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Atlas Care
De Atlas Care nachttafel is een compacte nachttafel die naadloos 

aansluit bij het Atlas kastenprogramma.  

Afmetingen

06242 | 49,5 x 49,5 x hoogte 83 cm
met eettafel Livia | 65 x 49,5 x hoogte 88 cm

Opties

 - Uitvoering in fineer.
 - Eettafel Livia.
 - Galerij.
 - Cilinderslot.
 - Hulzen voor toebehoren op bovenblad.
 - Telefoonhouder.
 - Vrije ruimte ingevuld met een 2de lade.
 - Uitschuifblad.
 - 4 designwielen Ø 65 mm.
 - 4 designwielen Ø 65 mm met rem.
 - Achterzijde met USB lader en 2 stopcontacten.

Materiaalgebruik en afwerking

 - Hout: spaanplaat (gemelamineerd).
 - Metaal: epoxy-coating (lichtgrijs).
 - Hoogwaardig zelfsluitende scharnieren.
 - Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten  

en ontsmettingsmiddelen. 

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

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

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

 - Vervaardigd uit gemelamineerde spaanplaat, 19 mm 
dikte.

 - Verbindingen tussen de panelen d.m.v. excenters en 
houten deuvels.

 - Opbergkast met uitneembare legplank.
 - Hoogwaardige zelfsluitende scharnieren, 

opendraaiend tot 135°.
 - Metalen design handgreep.

 - Uitneembare lade bestaat uit metalen wanden 
waartussen een houten bodem en rug bevestigd zijn.

 - De lade wordt d.m.v. hoogwaardige stalen geleiders 
met eindaanslag gemonteerd in de kastromp.

 - Metalen onderdelen worden beschermd door een 
epoxy-coating.

 - Bovenblad met afgeronde hoeken en boorden uit 
gemelamineerde spaanplaat van 19 mm.

 - 4 verborgen wielen Ø 50 mm (enkel bij standaard 

uitvoering).

Enkelzijdige uitvoering (opbergkast, open legruimte, lade)

 - Uitklapbaar.
 - Eenvoudig inclineerbaar in beide richtingen.
 - Voorzien van opstaande rand.
 - Het opklapbaar gedeelte is gemonteerd op een stevig 

aluminium geleidingsprofiel, afgewerkt met een 
anodisatielaag.

 - De eettafel is in hoogte verstelbaar (tussen 80 en 110 

cm) d.m.v. een gasveer.

 - Afmetingen eettafel: 63 x 40,5 cm.
 - De gasveer wordt geactiveerd door een voetpedaal.
 - De eettafel bestaat uit brandvertragende ABS.
 - Geheel gemonteerd op 5 designwielen Ø 65 mm 

(5e designwiel bij eettafel).

Optionele eettafel Livia

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