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BR 02 slaapbank / BA 02 armlegger 
Martin Visser - 1960 / 1988

Afmetingen bank: 
192 x 82 x 70 cm BxDxH / zithoogte 40 cm

Afmetingen slaapbank:  
192 x 100 x 70 cm BxDxH / zithoogte 35 cm

Afmetingen armlegger: 
30 x 31 (bovenzijde) - 46 (onderzijde) x 21 cm BxDxH

Al vanaf het moment dat Martin Visser 
in 1960 de slaapbank BR 02 ontwierp, is 
deze multifunctionele slaapbank een icoon 
geworden. 

De BR 02 wordt wereldwijd toegepast 
door zowel consumenten als ook in 
de projectmarkt. In woonkamers en 
gastenverblijven, tot vergader- en 
wachtruimtes.Frame: 

Ronde buis, geborsteld verchroomd metaal of zwart 
gepoedercoat.

Stoffering: 
Diverse stoffen mogelijk (bij voorkeur wol, waardoor de 
scherpe hoeken en strakke stoffering van de bank langer 
behouden blijven) of leer (waarbij door de werking van het 
leer, de stoffering ruimer zal worden).



BZ lattenbank
Martin Visser - 1960
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BZ lattenbank
Martin Visser - voor Stedelijk Museum Amsterdam - 1960

Afmetingen:
160/200 x 42 (5 latten)/60 (7 latten) x 30/40 cm BxDxH

De lattenbank BZ is op verzoek van het 
Stedelijk Museum Amsterdam in 1960 
door Martin Visser ontworpen, waar deze 
nu nog steeds in gebruik is. Het ontwerp 
werd zo goed door het publiek ontvangen, 
dat Visser in 1965 meerdere variaties 
en maten toevoegde aan de Spectrum 
collectie. 

De eenvoudige maar prachtige 
tandverbindingen in het hout zijn 
karakteristiek voor deze lattenbank. Er is 
een klein kussen verkrijgbaar, dat door zijn 
maatvoering van 42x60 cm geschikt is 
voor elke variant van de lattenbank.

Materiaal:
Massief essen, transparant gelakt of zwart gebeitst of 
massief wenge, transparant gelakt.



BR 12 slaapbank
Martin Visser - 1960 | Spectrum - 2012
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BR 12 slaapbank 
Martin Visser - 1960 | Spectrum - 2012

Afmetingen: 
212 x 82 x 70 cm BxDxH / zithoogte 40 cm 
(armleggers 2x10 cm breed)

Met Vissers ontwerp BR 43, een bank met 
vaste armleuningen en een overduidelijk 
sixties signatuur, als uitgangspunt, breidde 
Spectrum de collectie in 2012 uit met de 
bank BR 12. Een sterke en eenvoudige basis 
met 2 armleuningen, die nog steeds de 
mogelijkheid biedt om de bank te gebruiken 
als een slaapbank; de ruimte tussen de 2 
armleuningen is 192 cm.Frame: 

Ronde buis, geborsteld verchroomd metaal of zwart 
gepoedercoat.

Stoffering: 
Diverse stoffen mogelijk (bij voorkeur wol, waardoor de 
scherpe hoeken en strakke stoffering van de bank langer 
behouden blijven) of leer (waarbij door de werking van het 
leer, de stoffering ruimer zal worden).



BQ bank
Wim Quist - voor Kröller Müller Museum - 1970
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BQ bank
Wim Quist - voor Kröller Müller Museum - 1970

Afmetingen:
180 x 60 x 40 cm BxDxH

De bank BQ 01 is begin jaren 70 ontworpen 
door Wim Quist, voor het Kröller Müller 
museum in Otterloo waar het tot op de dag 
van vandaag in gebruik is.

Dit minimalistische bankje wordt gemaakt 
van massief geanodiseerd aluminium en 
valt op door de perfecte verbindingen en 
subtiele details. 

Materiaal:
Zijpanelen uit 20 mm massief, zitting uit 4mm geanodiseerd 
aluminium. Het kussen wordt bekleed met leer. 



SZ 02 fauteuil met tuigleer
Martin Visser - 1960
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SZ 02 fauteuil met tuigleer 
Martin Visser - 1960

Afmetingen:
60 x 65 x 74 cm  BxDxH / armlegger 53 cm / zithoogte 41 cm

De eenvoud van het ontwerp SZ 02 
benadrukt de perfecte lasverbindingen en 
de afwerking van het frame. De stevige 
tuigleren hoes heeft mooie details, zoals 
de gesp op de achterzijde en de veter 
sluiting aan de onderzijde, die het mogelijk 
maakt de hoes nog eens aan te snoeren 
indien gewenst. 

Ontworpen in 1960 en inmiddels een echte 
klassieker!

Frame: 
Ronde buis, geborsteld verchroomd metaal of zwart 
gepoedercoat.

Bekleding: 
Tuigleer naturel of gekleurd in donkerbuin of zwart.



Fauteuil voor Metz&Co
Gerrit Rietveld -1942
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Fauteuil voor Metz&Co
Gerrit Rietveld - Rietveld Originals - 1942

Afmetingen: 
58 x 84 x 74 cm BxDxH / zithoogte 43 cm

Gerrit Rietveld heeft deze fauteuil in 
1942 ontworpen voor het Amsterdamse 
warenhuis Metz&Co, dat in de vorige eeuw 
toonaangevend was op het gebied van 
design. Vanwege de Tweede Wereldoorlog 
is de stoel nooit in productie genomen. 
Verschillende prototypes van een 
vergelijkbaar model zijn bewaard gebleven 
en opgenomen in de collectie van het 
Stedelijk Museum in Amsterdam. In 2017 
is de eerste serie van de Fauteuil voor 
Metz&Co alsnog geproduceerd.

Onderstel: 
Transparant gelakt massief eiken of Amerikaans noten.

Zitting:
Gestoffeerde, ingeschuimde kuip met daarop een 
gefestonneerde bekleding, selectie van stoffen en leer 
beschikbaar, inzenden van “stof klant” is niet mogelijk.



SZ 01 fauteuil
Martin Visser - 1960
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SZ 01 fauteuil     
Martin Visser - 1960

Afmetingen: 
60 x 65 x 74 cm BxDxH / armleggers 53 cm / zithoogte 41 cm

De pitrieten versie van deze klassieker 
combineert ambacht met technische 
perfectie. Het natuurlijke pitriet wordt 
nog steeds gevlochten door Nederlandse 
mandenvlechters, de hoeken en uiteinden 
van het frame zijn perfect gelast.

Frame: 
Ronde buis, geborsteld verchroomd metaal of zwart 
gepoedercoat.

Bekleding: 
Natuurlijk (naturel) pitriet, dat na verloop van tijd zal 
verkleuren onder invloed van licht.



Press Room Chair
Gerrit Rietveld - voor Unesco Parijs - 1958
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Press Room Chair
Gerrit Rietveld - voor Unesco Parijs - 1958

Afmetingen: 
67 x 78 x 78 cm BxDxH / zithoogte 42 cm / armlegger 60 cm

Gerrit Rietveld heeft de Press Room Chair 
ontworpen voor de persruimte in het 
Unesco gebouw in Parijs. 

De Press Room Chair is Rietvelds enige 
draaistoel en is in 2014 voor het eerst in 
productie genomen.

Draaivoet: 

Zwart poedercoat staal. Het frame draait 360˚ rond en keert 

terug naar de beginpositie.

Armlegger: 
Eiken met zwarte of whitwash lak of Amerikaans noten.

Stoffering: 
Selectie van stof en leer. Voor “stof klant” worden alleen 
effen kleuren zonder patroon aanvaard.



New Amsterdam
Gerrit Rietveld - Rietveld Originals - 1937
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New Amsterdam
Gerrit Rietveld - Rietveld Originals - 1937

In 1937 ontwierp Gerrit Rietveld de New 
Amsterdam fauteuil voor het Stoomschip 
‘New Amsterdam’. Dit vlaggenschip van de 
Holland Amerika Lijn maakte haar eerste 
reis naar New York op 10 mei 1938. De 
fauteuil maakte deel uit van een volledig 
interieurontwerp dat Rietveld maakte voor 
een eersteklas hut.

De New Amsterdam is verkrijgbaar met 
massief houten armleuningen of compleet 
gestoffeerd. 

Afmetingen: 
70 x 94 x 76 cm (BxDxH) / Zithoogte 38 cm / Armhoogte 53 cm

Stoffering:
Verschillende stoffen en leersoorten mogelijk.

Armleuningen:  
Massief eiken naturel of donker gebeitst en massief 
Amerikaans noten.



Kokke fauteuil
Ruud-Jan Kokke - 1987
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Kokke fauteuil
Ruud-Jan Kokke - 1987

De Kokke fauteuil is in 1987 door Ruud-
Jan Kokke ontworpen. Het frame van de 
stoel is gemaakt van massief eiken waarin 
latten van essenhout elkaar kruisen en 
ondersteund worden door een voorste en 
achterste balk.

De combinatie van moderne technieken, 
vakmanschap, massief hout en sober 
design maken deze meubelstukken 
authentiek. Daarnaast heeft de fauteuil 
een verrassend goed zitcomfort. De Kokke 
stoel is onderdeel van de collectie van 
het Stedelijk Museum in Amsterdam. Een 
collector’s item en daarom een prachtige 
aanvulling in de Spectrum collectie.

Afmetingen Kokke fauteuil:
57 x 68 x 74 cm BxDxH / zithoogte 40 cm / armlegger 58 cm  

Materiaal:
De Kokke fauteuil wordt geleverd in hout, naturel of gebeitst 
in verschillende kleuren (met een transparante laklaag).



Berlijnse stoel 
Gerrit Rietveld - 1923
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Berlijnse stoel 
Gerrit Rietveld - Rietveld Originals - 1923

Afmetingen:
71,5 x 57 x 100 cm BxDxH / zithoogte 45 cm

Gerrit Rietveld ontwierp de Berlijnse stoel 
in 1923 voor de “Jury Freie Kunstschau” 
in Berlijn. Rietveld ontwierp een ruimte 
met meubilair samen met Vilmos Huszár 
waarbij de laatste verantwoordelijk was 
voor de kleuren voor de stoel.

In 1960 gebruikte Rietveld de Berlijnse 
stoel voor de inrichting van de 
Rijksacademie in Amsterdam. Hiervoor 
paste het ontwerp van de armleuning aan.

Materiaal:
Vervaardigd uit massief eiken panelen, gelakt in de originele 
kleurstelling.

Verkrijgbaar met de armleuning rechts of links.



Steltman stoel
Gerrit Rietveld - voor Steltman Juweliers Den Haag - 1963 
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Steltman stoel
Gerrit Rietveld - Rietveld Originals, voor Steltman Juweliers Den Haag - 1963 

Afmetingen: 
45 x 50 x 70 cm BxDxH / zithoogte 40 cm

De Steltman is ontworpen als een set van 
twee krukjes voor Steltman Juweliers in 
Den Haag. De krukjes waren bedoeld voor 
aanstaande koppels bij het uitzoeken van 
de trouwringen. De originele Steltman 
stoel was bekleed met wit kunstleer.

Verkrijgbaar in massief eiken én in de 
gestoffeerde versie (in productie sinds 
2013) met keuze voor de armleuning 
rechts of links.Materiaal:

Eiken finishes: 
Transparant, whitewash of zwart.

Beklede stoel: 
Selectie van stof en leer. Voor “stof klant” worden alleen 
effen kleuren zonder patroon aanvaard.



SE eetkamerstoelen  
Martin Visser - 1960 
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SE eetkamerstoelen 
Martin Visser - 1960 

Afmetingen SE eetkamerstoelen:
43 x 46 x 80 cm BxDxH / zithoogte 46 cm

Afmetingen SB barstoelen:
43 x 50 x 95 cm BxDxH / zithoogte 67 cm
43 x 53 x 110 cm BxDxH / zithoogte 82 cm 

Martin Visser ontwierp in 1960 een serie 
eetkamerstoelen. Bij zowel de tuigleren als 
ook de pitrieten versie wordt het originele 
ambacht van het leer bewerken en riet 
vlechten, gecombineerd met technische 
perfectie van het laswerk van de frames. 
De gestoffeerde versie biedt extra 
zitcomfort en kleurrijke mogelijkheden! 

Frame: 
Ronde buis, geborsteld verchroomd metaal of zwart gepoedercoat.

Bekleding: 
Stof, leer, tuigleer of natuurlijk naturel pitriet.



SE 69 eetkamerstoel
Martin Visser - 1959
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Afmetingen:
59 x 58 x 78 cm (BxDxH) / Armhoogte 68 cm / Zithoogte 49 cm

60 jaar na de introductie is de SE 69 
eetkamerstoel weer onderdeel geworden 
van de Spectrum collectie! Deze iconische 
klassieker, met een tijdloos design en 
uitstekend comfort, werd in 1959 door 
Martin Visser ontworpen.

De SE 69 heeft een zwart frame, massief 
houten armleuningen en kan gestoffeerd 
worden in vele verschillende stoffen 
en leersoorten. Ook een tweekleurige 
stoffering met matchende kleuren voor de  
rug en zitting is mogelijk.

SE 69 eetkamerstoel
Martin Visser - 1959

Stoffering: 
Verschillende stoffen en leersoorten mogelijk.

Frame:  
Vierkant buisframe, gepoedercoat in zwart.

Armleuningen: 
Massief eiken naturel, bruin of donker gebeitst en massief 
Amerikaans noten.



TE 06 tafel
Martin Visser - 1960
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TE 06 tafel
Martin Visser - 1960

Afmetingen TE 06: 
Ø 130 x 74 (H)cm

Diameter tafelblad: 130 cm (4-5 personen).
Diameter tussen 110 - 140 cm verkrijgbaar op aanvraag.

De TE 06 van Martin Visser is een 
Spectrum design in optima forma: al vanaf 
het begin dat deze tafel in de collectie zit 
een tijdloos en toch eigentijds ontwerp! 

Materiaal:

Blad: Het blad bestaat uit een berken multiplex met 
een finish. Er kan gekozen worden voor een zwart of wit 
laminaat, een Amerikaans noten fineer (mat gelakt) of 
gerookt eiken fineer (mat gelakt). Bij deze versie is elk 
patroon uniek met een donkere warme, bijna zwarte kleur.

Onderstel: Het onderstel bestaat uit een geborsteld 
chromen, of zwart geëpoxeerde koker met 3 gelakte poten 
aan de boven- en onderzijde.



Phill tafel
Studio Parade - 2010
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Phill tafel
Studio Parade - 2010

De Phill tafel is in 2010 door Studio Parade 
ontworpen, in opdracht van de Dutch 
Design Academy in Eindhoven. De tafel is 
in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar 
en gemakkelijk in hoogte te verstellen. De 
open vakken aan weerszijden in het blad 
bieden opbergruimte voor bijvoorbeeld 
tijdschriften, boeken, een laptop of 
accessoires. De Phill tafel wordt standaard 
geleverd met een lade van 40 cm breed, 
extra lades van 40 en/of 45 cm breed 
kunnen los besteld worden. 

Afmetingen:

Phill tafel: 
180/210/240/300 x 90 cm LxB 
x 70/ 72/74/76/78/80/82 cm H

Phill lade:
40 x 30 x 5 cm BxDxH

Materiaal:

Onderstel:  
Massief eiken poten (finish matchend met bij het blad). De 
stalen jukken van de tafelpoten zijn gelakt in wit, off-white 
of antraciet. 

Blad: 
Wit laminaat of eiken fineer, naturel of gebeitst in whitewash 
of zwart (met een een transparante, matte laklaag).



Endless tafel
Aart van Asseldonk - 2018
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Endless tafel
Aart van Asseldonk - 2018

Afmetingen Endless | standaardmaten:
193 x 90 x 76 cm LxBxH (1 kruis)
260 x 90 x 76 cm LxBxH (2 kruizen)

Afmetingen Endless | aanvullende module: 
67,5 x 90 x 76 cm LxBxH (1 kruis)

Aart van Asseldonk ontwierp de Endless 
tafel oorspronkelijk voor het iconische 
gebouw van De Ploeg fabriek (Gerrit Rietveld, 
1958). De vele variaties in afmetingen, 
tafelbladen en materialen geven eindeloze 
mogelijkheden in het creëren van een 
custom made tafelsetting. 

Endless 193 x 90 cm

Endless 260 x 90 cm

Endless met aanvullende modules 

De rode streepjes geven de losse modules aan.

Tafelbladen: Het tafelblad is leverbaar in glas of massief 
hout. Bij een houten blad (dikte 20 mm) kan gekozen worden 
uit massief wengé, eiken of Amerikaans noten, allen met 
een transparante, matte laklaag. Een glazen blad (dikte 10 
mm) kan in helder glas of brons glas worden uitgevoerd. De 
glazen bladen liggen op een eiken inlay met een dikte van 6 
mm.

Onderstel: Het onderstel is van staal (5 mm dik), zwart 
geëpoxeerd in RAL 9005.



Minium tafel
Chris Slutter - 2012
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Minium tafel
Chris Slutter - 2012

Afmetingen: 
250/300/350/400 x 90 x 76 cm LxBxH

Kracht en verfijning ontmoeten elkaar in 
dit mooie ontwerp. Deze ranke maar stoere 
tafel is verkrijgbaar in een lengte tot 
400 cm, zonder enig risico op een 
doorbuigend blad. 

Hoe langer de lengte van de tafel, hoe beter 
de balans tussen het blad en het frame.

Blad:
Verkrijgbaar in massief eiken of essen. Naturel, whitewash of 
zwart. Gefinisht met een transparante laklaag.

Frame: 
Gepoedercoat in menie rood, wit of zwart.



Tangled salontafel + bijzettafel 
Carolina Wilcke - 2015
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Tangled salontafel + bijzettafel 
Carolina Wilcke - 2015

Tangled is geïnspireerd op de stalen 
raamkozijnen die vroeger vaak werden 
toegepast in industriële gebouwen. Voor 
dit ontwerp experimenteerde ontwerpster 
Carolina Wilcke met verschillende stalen 
profielen.

De salontafel bestaat uit 2 volumes die 
in elkaar grijpen, waarvan het kleinste 
verrijdbaar is. Het frame bestaat uit stalen 
profielen, mat zwart geëpoxeerd, waarin 
glazen bladen gefixeerd zijn.  

De Tangled bijzettafel is afgeleid van 
de Tangled salontafel. Opnieuw creëren 
2 volumes een bijzettafel die zowel 
intrigerend als practisch is! 

Afmetingen: 

Tangled salontafel maat M:
130 x 60 x 38 cm BxDxH (maximale maten gemeten)

Tangled salontafel maat L:
160 x 74 x 38 cm BxDxH (maximale maten gemeten)

Tangled bijzettafel:
38 x 50 x 40 cm BxDxH (maximale maten gemeten)

Materiaal:

Tangled salontafel: 
Voor het frame worden industriële stalen profielen gebruikt. 
Deze zijn altijd zwart gepoedercoat. Het kleinste volume is 
verrijdbaar over de volle breedte van de tafel maar kan ook 
gefixeerd geleverd worden. Het bovenste blad is altijd van 
glas, helder of antraciet. Het middelste, grote blad kan met 
glas geleverd worden, als ook met een fineer inleg (gerookt 
eiken of eucalyptus) of met een kussen, waardoor de tafel 
transformeert in een zit-element. Het onderste blad kan 
worden geleverd met glas (helder of antraciet) of met een 
fineer inleg (gerookt eiken of eucalyptus).

Tangled bijzettafel: 
Het frame bestaat uit massief staal, zwart gepoedercoat. De 
bladen zijn van helder of antraciet glas.



IJhorst bijzettafels
Constant Nieuwenhuys - 1953
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IJhorst bijzettafels
Constant Nieuwenhuys - 1953

Afmetingen:

IJhorst is verkrijgbaar in 3 maten (S,M,L):
IJhorst S: Ø 26 x 31(H) cm
IJhorst M: Ø 50 x 43(H) cm
IJhorst L: Ø 60 x 46(H) cm

Schilder en New Babylon architect 
Constant Nieuwenhuys heeft in 1953 
verschillende meubels ontworpen voor 
Spectrum. De IJhorst tafeltjes zijn hiervan 
het meest in het oog springende resultaat. 
Het kenmerkende onderstel uit de jaren 
vijftig is tijdloos: fragiel en frivool, als een 
insect én ijzersterk.

Variaties:
Het onderstel is gelakt met een zwarte poedercoating 
(Ral 9005) met fijne structuur. Het blad is verkrijgbaar met 
Amerikaans notenfineer en met “Extreme matt” laminaat.

Het grootste formaat (L) is eveneens verkrijgbaar met helder 
en rookglas (antraciet) en met RVS onderstel.

Bladen:



TC kruk
Ruud-Jan Kokke  - 1989



T: +31 (0)40 401 55 14
E: info@spectrumdesign.nl
W: www.spectrumdesign.nl

TC kruk
Ruud-Jan Kokke  - 1989

Afmetingen:
Bovenkant Ø 32,5 cm / onderkant Ø 35 cm / hoogte 43 cm

De TC kruk is door Ruud-Jan Kokke 
ontworpen op aanvraag van het Boymans 
van Beuningen Museum in Rotterdam, 
als een kruk die bezoekers makkelijk mee 
kunnen nemen gedurende rondleidingen. 
De TC kruk is stapelbaar en licht in gewicht 
(1 kg). De ronde vormen en de handgreep 
aan de bovenkant maken het een perfecte 
makkelijke toepasbare kruk.

De kruk is gemaakt van berken triplex dat 
bestaat uit 4 dunne fineerlagen. Dit maakt 
de romp van de kruk licht en sterk.

Maximale gewicht: 100 kg.

Materiaal: 
Verkrijgbaar in naturel berken triplex (2 mm), mat gelakt, of 
zwart gebeitst.



Babel
Studio Parade - 2005
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Babel
Studio Parade - 2005

Afmetingen:
 
Basis module: 
100/150 x 30 x 60 cm BxDxH

Aanvullende modules:
100/150 x 30 x 30 cm BxDxH

De Babel kast, ontworpen door Studio 
Parade, is modulair en multifunctioneel. 
De kast kan gebruikt worden als sidetable, 
TV meubel, boekenkast of roomdivider. 
Bovenal is Babel een in het oog springend 
en bijzonder object in elke ruimte! 

Bij de modules worden losse blokken 
geleverd, die naar eigen inzicht in de kast 
geplaatst kunnen worden. Belangrijk is dat 
de blokken verspringen; dit versterkt de 
constructie van de kast. De afstand tussen 
de diverse leggers ligt vast.

Materiaal:
De kopse kanten van het berken multiplex van de Babel zijn 
blank en onbehandeld. Alle legplanken zijn tweezijdig bekleed 
met een matte, slijtvaste lamineerlaag, leverbaar in wit of 
warm antraciet. 
De basis module is 60 cm hoog, de aanvullende modules 
van 30 cm hoog kunnen gemakkelijk gestapeld worden op de 
basis module (maximaal geadviseerde hoogte van 180 cm). 



Tangled kabinet
Carolina Wilcke - 2015
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Tangled kabinet
Carolina Wilcke - 2015

Afmetingen: 
168 x 51 x 92 cm  BxDxH

Carolina Wilcke ontwierp het Tangled 
kabinet voor Spectrum in 2015. 
Geïnspireerd door de stalen raamkozijnen 
die vroeger vaak werden toegepast in 
industriële gebouwen, gebruikte ze 
verschillende stalen profielen. Tangled 
geeft het gevoel van 2 volumes, die 
samen één zijn. De perfecte verhoudingen, 
met slimme verbindingen creëren een 
fascinerend meubel. Geschikt als dressoir 
of om bijzondere voorwerpen in te tonen.

Het kabinet bestaat uit 2 volumes, ieder 
met glas ingelegd, waardoor 4 lagen 
met verschillende hoogtes ontstaan. Het 
ontwerp staat op 4 ranke pootjes.

Materiaal:
Het frame bestaat uit industriële stalen profielen, zwart 
gepoedercoat, waarin glazen bladen zijn gefixeerd door 
glaslatten.



Paperback wandsysteem
Studio Parade - 2009
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Paperback wandsysteem
Studio Parade - 2009

Afmetingen: 
120 x 60 cm BxH, legplank 12 cm diep/tab 20 cm diep 
60 x 60 cm BxH, legplank 12 cm diep/tab 20 cm diep 
30 x 60 cm BxH, legplank 12 cm diep/tab 20 cm diep 

Paperback is een uniek en modulair 
wandsysteem dat minimale ruimte 
inneemt in een interieur en tegelijkertijd 
een opvallende verschijningsvorm heeft.  
De dunne legplanken leveren een bijzonder 
lijnenspel op. De paperback krijgt door 
de invulling met boeken en accessoires 
een eigen grafiek en palet aan kleuren. 
Paperback is modulair en bestaat per 
set uit één stevige wandplaat van 30x60 
cm, 60x120 cm of 60x60 cm, met 13 
horizontale sleuven erin. De wandplaat 
wordt door middel van vier schroeven 
gemonteerd. Per wandplaat worden 13 
losse volkern legplanken geleverd met 
een dikte van 4 mm die vervolgens in 
de sleuven geschoven worden. Per 13 
legplanken zijn er 3 met een ‘tab’ voor 
het plaatsen van grotere boeken of 
tijdschriften.

Materiaal:

Legplanken: 
Gemaakt van volkern laminaat in wit of antraciet. 

Wandplaat:
MDF gelakt in bijpassend wit of antraciet.



Tangled vitrine
Carolina Wilcke - 2017
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Tangled vitrine
Carolina Wilcke - 2017

Afmetingen: 
86 x 40 x 158 cm BxDxH

Materiaal:
Het frame bestaat uit zwart gepoedercoat massief staal. 
De gehard glazen delen zijn 5 mm dik. De vitrine heeft drie 
glazen tableaus.

De Tangled vitrine is een uitbreiding op 
de Tangled serie van Carolina Wilcke. De 
2 deuren zijn aan de zijkant van de vitrine 
geplaatst en sluiten met behulp van kleine 
magneetjes. De elegante vormgeving 
laat de voorzijde van de vitrine puur, met 
een goed zicht op de bijzonderheden die 
in de vitrine geplaatst worden. Ook de 
kleine deurgrepen passen naadloos in dit 
intrigerende ontwerp.



Benno spiegel
Benno Premsela - 1956
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Benno spiegel
Benno Premsela - 1956

Afmetingen: 
Houten cirkel Ø 50 cm
Spiegel 33,5 x 33,5 cm

De Benno Spiegel die Benno Premsela in 
1956 voor Spectrum heeft ontworpen is 
het ultieme voorbeeld van zijn 
no-nonsense benadering van design. 
Hij gebruikte een beuken cirkel met een 
diameter van 50 cm en stak door een gleuf 
aan de bovenzijde de vierkante spiegel. 
Inmiddels een design icoon, wellicht door 
de subtiele verwijzing naar de Vitruvius 
man van Leonardo Da Vinci.

Materiaal:
De spiegel is verkrijgbaar in blank of zwart gelakt beukenhout.



Spectrum staat bekend om karakteristiek design en traditioneel 
vakmanschap. Sinds haar oprichting in 1941 verbindt Spectrum 
het werk van toonaangevende Nederlandse ontwerpers uit de 20e 
eeuw met dat van hedendaags talent. In de jaren 50 ontwikkelde 
Martin Visser de eerste hedendaagse design collectie van 
Spectrum. Vandaag de dag zijn een groot deel van zijn ontwerpen 
en die van ontwerpers die hij aan Spectrum verbond nog steeds 
onderdeel van de collectie. 

Spectrum combineert de klassiekers van de Nederlandse meesters 
Martin Visser, Gerrit Rietveld, Benno Premsela en Constant 
Nieuwenhuys, met nieuwe ontwerpen van onze huidige generatie, 
zoals Studio Parade, Aart van Asseldonk, Ruud-Jan Kokke, Chris 
Slutter en Carolina Wilcke.

De Spectrum collectie is een combinatie van comfort en iconische 
ontwerpen met een ontluikende schoonheid van soberheid en 
functionaliteit. Het gebruik van hoogwaardige materialen en een 
uitstekende afwerking is in elk ontwerp zichtbaar.

Over Spectrum
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