Munari Matera
Het tv-meubel is een belangrijk onderdeel van uw interieur. Het tv-meubel moet niet alleen passen bij de
rest van het interieur, maar daarnaast is ook het gebruiksgemak een belangrijke voorwaarde. Onlangs
introduceerde het Italiaanse merk Munari haar nieuwste tv-meubellijn Matera.
De tv-meubels laten zich kenmerken door strakke zwarte lijnen met mooie details. Het totale assortiment
bestaat uit diverse verschillende uitvoeringen. Daarmee bewijst het designers team van Munari ook dat de
nodige aandacht is besteed aan gebruiksgemak in verschillende situaties.
Eén van de details is de afwerking van het stand-alone tv-meubel. De Matera is vervaardigd uit zwart
mdf en voorzien van een mooie structuur aan de buitenzijde. Daarnaast zijn de meubels voorzien van
glazen planken beschikbaar in de kleuren wit of zwart. De collectie bestaat uit verschillende modellen
uiteenlopend van een open model met ruimte voor een soundbar tot een volledig gesloten tv-meubel met
glazen deurtjes voorzien van active door. Deze toepassing zorgt ervoor dat u met gesloten deurtjes toch uw
audio-apparatuur kan bedienen met de afstandsbediening.

Matera MT100
Uitvoering:
Zwart tv-meubel
Kleuropties:
Glazen plank in wit of zwart
Productkenmerken:
Ruime, open tv-meubel waarvan
de buitenzijde voorzien is van een
mooie structuur. De plank aan de
binnenzijde is in hoogte verstelbaar
en leverbaar in wit of zwart.

Munari Matera MT100

MT100NEBI

MT100NENE

Geschikt voor een tv van maximaal (inch)

42"

42"

Belastbaarheid bovenblad (kg)

50

50

Verrijdbare wielen

4

4

Verstelbare planken

1

1

Belastbaarheid planken binnenkant (kg)

10

10

Hoogte (cm)

46

46

Hoogte incl wieltjes (cm)

53

53

Breedte (cm)

100

100

Diepte (cm)

45

45

Hoogte binnenwerk (cm)

41

41

Breedte binnenwerk (cm)

94,8

94,8

Diepte binnenwerk (cm)

42,9

42,9

Materiaal

zwart tv-meubel voorzien
van witte, glazen plank

zwart tv-meubel voorzien
van zwarte, glazen plank

Optioneel

set van 4 design pootjes

set van 4 design pootjes

Matera MT110
Uitvoering:
Zwart tv-meubel
Kleuropties:
Glazen deurtjes in wit of zwart
Productkenmerken:
Ruim stand-alone tv-meubel in de
kleur zwart waarvan de buitenzijde
voorzien is van een mooie structuur.
Het meubel biedt ruimte voor
een soundbar, de deurtjes aan de
voorkant zijn verkrijgbaar in effen wit
of zwart.

Munari Matera MT110

MT110NEBI

MT110NENE

Geschikt voor een tv van maximaal (inch)

47"

47"

Belastbaarheid bovenblad (kg)

50

50

Verrijdbare wielen

5

5

Verstelbare planken

2

2

Belastbaarheid planken binnenkant (kg)

10

10

Hoogte (cm)

57

57

Hoogte incl wieltjes (cm)

64

64

Breedte (cm)

110

110

Diepte (cm)

45

45

Hoogte binnenwerk (cm)

52

52

Breedte binnenwerk (cm)

104,6

104,6

Diepte binnenwerk (cm)

35

35

Active Door

ja

ja

Push/pull to open

ja

ja

Materiaal

zwart tv-meubel voorzien
van witte deuren en ruimte
voor een soundbar

zwart tv-meubel voorzien
van zwarte deuren en
ruimte voor een soundbar

Optioneel

set van 5 design pootjes

set van 5 design pootjes

Matera MT115
Uitvoering:
Zwart tv-meubel
Kleuropties:
Glazen plank in wit of zwart
Productkenmerken:
Ruim, open tv-meubel waarvan
de buitenzijde voorzien is van een
mooie structuur. Het meubel is in
twee delen opgesplitst met elk twee
glazen planken.

Munari Matera MT115

MT115NEBI

MT115NENE

Geschikt voor een tv van maximaal (inch)

47"

47"

Belastbaarheid bovenblad (kg)

50

50

Verrijdbare wielen

5

5

Verstelbare planken

2

2

Belastbaarheid planken binnenkant (kg)

10

10

Hoogte (cm)

30,5

30,5

Hoogte incl wieltjes (cm)

37,5

37,5

Breedte (cm)

115

115

Diepte (cm)

45

45

Hoogte binnenwerk (cm)

25,5

25,5

Breedte binnenwerk (cm)

2x 53,9

2x 53,9

Diepte binnenwerk (cm)

42,5

42,5

Materiaal

zwart tv-meubel voorzien
van twee witte, glazen
planken

zwart tv-meubel voorzien
van twee zwarte, glazen
planken

Optioneel

set van 5 design pootjes

set van 5 design pootjes

Matera MT116
Uitvoering:
Zwart tv-meubel
Kleuropties:
Glazen plank in wit of zwart
Productkenmerken:
Ruim, open stand-alone tv-meubel
in de kleur zwart waarvan de
buitenzijde voorzien is van een mooie
structuur. Het meubel biedt ruimte
voor een soundbar en is voozien van 2
verstelbare ligplanken.

Munari Matera MT116

MT116NEBI

MT116NENE

Geschikt voor een tv van maximaal (inch)

47"

47"

Belastbaarheid bovenblad (kg)

50

50

Verrijdbare wielen

5

5

Verstelbare planken

2

2

Belastbaarheid planken binnenkant (kg)

10

10

Hoogte (cm)

46

46

Hoogte incl wieltjes (cm)

53

53

Breedte (cm)

115

115

Diepte (cm)

42,7

42,7

Hoogte binnenwerk (cm)

25,5 en 13

25,5 en 13

Breedte binnenwerk (cm)

109,6

109,6

Diepte binnenwerk (cm)

42,7

42,7

Materiaal

zwart tv-meubel met ruimte
voor een soundbar en is
voorzien van twee witte,
glazen planken

zwart tv-meubel met
ruimte voor een soundbar
en is voorzien van twee
zwarte, glazen planken

Optioneel

set van 5 design pootjes

set van 5 design pootjes

Matera MT125
Uitvoering:
Zwart tv-meubel
Kleuropties:
Glazen deurtjes in wit of zwart
Productkenmerken:
Ruim stand-alone tv-meubel in de
kleur zwart waarvan de buitenzijde
voorzien is van een mooie structuur
met twee glazen deuren in de kleuren
wit of zwart

Munari Matera MT125

MT125NEBI

MT125NENE

Geschikt voor een tv van maximaal (inch)

50"

50"

Belastbaarheid bovenblad (kg)

50

50

Verrijdbare wielen

5

5

Verstelbare planken

2

2

Belastbaarheid planken binnenkant (kg)

10

10

Hoogte (cm)

46

46

Hoogte incl wieltjes (cm)

53

53

Breedte (cm)

125

125

Diepte (cm)

45

45

Hoogte binnenwerk (cm)

41

41

Breedte binnenwerk (cm)

2x 58,9

2x 58,9

Diepte binnenwerk (cm)

42,2

42,2

Active Door

ja

ja

Push/pull to open

ja

ja

Materiaal

zwart tv-meubel met twee
glazen deuren in de kleur
wit

zwart tv-meubel met twee
glazen deuren in de kleur
zwart

Optioneel

set van 5 design pootjes

set van 5 design pootjes

Matera MT150
Uitvoering:
Zwart tv-meubel
Kleuropties:
Glazen planken en deur in wit of
zwart
Productkenmerken:
Ruime stand-alone tv-meubel in de
kleur zwart waarvan de buitenzijde
voorzien is van een mooie structuur.
Het meubel is voorzien van een
deur in het midden en twee open
gedeeltes.

Munari Matera MT150

MT150NEBI

MT150NENE

Geschikt voor een tv van maximaal (inch)

60"

60"

Belastbaarheid bovenblad (kg)

50

50

Verrijdbare wielen

6

6

Verstelbare planken

3

3

Belastbaarheid planken binnenkant (kg)

10

10

Hoogte (cm)

46

46

Hoogte incl wieltjes (cm)

53

53

Breedte (cm)

150

150

Diepte (cm)

45

45

Hoogte binnenwerk (cm)

41

41

Breedte binnenwerk (cm)

2x 39,8 en 59,8

2x 39,8 en 59,8

Diepte binnenwerk (cm)

42,2

42,2

Active Door

ja

ja

Push/pull to open

ja

ja

Materiaal

zwart tv-meubel met twee
glazen planken en een deur
in de kleur wit

zwart tv-meubel met twee
glazen planken en een deur
in de kleur zwart

Optioneel

set van 6 design pootjes

set van 6 design pootjes

Matera MT159
Uitvoering:
zwart audio-meubel
Kleuropties:
glazen deur in zwart of wit
Productkenmerken:
audio meubel voorzien van een
glazen deur in de kleuren wit en
zwart, 2 verstelbare planken en een
uitschijfbare plank.

Productspecificaties

MT159NEBI

MT159NENE

Geschikt voor een tv van maximaal (inch)

32”

32”

Belastbaarheid bovenblad (kg)

50

50

Verrijdbare wielen

4

4

Verstelbare planken

2

2

Belastbaarheid planken binnenkant (kg)

10

10

Hoogte (cm)

90

90

Hoogte incl wieltjes (cm)

97

97

Breedte (cm)

50,4

50,4

Diepte (cm)

45

45

Hoogte binnenwerk (cm)

85

85

Breedte binnenwerk (cm)

45

45

Diepte binnenwerk (cm)

42,2

42,2

Push/pull to open

ja

ja

Materiaal

Audio meubel met een
glazen deur in de kleur wit

Audio meubel met een
glazen deur in de kleur
zwart

Optioneel

set van 4 design pootjes

set van 4 design pootjes

Overige informatie
Product
EAN
Artikelnummer
Matera MT100 zwart - wit glas
80 32715655161		MT100NEBI
Matera MT100 zwart - zwart glas
80 32715655178		MT100NENE
Matera MT110 zwart - wit glas
80 32715655208		MT110NEBI
Matera MT110 zwart - zwart glas
80 32715655215		MT110NENE
Matera MT115 zwart - wit glas
80 32715659046		MT115NEBI
Matera MT115 zwart - zwart glas
80 32715659053		MT115NENE
Matera MT116 zwart - wit glas
80 32715659084		MT116NEBI
Matera MT116 zwart - zwart glas
80 32715659091		MT116NENE
Matera MT125 zwart - wit glas
80 32715659121		MT125NEBI
Matera MT125 zwart - zwart glas
80 32715659138		MT125NENE
Matera MT150 zwart - wit glas
80 32715659169		MT150NEBI
Matera MT150 zwart - zwart glas
80 32715659176		MT150NENE
Matera MT159 zwart - wit glas
80 32715659206		MT159NEBI
Matera MT159 zwart - zwart glas
80 32715659213		MT159NENE
Matera AC132-4 - design pootjes voor MT100			667AC132-4
Matera AC132-5 - design pootjes voor MT110/115/116/125			667AC132-5
Matera AC132- 6 - design pootjes voor MT150			667AC132-6

