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Atlas bureau
Het Atlas bureau is een compact meubel speciaal ontworpen voor 

een maximale functionaliteit in een beperkte ruimte.

De vormgeving van het bureau sluit naadloos aan met het Atlas 

kastenprogramma.

Afmetingen

Uitvoering met lade en kast

Uitvoering met lade en koelkast

Uitvoering met 4 laden

Opties

 - Uitvoering in fi neer.

 - Koelkast.

 - Blad in volkunststof, dikte 12 mm.

Materiaalgebruik en afwerking

 - Hout: beuk (massief, fi neer), spaanplaat (gemelamineerd, 

gestratifi eerd), MDF (gestratifi eerd).

 - PVC rand of fi neerlaag.

 - Kunststof.

Voor verder info over de gebruikte materialen, 
constructie en onderhoud: zie onze materialenfi ches.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.

Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

 - 2 zijpanelen met een frontlat, een rug en een bodem.

 - Kastverbinding tussen de panelen d.m.v. excenters en 

houten deuvels.

 - De rug, dikte 13 mm, wordt ingefreesd in een groef in 

de zijpanelen.

 - Panelen uit gemelamineerde of gefi neerde (*) 

spaanplaat, dikte 19 mm.

 - Keuze uit een rechtse of linkse opstelling van het 

opberggedeelte (Type A of B).

 - Het geheel rust op kunststof vloerbeschermers.

 - Ronde massief beuken stijl Ø 55 mm met 

chroomaccent.

 - Stevige metalen bevestiging.

 - De ondersteuning wordt beschermd door een 

vernislaag.

 - De metalen onderdelen worden beschermd door een 

epoxy-coating, licht grijs.

 - Door het ontbreken van zijdelingse regels aan de 

onderzijde van het blad is een vrije hoogte verzekerd 

van 73,5 cm. Dit maakt het bureau zeer geschikt voor 

rolstoelgebruikers.

Kastromp

Ondersteuning

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.

 - Het blad bestaat uit een dubbelzijdig gestratifi eerde 

MDF plaat, dikte 24 mm.

 - Het blad heeft afgeronde hoeken en boord.

 - Het blad wordt bovenaan afgewerkt met een HPL 

laag. 

 - De randen worden beschermd door een vernislaag.

 - Er kan gekozen worden voor een blad in volkunststof, 

dikte 12 mm (*).

Tafelblad

 - De lade wordt d.m.v. metalen geleiders in de 

kastromp bevestigd.

 - Opbergkast met uitneembare legplank, dikte 13 mm. 

 - Hoogwaardige zelfsluitende scharnieren, 

opendraaiend tot 135°.

 - De lade wordt d.m.v. metalen geleiders in de 

kastromp bevestigd.

 - Geruisloze absorptiekoelkast van “Dometec Minicool-

Silencio DS 400 BI”, inhoud 37 liter.

 - Deur met HPL afwerking (zelfde kleur als kastromp).

Binnenverlichting met LED.

 - Spiraalsnoer.

 - De lade wordt d.m.v. metalen geleiders in de kastromp bevestigd.

Uitvoering met lade en kast

Uitvoering met lade en koelkast

Uitvoering met 4 laden

(*) Optie 
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