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Junite

Een unieke collectie volgens de huidige trends. De meubelen worden gemaakt, door het samenvoegen van units. 
Hierdoor zijn de mogelijkheden zeer uitgebreid. Kies voor open vakken, gladde fronten of ribbel fronten, en stel op 
deze manier jouw tv-meubel samen. Ook bij de kasten zijn er verscheidene opties om een uniek meubel te maken. 
Hang ze naast elkaar, en breid op de manier je meubel uit!

De collectie Junite wordt vervaardigd uit verschillende materialen. De bovenbladen, boekenplanken, afgeronde units  
en de ribbelfronten, worden gemaakt van massief geselecteerd eikenhout. De rompen van de kasten, zijkanten van 
het tv-meubel, de gladde fronten en de rechte open units worden gemaakt van eikenfineer. De binnenkant van de 
units wordt gemaakt van plaatmateriaal met HPL (met uitzondering van de open units). 
Wordt er voor een accentkleur in metallic gekozen, zoals een lade, glad front of inzetbak, dan wordt deze in MDF 
gemaakt. 

1e druk
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Stel je meubel samen door units te kiezen. Een tv-meubel bestaat uit minimaal een linker unit en een rechterunit. Maak 
het meubel breder door midden units toe te voegen.
De middelhoge kastjes zijn tegen elkaar aan, op te hangen. Op deze manier ontstaat een brede kast. 
Voor het verwerken van een order is een Furnplan tekening verplicht. 

Stap 1: kies units

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel BKS-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u 
vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw meubel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde 
of geborstelde afwerking:  

Geborstelde afwerking  *alleen mogelijk bij de bovenbladen
 Dit is het machinaal met een borstel bewerken van de bovenbladen van het meubel om de levende houtstructuur   
 extra te benadrukken. Een geborstelde afwerking is niet bij alle kleuren mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden. 

(Bovenbladen met een geborstelde afwerking vallen altijd in prijsgroep C. M.u.v. kleuren uit categorie A, deze vallen met een geborstelde 

afwerking in prijscategorie B.)

Stap 3: kies kleur en afwerking

positie(s):zonder kabeldoorvoerdop met zwarte kabeldoorvoerdop met RVS kabeldoorvoerdop

Stap 4: kies kabeldoorvoerdop  *Meerprijs zie prijzenbrochure

met tv-kolom, artikelnummer: TVK____zonder tv-kolom positie:

Stap 5: kies tv-kolom  *Meerprijs zie prijzenbrochure

• Alle spotjes zijn mini-LED 
verlichting met dimbare trafo, zwart

zonder verlichting met 1 spotje

• Verlichting wordt altijd ingefreesd

• Voor verlichting geldt een meerprijs 
(zie prijslijst)

Stap 6: kies verlichting  *Meerprijs zie prijzenbrochure

Stappenplan

Om de units van het tv-dressoir af te dekken, is het nodig om een bovenblad te kiezen. Tel de breedtes van de units bij 
elkaar op, en kies vervolgens het juiste bovenblad. 

Stap 2: kies bovenblad
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Stap 7: kies kleur/afwerking haardkast en sokkel

MDF met RAL-kleur MDF met grondverf *

• Beige Pietra Marble

• Brown Pietra Marble

• kies een RAL-kleur • Grondverf wit

• Grondverf middengrijs

• Grondverf zwart

* De haardkast/sokkel dient nog afgewerkt te worden
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zonder pasplint

Stap 8: kies hoogte haardkast   *Meerprijs zie prijzenbrochure

• hoogte 158 cm t/m 198 cm

• maximale hoogte haardkast is plafondhoogte - 92 cm
(bij sokkel van 25 cm hoog)

met pasplint 40 cm hoog, alleen mogelijk bij MDF met grondverf

• hoogte incl. pasplint 158 cm t/m 238 cm

• hoogte haardkast (incl. pasplint) tot plafond = plafondhoogte - 52 cm
(bij sokkel van 25 cm hoog)
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JTM40B

Tv units

" 40 x j 42 x # 25 cm

(unit midden)

" 40 x j 42 x # 25 cm

" 80 x j 42 x # 25 cm

" 80 x j 42 x # 25 cm

" 80 x j 42 x # 25 cm

JTL40B (unit links) JTR40B (unit rechts)

JTM40C (unit midden)JTL40C (unit links) JTR40C (unit rechts)

JTAR80A (unit (afgerond) rechts)JTAL80A (unit (afgerond) links)

JTM80A (unit midden)JTL80A (unit links) JTR80A (unit rechts)

JTM80B (unit midden)JTL80B (unit links) JTR80B (unit rechts)

Units met glad front

Units met ribbel front

Units open, met vast schap

Units open, met vast schap

Units met glad front
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" 80 x j 42 x # 25 cm

Bovenbladen

JTM80C (unit midden)JTL80C (unit links) JTR80C (unit rechts)

Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Units met ribbel front

Overige stappen

JBBR.40
JBBR.80
JBBR.120
JBBR.160
JBBR.200
JBBR.240

Lengte 40 cm
Lengte 80 cm
Lengte 120 cm
Lengte 160 cm
Lengte 200 cm
Lengte 240 cm

JBBR.280
JBBR.320
JBBR.360

Lengte 280 cm
Lengte 320 cm
Lengte 360 cm

JBBAR.80
JBBAR.120
JBBAR.160
JBBAR.200
JBBAR.240

Lengte 80 cm
Lengte 120 cm
Lengte 160 cm
Lengte 200 cm
Lengte 240 cm

JBBAR.280
JBBAR.320
JBBAR.360

Lengte 280 cm
Lengte 320 cm
Lengte 360 cm

JBBAL.80
JBBAL.120
JBBAL.160
JBBAL.200
JBBAL.240

Lengte 80 cm
Lengte 120 cm
Lengte 160 cm
Lengte 200 cm
Lengte 240 cm

JBBAL.280
JBBAL.320
JBBAL.360

Lengte 280 cm
Lengte 320 cm
Lengte 360 cm

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel BKS-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u 
vragen naar onze stalen.

Geborstelde afwerking
                  Dit is het machinaal met een borstel bewerken van de vlakke delen van de boekenplank om de levende   
                  houtstructuur extra te benadrukken. Een geborstelde afwerking is niet bij alle kleuren mogelijk. Vraag naar de 
 mogelijkheden.

 

Stap 1: kies lengte

Stap 2: kies kleur

Stap 3: kies afwerking

Stap 4: kies sierstrip  *Meerprijs zie prijzenbrochure

Zonder sierstrip Met sierstrip

• 1102, Mocca Metallic

• 1103, Copper Metallic 

• 1104, Brass Gold Metallic

• 1105, Champagne Metallic
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" 80 x j 42 x # 25 cm

Haardkast    " 79 x j 38

JHM80C (unit midden)JHM80B (unit midden)

JHK80

Units inclusief bovenblad voor haardkast JHK80

Haardkast met sokkel  *incl. haard Vivente 75

Haardunits 

" 105 x j 42 x # 25 cm

JHM105C (unit midden)JHM105B (unit midden)

Units inclusief bovenblad voor haardkast JHK105

Haardkasten 

Stap 3

Overige stappen

Ju
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Sokkel    " 79 x j 38 x # 25cm
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JHK105

Haardkast met sokkel  *incl. haard Vivente 100

Overige stappen

9

Haardkast    " 104 x j 38 

Sokkel    " 104 x j 38 x # 25cm

Stap 7 Stap 8
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Overige stappen

Stap 3 Stap 6

" 50 x j 42 x # 145 cm

Wandkasten

" 50 x j 42 x # 145 cm

JM1BJM1A JIB.50

JM1DJM1C JM1E

" 50 x j 39 x # 25 cm

Wandkasten met open vak

Wandkasten met lade

Inzetbak t.b.v. JM1A en JM1B

Ju
ni

te

10
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Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel BKS-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar 
onze stalen.

Kan per cm worden besteld Wordt geleverd incl. blinde bevestiging

Geborstelde afwerking
                  Dit is het machinaal met een borstel bewerken van de vlakke delen van de boekenplank om de levende houtstructuur extra  
                  te benadrukken. Een geborstelde afwerking is niet bij alle kleuren mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

zonder verlichting met 1 spotje met 2 spotjes

met 3 spotjes met 4 spotjes positie(s):

• Alle spotjes zijn mini-LED verlich-
ting met dimbare trafo

• Verlichting in open vakken 
 wordt altijd ingefreesd

De plankendragers kunnen op drie verschillende manieren versteld worden:

• De plankendragers kunnen van boven naar beneden worden bewogen, zodat u de boekenplank waterpas kunt maken.
• De plankendragers kunnen van links naar rechts bewogen worden, zodat u de boekenplank horizontaal kunt afstellen.
• Als laatste kan de hoek waarin de boekenplank staat aangepast worden.

JBAL10.050
JBAL10.075
JBAL10.100
JBAL10.125
JBAL10.150
JBAL10.175

Lengte van 25 t/m 50 cm
Lengte van 51 t/m 75 cm
Lengte van 76 t/m 100 cm
Lengte van 101 t/m 125 cm
Lengte van 126 t/m 150 cm
Lengte van 151 t/m 175 cm

JBAL10.200
JBAL10.225
JBAL10.250
JBAL10.275
JBAL10.300

Lengte van 176 t/m 200 cm
Lengte van 201 t/m 225 cm
Lengte van 226 t/m 250 cm
Lengte van 251 t/m 275 cm
Lengte van 276 t/m 300 cm

JBAR10.050
JBAR10.075
JBAR10.100
JBAR10.125
JBAR10.150
JBAR10.175

Lengte van 25 t/m 50 cm
Lengte van 51 t/m 75 cm
Lengte van 76 t/m 100 cm
Lengte van 101 t/m 125 cm
Lengte van 126 t/m 150 cm
Lengte van 151 t/m 175 cm

JBAR10.200
JBAR10.225
JBAR10.250
JBAR10.275
JBAR10.300

Lengte van 176 t/m 200 cm
Lengte van 201 t/m 225 cm
Lengte van 226 t/m 250 cm
Lengte van 251 t/m 275 cm
Lengte van 276 t/m 300 cm

JBR10.050
JBR10.075
JBR10.100
JBR10.125
JBR10.150
JBR10.175

Lengte van 25 t/m 50 cm
Lengte van 51 t/m 75 cm
Lengte van 76 t/m 100 cm
Lengte van 101 t/m 125 cm
Lengte van 126 t/m 150 cm
Lengte van 151 t/m 175 cm

JBR10.200
JBR10.225
JBR10.250
JBR10.275
JBR10.300

Lengte van 176 t/m 200 cm
Lengte van 201 t/m 225 cm
Lengte van 266 t/m 250 cm
Lengte van 251 t/m 275 cm
Lengte van 276 t/m 300 cm

Boekenplanken

Stap 1: kies lengte

Stap 2: kies kleur

Stap 3: kies afwerking

Stap 4: kies verlichting

• Draagkracht van boekenplank is 20 kg. 

25 cm diep
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SALONTAFELS DIAMOND

Salontafels Diam
ond

13
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Overige stappen

Stap 3Sa
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Salontafels rond
38 cm hoog

Salontafel rond

57
01

.f.
05

0

 Ø 50 x H 38 cm

Salontafel rond

57
01

.f.
07

0

 Ø 70 x H 38 cm

Salontafel rond

 Ø 90 x H 38 cm

57
01

.f.
09

0

43 cm hoog

Salontafel rond

 Ø 50 x H 43 cm

57
02

.f.
05

0

Salontafel rond

 Ø 70 x H 43 cm

57
02

.f.
07

0

Salontafel rond

 Ø 90 x H 43 cm

57
02

.f.
09

0

43 cm hoog | met ribbel

Salontafel rond

 Ø 50 x H 43 cm

57
12

.f.
05

0

Salontafel rond

 Ø 70 x H 43 cm

57
12

.f.
07

0

Salontafel rond

 Ø 90 x H 43 cm

57
12

.f.
09

0
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Overige stappen

Stap 3

38 cm hoog

Salontafel organisch

 B 75 x D 50 x H 38 cm

57
03

.f.
07

5

Salontafel organisch

 B 60 x D 40 x H 38 cm

57
03

.f.
06

0

43 cm hoog

Salontafel organisch

 B 130 x D 75 x H 43 cm

57
04

.f.
13

0

Salontafel organisch

 B 110 x D 65 x H 43 cm

57
04

.f.
11

0

Salontafels organisch
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VORMTon AFWERKING2,7 cm dik blad

• Bij standaard ton-vorm tafel geldt: de breedte is de helft van de lengte
• Afstand tussen de poten is max. 220 cm, bij een grotere afstand is een middenpoot of spansysteem noodzakelijk, dit geeft een 
meerprijs. 

Genoest eikenhout Geselecteerd eikenhout
5038.r.120
5038.r.130
5038.r.140
5038.r.150
5038.r.160
5038.r.170
5038.r.180
5038.r.190
5038.r.200
5038.r.220
5038.r.240
5038.r.260
5038.r.280
5038.r.300

Lengte van 111 t/m 120 cm
Lengte van 121 t/m 130 cm
Lengte van 131 t/m 140 cm
Lengte van 141 t/m 150 cm
Lengte van 151 t/m 160 cm
Lengte van 161 t/m 170 cm
Lengte van 171 t/m 180 cm
Lengte van 181 t/m 190 cm
Lengte van 191 t/m 200 cm
Lengte van 201 t/m 220 cm
Lengte van 221 t/m 240 cm
Lengte van 241 t/m 260 cm
Lengte van 261 t/m 280 cm
Lengte van 281 t/m 300 cm

5038.f.120
5038.f.130
5038.f.140
5038.f.150
5038.f.160
5038.f.170
5038.f.180
5038.f.190
5038.f.200
5038.f.220
5038.f.240
5038.f.260
5038.f.280
5038.f.300

Lengte van 111 t/m 120 cm
Lengte van 121 t/m 130 cm
Lengte van 131 t/m 140 cm
Lengte van 141 t/m 150 cm
Lengte van 151 t/m 160 cm
Lengte van 161 t/m 170 cm
Lengte van 171 t/m 180 cm
Lengte van 181 t/m 190 cm
Lengte van 191 t/m 200 cm
Lengte van 201 t/m 220 cm
Lengte van 221 t/m 240 cm
Lengte van 241 t/m 260 cm
Lengte van 261 t/m 280 cm
Lengte van 281 t/m 300 cm

Tafelblad Tender

Stap 1: kies maatvoering

Stap 2: kies onderstel
Tafelpoot Tender
" 130 x j 80 x # 74 cm " 170 x j 88 x # 74 cm " 230 x j 88 x # 74 cm

H12BH12A H12D
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Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel BKS-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt 
u vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw tafel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde 
afwerking of uit één of meerdere van de volgende bewerkingen:  

Met of zonder geschraapt bovenblad
 Schrapen: het handmatig met een schaaf bewerken van het bovenblad om de tafel een ambachtelijke 
 uitstraling te geven.

Met of zonder slijtranden
 Slijtranden: het afschuren van de scherpste randen en hoeken

Met of zonder geborsteld blad
 Borstelen: het machinaal met een borstel bewerken van de bovenkant van het tafelblad om de levende   
 houtstructuur extra te benadrukken. Een geborstelde afwerking is niet bij alle kleuren mogelijk. Vraag 
 naar de mogelijkheden.

Stap 3: kies kleur en afwerking



www.bksmeubelen.nl

Brouwers Meubelen B.V.

Weth. Klompstraat 7

7951 SC  Staphorst

T. +31 (0) 522 - 461656
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