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M1: 3 doors, 4 shelves

M3: 2 doors, 6 shelves

M4: 4 doors, 4 shelves

M5: 4 doors, 2 drawers, 2 shelves

Atlas Medium
De Atlas Medium kast uit het modulaire Atlas kastenprogramma 

heeft de volgende buitenafmetingen: 99 cm H. - 53 cm D. 

De breedte is variabel en wordt bepaald door het gekozen 

uitvoeringstype.

Opties

 - Uitvoering in fineer.
 - Ingebouwd cilinderslot.
 - Inbouw stalen safe met cilinderslot.
 - 4 verborgen wielen Ø 50 mm.

Materiaalgebruik en afwerking

 - Hout: - spaanplaat (gemelamineerd). 
 - MDF (gestratifieerd).

 - Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten  
en ontsmettingsmiddelen. 

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

Kleuren

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

 - 2 zijpanelen met een frontlat, rug, bodem en plint aan de voorzijde.
 - 2 verstevingslatten aan bovenzijde met opliggend bovenblad.
 - Bovenblad met afgronde hoeken in dubbelzijdig gestratifieerde MDF plaat, dikte 24 mm.
 - Panelen uit gemelamineerde of gefineerde (*) spaanplaat, dikte 19 mm.
 - Kastverbindingen tussen de panelen d.m.v. excenters en houten deuvels.
 - De rug wordt ingefreesd in een groef in de zijpanelen.
 - 4 stelpoten met kunststof vloerbeschermers.

 - Vaste en/of verstelbare legborden, dikte 19 mm.
 - Verticaal middenpaneel.

Kastromp

Binnenindeling i.f.v. uitvoeringstype

 - Hoogwaardige zelfsluitende scharnieren, opendraaiend tot 135°.
 - Metalen design handgreep.
 - Uitneembare laden met ladefront in gemelamineerde of gefineerde (*) spaanplaat, dikte 19 mm.
 - De laden worden d.m.v. metalen geleiders in de kastromp bevestigd.

Deuren en laden i.f.v. uitvoeringstype

(*) Optie

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

Afmetingen

Type Medium: 
 - hoogte: 99 cm
 - lengte:  

M1 en M3: 126 cm of 147 cm 
M4 en M5: 166 cm (of 194 cm enkel bij M4)

 - diepte: 52.5 cm


