
CR
O

SS



2 3

LI
V

E 
IN

 Y
O

U
R

 W
O

RL
D

, E
N

JO
Y

 O
U

R
S

DE KRACHT VAN EIKENHOUT
Eikenhout is een oersterk, zwaar en duur-

zaam natuurproduct. Het is een houtsoort 

die goed te bewerken en te behandelen is. 

Niet vreemd dat deze houtsoort al eeuwen-

lang gebruikt wordt voor het vervaardigen 

van de mooiste meubels. Kenmerkend aan 

Europees eikenhout zijn de noesten en 

vlamvormige kringen die zichtbaar worden 

zodra het hout tot planken wordt gezaagd. 

Deze kenmerken zorgen voor een warme en 

rustieke uitstraling. Het tijdloze karakter 

van eikenhout past in vrijwel elk interieur.    

ECHT VAKMANSCHAP
Elke plank heeft een unieke tekening. Met 

verstand van zaken kiest onze meubelma-

ker zijn Europese eikenhout. Hij werkt alleen 

met het mooiste hout. Door de jaren heen 

heeft hij zijn kennis van houtsoorten opge-

daan en maakt hij de prachtigste meubels. 

Daarom kunnen we hem het beste omschrij-

ven als een echte vakman. De combinatie 

van vakmanschap en het mooiste materi-

aal zorgen voor de kwaliteit die je van ons 

gewend bent.

OPTIMAAL GENIETEN
Naast het design hebben we veel aandacht 

besteed aan de functionaliteit van dit prach-

tige  meubel. Wij willen dat onze producten 

een toevoeging zijn voor jouw ideale kijk en 

luisterbeleving. Zo kun je de televisie instel-

len op de perfecte kijkhoogte en draai je 

zonder moeite de televisie in de juiste kijk-

hoek. Het kabelmanagement zorgt ervoor 

dat je je niet hoeft te storen aan al die hin-

derlijke kabels. Mocht het nodig zijn dan kun 

je met optionele accessoires al jouw  ove-

rige randapparatuur bevestigen.  

ONS EIGEN ONTWERP
De kwaliteit van onze tv vloerstandaards is 

niet onopgemerkt gebleven. Steeds vaker 

wordt gekozen voor de voordelen van een 

Cavus tv vloerstandaard. Daarom heeft 

onze product ontwerper gekozen om dit 

mooie product in een aantal nieuwe uitvoe-

ringen te ontwerpen. Een van deze ontwer-

pen is de Cavus Cross. Geïnspireerd door 

het natuurproduct hout is hij op zoek gegaan 

naar een vorm die mooi in balans staat tus-

sen natuur en technologie. Wij zijn trots op 

het resultaat.
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MINIMALISTISCH DESIGN, MAXIMALE FUNCTIONALITEIT
Design en functionaliteit in perfecte balans. Het minimalistische uiterlijk zorgt voor meer ruimte 

in je interieur. Door de functionaliteit van de juiste accessoires zul je versteld staan van de moge-

lijkheden. Met de Cavus Cross maak je van elke televisie een prachtig meubelstuk.

DE PERFECTE KIJKBELEVING
Met de Cavus Cross creëer je de beste kijkbeleving. Een van de 

voordelen van de Cavus Cross is de hoogte-instelling. In tegenstel-

ling tot andere tv meubels ben je hier niet afhankelijk van een vaste 

hoogte. Kies de beste kijkhoogte, draai de televisie in de gewenste 

kijkhoek en geniet van al jouw favoriete programma’s.  

MAATWERK VOOR JE TELEVISIE
De Cavus Cross wordt standaard geleverd met een multi-fit VESA 

montageplaat. Deze is geschikt voor VESA 200x200, 300x300 en 

400x400. Daarnaast hebben we ook montageplaten op maat. Deze 

zijn verkrijgbaar vanaf VESA 100x200 t/m 400x400. Heb je een 

afwijkende aansluiting of heb je liever een VESA montageplaat op 

maat? Informeer dan naar alle mogelijkheden. 

VERBERG ALLE KABELS
Ben jij ook geen liefhebber van al die zichtbare kabels? Het kabel-

management van de Cross maakt het wel heel eenvoudig om al die 

kabels te verbergen. De holle kolom is voorzien van diversen ope-

ningen zodat je de kabels kunt doorvoeren.
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GESCHIKT VOOR
32-65 INCH TV’s

HOOGTE INSTELBAAR

120° DRAAIBAAR

KABELMANAGEMENT

VERSTELBARE VOETJES

MAX. DRAAGGEWICHT
TOT 30KG

BEHANDELD MET 
KLEURLOZE OLIE
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CAVUS CROSS
De standaard samenstelling van de Cavus Cross bestaat uit een eikenhouten Cross voet met zwevende 

plank, een zwart stalen kolom van 100cm en een VESA montageplaat die geschikt is voor VESA 200x200, 

300x300 en  400x400.  Gaat je voorkeur uit naar een andere hoogte of een VESA montageplaat op maat? 

Informeer dan naar de mogelijkheden. Wij helpen je graag verder de perfecte samenstelling te vinden.
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DE ZWEVENDE PLANK
Het design van de Cavus Cross wordt 

versterkt door een zwevende eikenhouten 

draagplank. Op deze multifunctionele plank 

kun je decoratieve accessoires plaatsen, 

maar ook kleine soundbars of decoders tot 

maximaal 5kg. Net als de televisie kun je 

deze zwevende plank instellen op de 

gewenste hoogte.

OPTIONELE ACCESSOIRES
Dankzij een breed assortiment aan optionele 

accessoires kun je veel ruimte besparen. 

Deze accessoires maken het mogelijk om al 

je AV apparatuur aan de Cavus Cross te 

bevestigen. Zo maak je van de Cavus Cross 

een volwaardig televisiemeubel. Je zult 

versteld staan van de mogelijkheden.
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