,2 × 30,4 × 48,0
52,6 × 26,8 × 43,4

48,4 × 22,7 × 27,4

JRL1104T
111,0 × 30,4 × 48,0
52,6 × 26,8 × 43,4

52,6 x 13,1 x 43,4

52,6 x 26,8 x 30,0

100,3 x 21,0 x 11,0

JRL1654T
165,2 × 30,4 × 48,0
52,6 × 26,8 × 43,4

52,6 x 13,1 x 43,4

52,6 x 26,8 x 30,0

154,5 x 21,0 x 11,0

JRB1304
130,0 x 30,0 x 40,0

62,1 x 26,2 x 33,9

62,1 x 12,5 x 33,9

62,1 x 26,2 x 20,5

119,5 x 20,8 x 11,0

JRB1604
160,0 x 30,0 x 40,0

50,8 x 26,2 x 33,9

50,8 x 12,5 x 33,9

50,8 x 26,2 x 20,5

149,5 x 20,8 x 11,0

JRM1650
165,0 × 41,1 × 48,0
52,1 × 21,8 × 43,2

53,1 × 21,8 × 43,2

165,0 × 14,2 × 9,8

 17,6 × 24,6

Pootjes 
H = 7,4 cm

Pootjes 
H = 8,0 cm

JRL modellen JRB modellen JRM model

In hoogte verstelbare  
pootjes H = 2,5 cm

just-racks
Opstellingen en afmetingen
—

B × H × D  (cm)*
binnenmaat a

binnenmaat b

binnenmaat c

max. soundbar

B × H × D  (cm)*
binnenmaat a

binnenmaat b

JRL modellen
opbergen

JRL modellen
soundbar

* Buitenafmetingen excl. pootjes * Buitenafmetingen excl. pootjes

B × H × D  (cm)*
binnenmaat a

binnenmaat b

max. soundbar

subwoofer uitsparing 
rechter vak (B × D)

B × H × D  (cm)*
binnenmaat a

binnenmaat b

binnenmaat c

max. soundbar

JRB modellen
soundbar

JRM model
soundbar

subwoofer 
uitsparing
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Maximale belastbaarheid
—

  * Exclusief belasting van tv-beugel.
** Elementen met schuifladen moeten aan de muur bevestigd worden (Bevestigingsbeugel wordt meegeleverd).

* Incl. belasting van universele mediamount.

Opties

Max. gezamenlijke  
belasting* (in kg)

Max. belasting topplaat  
(in kg)

Max. belasting per  glasplaat 
(in kg)

Max. belasting per  
schuifladevak** (in kg)

JRL modellen 60 45 15 20

JRB modellen 60 40 – –

Max. gezamenlijke 
 belasting (in kg)

Max. belasting topplaat  
boven het middenvak (in kg)

Max. belasting topplaat  
boven vak L/R (in kg)

JRM modell 60 50 15

Max. belasting 
tv-beugel*  (in kg)

Max. belasting 
universele mediamount

(in kg)

Max. belasting 
universele soundbar 

adapter (in kg)

40 5 8

JRL und JRB

JRM
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Variant 1: 
Tv-Racks 

Het klassieke tv-rack uit glas en metaal. 
Vilt onder de voetjes en zwenkwielen 
worden beiden meegeleverd.

Variant 2: 
Tv-Stands

De floorstand is een slim en 
compacte oplossing voor het 
bevestigen van de televisie.

just-racks in detail 
—

02

Glasoppervlak
—
Hoogglans en krasvast  
in helder of zwart glas. 

02

Glasplaat
—
Uit krasvast helder
of zwart glas.

04

VESA adapter
—
Tv-beugel geschikt voor 
VESA 200 x 200 tot 400 x 400.

01

Aluminium buizen
—
Hoogwaardige buizen  
uit geslepen aluminium.

03

Kabeldoorvoer
—
Kabels lopen onzichtbaar 
door de buis.

03

Kabelmanagement
—
Alle tv-modellen
beschikken over
kabelmanagement.

01

Soundbar adapter
—
Model TV600SP beschikt 
over een adapter voor 
diverse soundbars.
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KG KGBG BGBG

a

b

TV1053

105,0 × 53,2 × 40,0
89,0 × 16,0 × 40,0

89,0 × 28,0 × 40,0

TV1203
120,0 × 53,2 × 40,0
90,0 × 16,0 × 40,0

90,0 × 28,0 × 40,0

R590
59,0 × 76,0 × 47,0
45,0 × 28,0 × 40,0

45,0 × 28,0 × 40,0

TV8553
85,0 × 53,2 × 40,0
69,0 × 16,0 × 40,0

69,0 × 28,0 × 40,0

TV600
61,0 × 96,8 × 50,0

200 × 200 – 400 × 400

61,0 × 36,0

TV600SP*

61,0 × 96,8 × 50,0
200× 200 – 400 × 400

61,0 × 36,0

Model selectie
—

Viltgeleiding 
en dubbele 
wieltjes zijn 
bij levering 
inbegrepen.

Tv- en Hifi-Racks

Beschikbaar  
zonder of met 
soundbar adapter.

Tv-Stands

* Incl. soundbar adapter voor Sonos Playbar en Denon HEOS Bar.

Tv- en Hifi-Racks
U heeft de keuze uit helder glas (KG) en zwart glas (BG).

Kleur selectie
—

Glaskleur Tv-StandsGlaskleuren Tv- en Hifi-Racks

R590Tv-Model

Max. gezamenlijke 
belasting (in kg)

Max. belasting glasplaat  
(in kg)

Max. belasting
tv-beugel (in kg)

40 20 40

Tv-Stands

Tv- en Hifi-Racks

Maximale belastbaarheid
—

1 2

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

B × H × D  (cm)
maat a

maat b

Prijs

B × H × D  (cm)
VESA adapter

bodemplaat

Prijs

Max. gezamenlijke 
belasting (in kg)

Max. belasting topplaat 
(in kg)

Max. belasting midden en onder 
en beneden glasplaat (in kg)

TV-Modelle 50 40 20

R590 80 40 40

299 €

349 € 399 €

349 € 399 € 299 €




