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LEESWIJZER
In deze catalogus vind je een overzicht
van al onze hangende modellen.

In het lookbook krijg je een indruk van
hoe de meubels er in het echt uit zien.

Op de vorige pagina zie je een totaal
overzicht van al onze hangende modellen. Het zijn aanzichten die in verhouding staan met elkaar. Je kunt zo in
één oogopslag de kasten vergelijken.

Tot slot volgt de catalogus van onze
hangende modellen. Je vindt hier alle
informatie per model, zoals de maten,
tekeningen, impressies en prijzen.

Hierna wordt er antwoord gegeven
op algemene vragen, zoals hoe je
kunt bestellen of hoe je de kast moet
ophangen.

Mocht er desondanks iets onduidelijk
zijn of heb je nog andere vragen?
Stuur ons gerust een mailtje:
info@atelier180.nl

Vervolgens worden alle opties die
je kunt toepassen op onze meubels
besproken.
Dan krijg je in kijkje in onze werkplaats,
de plek waar we onze meubels met de
hand vervaardigen.
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Contact
Je kunt ons op een aantal manieren
bereiken:
Telefoon: 06-28820043
E-mail: info@atelier180.nl
Websites: www.atelier180.nl en www.
vakkenkast.com
Het adres van de werkplaats is:
Dillenburgstraat 26B
5652 AP
Eindhoven
Ons postadres is:
Busken Huetstraat 57
5615 NH
Eindhoven
IBAN: NL62RABO0127488367
KvK: 17285827
BTW nr.: 142023279B01

Bestellen
Je kunt onze meubels op twee manieren bestellen:
1. In de online webshop op www.
atelier180.nl of www.vakkenkast.com
maak je je keuze en kun je meteen
bestellen en afrekenen. De kleurkeuze

en eventuele opties geef je later door
via e-mail of telefoon. Opties worden
achteraf verrekend. Na online betaling
is de bestelling definitief.
2. Via e-mail: info@atelier180.nl. Als
je via e-mail wilt bestellen, sturen we
je een aanbetalingsfactuur van 20%
welke je per bank kunt voldoen. Het
restant voldoe je zodra het meubel is
ontvangen. Hiervoor ontvang je een
nieuwe factuur. Na het voldoen van de
aanbetaling is de bestelling definitief.
Bij elk ontwerp staat een tekening
met per vak een nummertje. Zo kun je
aangeven in welk vak je welke optie(s)
wilt toepassen.

Hangende kast is één geheel!
Hou er rekening mee dat al onze
hangende modellen uit één geheel
bestaan! Je moet er dus goed naar
kijken dat het meubel op de plek
van bestemming kan komen (deuren,
trappen, halletjes, draaicirkels, etc.).
We kunnen de hangende meubels niet
opdelen in meerdere elementen. Onze
staande modellen komen wel in (de-)
monteerbare delen.

Opties
Je kunt onze kasten voorzien van
allerlei opties om ze helemaal aan te
passen naar je eigen wens of om ze
ruimtelijk nog interessanter te maken. Informatie en prijzen vind je even
verderop bij het hoofdstuk ‘opties’.

Levertijd
De gemiddelde levertijd van onze
opbergmeubels bedraagt zes weken.
Wij bouwen de meubels alleen op
bestelling. Een enkele keer bouwen
we een model op voorraad en hoeven we het alleen nog af te werken in
een gekozen kleur. De levertijd kan
variëren door grotere of kleinere vraag
en we geven altijd een indicatie bij een
bestelling.

Monteren
Om het ophangen van het meubel te
vergemakkelijken, leveren wij op maat
gemaakte steunen mee. We vragen
je om aan te geven hoe hoog de kast
moet komen te hangen. Het gaat dan
om hoe hoog de onderkant van de
kast boven de vloer moet komen. We
maken dan twee tijdelijke steunen
om links- en rechts onder de kast te

plaatsen. Met twee personen dient
de kast dan op de steunen getild te
worden, waarna de kast in de muur
bevestigd kan worden. Hierna kunnen
de tijdelijke steunen weer verwijderd
worden. De achterplaat is voorzien
van een aantal voorgeboorde ronde
gaatjes. Je moet deze gaten zelf
doorboren in je wand. We geven
universele pluggen en houtdraadboutjes mee, waarmee je de kast aan
de wand monteert. Na montage zijn
de koppen van de houtdraadboutjes
in het zicht. Met het meubel geven we
een uitgebreidere handleiding mee
met daarin omschreven hoe je precies
te werk moet gaan. Let op: ophangen
en/of monteren van onze hangende
meubels gebeurt altijd op eigen risico.
Atelier 180 kan op geen enkele wijze
aansprakelijk gesteld worden voor
ontstane schade of opgelopen letsel
als gevolg van het ophangen en/of
monteren van door ons vervaardigde
meubels.

Bezoek werkplaats / meubels
bekijken
Het is mogelijk om een kijkje te komen
nemen. Mensen komen geregeld langs
om naar de schaal, de afwerking en de
ruimtelijke werking van onze meubels
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te kijken en om vragen te stellen. We
hebben een kleine, rommelige werkplaats waar we hard aan onze meubels
werken. Stel je dus geen showroom
voor. Mensen komen geregeld langs
om naar de afwerking, de schaal en
de ruimtelijke werking te kijken en
om een aantal vragen te stellen. Het
ligt een beetje aan het moment wat
we hebben staan. Vaak zijn de kasten
die gereed zijn meteen weer weg. We
hebben altijd meerdere projecten in
aanbouw en wat showmodellen en
prototypes staan. Als je wilt langskomen, dan graag even op afspraak
(e-mail of telefonisch). Het kan ook in
de weekenden en in de avonden. De
ingang is achter het witte hek, helemaal achteraan, de grijze deur, je kunt
gewoon binnenlopen.

Diepte
Al onze hangende kasten zijn standaard 30 cm diep. Achter op de kast
zit een achterplaat van 1,2 cm diep.
De totale diepte van het meubel is dus
31,2 cm.

Kleur

Op maat

Bezorgen België

De kleur mag je zelf kiezen uit allerlei
gangbare kleurenwaaiers zoals die
van RAL, NCS, Sikkens, Histor, Gamma, etc. Je vindt deze in bijvoorbeeld
woonwinkels, bouwmarkten en verfwinkels. De glansgraad mag je niet zelf
kiezen: we werken enkel met zijdeglans, watergedragen lakken. De glans
daarvan is te vergelijken met die van
de schaal van een vers ei. Het kiezen
van de kleur is persoonlijk, wij kunnen
eventueel adviseren.

Mocht er geen geschikte compositie of
hoofdafmeting binnen onze standaard
collectie zitten, dan kun je kiezen voor
een ontwerp op maat. We maken dan
een nieuw ontwerp binnen ons concept. Kijk bij het hoofdstuk ‘opties’
hieronder voor meer informatie.

De koeriers waarmee we samenwerken bezorgen ook in heel België.
De bezorgkosten van onze hangende
kasten en staande kasten tot en met
vijf delen bedragen € 120,-. Vanaf zes
of meer delen bedragen de bezorgkosten € 150,-. Als voorwaarde geldt
dat er één persoon moet helpen met
het lossen van de kastdelen. De kast
moet je zelf monteren, hiervoor zijn
twee personen nodig.

Aanpassingen
Het is mogelijk om een bestaand model aan te passen. Het zou bijvoorbeeld
kunnen gaan om:
- enkele vakken met een bepaalde
maat
- rekening houden met een stopcontact
- enkele centimeres lager/hoger of
smaller/breder
Kijk bij het hoofdstuk ‘opties’ hieronder voor meer informatie.

Bezorgen Nederland
Voor het vervoer kun je er voor kiezen
om de kast zelf op te komen halen, of
deze te laten bezorgen door een koerier waarmee we samen werken. De koerier bezorgt door heel Nederland. Als
het meubel (bijna) gereed is, sturen we
meer informatie over hoe je online een
bezorgafspraak kunt maken met de
koerier. De kosten voor het bezorgen
bedragen € 85,- voor onze hangende
modellen en onze staande modellen
tot en met vijf delen. Vanaf zes of meer
delen bedragen de bezorgkosten €
125,-. Als voorwaarde geldt dat er één
persoon moet helpen met het lossen
van de kastdelen. De kast moet je zelf
monteren, hiervoor zijn twee personen
nodig.

Bezorgkosten
Bezorgen NL:
- hangende kasten: € 85,- staande kasten t/m 5 dl: € 85,- staande kasten 6+ dl: € 120,Bezorgen BE:
- hangende kasten: € 120,- staande kasten t/m 5 dl: € 120,- staande kasten 6+ dl: € 150,-

Ophalen
Het is uiteraard ook mogelijk om
het meubel zelf op te komen vanaf
onze werkplaats. Maak hiervoor een
afspraak via e-mail of telefoon. Hou
er rekening mee dat de meubels
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volumineus zijn en dat je genoeg
beschermingsmiddelen meeneemt om
de kast(delen) te beschermen. Eigen
vervoer gebeurt altijd op eigen risico,
Atelier 180 kan op geen enkele wijze
aansprakelijk gesteld worden voor
ontstane schade of opgelopen letsel
door het zelf transporteren van door
ons vervaardigde producten.

Achterplaat
Al onze hangende modellen worden
voorzien van een achterplaat die de
contour van het meubel volgt. De
plaat wordt standaard in dezelfde
kleur afgewerkt als de kast. Je kunt er
ook voor kiezen om de achterplaat in
een andere kleur te laten afwerken:
zie het hoofdstuk ‘opties’. Let op: de
achterplaten zijn niet afgebeeld op
de tekeningen en impressies in deze
catalogus.

zijn geëxtrudeerd. De staande kasten
bestaan vanwege het vervoer meestal uit twee of meer delen, waar deze
delen elkaar ontmoeten zijn verzonken
gaatjes zichtbaar. Er zijn dus zo goed
als geen verbindingen te zien.
De hoeken in onze composities ‘breken we af’: dit betekent dat de hoek
schuin afgevlakt wordt, waardoor de
ene plank vloeiend overgaat in de
andere en er geen scherpe rand zichtbaar is.
We werken onze meubels af met enkele lagen watergedragen, zijdeglans
lak.
Het basismateriaal waaruit wij meubels
bouwen is mdf van 18 mm dikte met
een lakdraagfolie.

Detaillering, afwerking en
materiaal
Waar twee planken elkaar ontmoeten
passen wij een ‘blinde verbinding’ toe,
een verbinding die niet te zien is. De
verbinding zit in het hout en is onzichtbaar. We werken onze meubels naadloos af: het lijkt alsof ze uit één geheel
7
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Standaard

Verdiepte vakken

Terugliggende vakken

Deurtjes, kleppen

Al onze hangende modellen zijn standaard 31,2 cm diep (30 cm kastdiepte
+ 1,2 cm achterplaatdikte). Standaard
wordt het hele meubel in één kleur
uit onze kleurselectie afgewerkt. We
bieden verschillende opties aan waarmee je het meubel kunt personaliseren
of ruimtelijk nog interessanter kunt
maken. Alle opties kun je met elkaar
combineren.

Een verdiept vak is 40 cm diep, terwijl
de kast zelf 30 cm diep is. Dit zorgt
voor een nog expressiever effect in de
ruimtelijkheid van het meubel. Verdiepte vakken zijn in elk vak mogelijk,
dus ook in de vakken die meer dan
vier hoeken hebben. 3 à 4 Verdiepte
vakken geeft al een behoorlijk effect.

Terugliggende vakken zijn 25 cm diep,
terwijl de kast zelf 30 cm diep is. Dit
zorgt, net als de verdiepte vakken,
voor een nog expressiever effect in de
ruimtelijkheid van het meubel. Terugliggende vakken zijn in elk vak mogelijk, dus ook in de vakken die meer dan
vier hoeken hebben. Door verdiepte
vakken met terugliggende vakken te
combineren, ga je voor een sterk ruimtelijk effect..

Dichte vakken kunnen deuren of
kleppen zijn, afhankelijk van de maten van het vak. Ze zien er van buiten
hetzelfde uit: inliggend, greeploos
(push to open) en met een kleine kier
rondom. Ze kunnen in elk rechthoekig
of vierkant vak geplaatst worden en
ook in verdiepte of terugliggende vakken. De achterzijde van het vak blijft
open. Mocht je het meubel dus willen
inzetten als ruimteverdeler, dan is een
bak een beter idee (zie optie “bak”).
De deuren en kleppen zijn voorzien
van scharnieren die nagesteld kunnen
worden. Niet mogelijk in vakken met
meer dan vier hoeken.

Prijs per verdiept vak: Eur 49.-

Prijs per terugliggend vak: Eur 34.-

Prijs per deur of klep: Eur 49.-
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Lades

Mixed wood fronten

Lades zien er van de voorkant hetzelfde uit als deuren en kleppen: inliggend
en met een kleine kier rondom.Het enige verschil is dat de lades zijn voorzien
van een ronde opening om de lades
te openen en dus niet met een push
to open systeem werken. De ladebak
achter het front is van onbewerkt multiplex en is bijna volledig uitrekbaar over
twee houten geleiders. De achterzijde
van het vak blijft open. Mocht je het
meubel dus willen inzetten als ruimteverdeler, dan is een bak een beter
idee (zie optie “bak”). Lades zijn alleen
mogelijk in vakken met vier hoeken.

Kies je voor deurtjes, kleppen of
lades, dan is het ook mogelijk om
een front uit gemengd hout te kiezen.
Wij gebruiken resthout, sloophout en
pallethout om de fronten te maken. Je
krijgt zo een warm effect binnen het
moderne kader van de kast.

Geen meerprijs.

Vakken met een andere
kleur

Achterplaat met een ander
kleur

Het is mogelijk om per vak een andere
kleur te kiezen dan de rest van de kast.
Een extra kleur toevoegen kost € 10 en
per vak € 9. Een geheel witte kast met
twee rode vakken kost dus € 28 extra.

Je kunt er voor kiezen de achterplaat
van de kast in een andere kleur dan
de kast zelf te laten afwerken. Kies
bijvoorbeeld voor een witte kast op
een witte muur met een achterplaat in
antraciet.

Prijs per extra kleur: Eur 10.Prijs per vak: Eur 9.-

Prijs achterplaat in andere kleur dan
de kast: Eur 39.-

Prijs per lade: Eur 49.Ladefront in andere kleur: Eur 10.- per
extra kleur + Eur 4.- per front
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Schuifbakken

Vakverdeling

Schuifbakken zijn vrijstaande ‘kratjes’
ofwel bakken van 12 mm dik populieren multiplex. Ze zijn net zo diep als de
kast en hebben links, rechts en boven
iets meer ruimte zodat ze goed kunnen
schuiven. Onder de bakken zitten
stroken glijvilt, het trekgat zit zowel
aan de voor als achterzijde. De bakken
worden rondom afgewerkt in dezelfde
kleur als de kast, binnen zijn ze wit.

Je kunt een vak ook voorzien van een
verdeler: 2 x 2, 3 x 3 vakjes of een
diagonaal kruis. De verdeling wordt
gemaakt van 12 mm multiplex dat we
op de vlakken afwerken in de zelfde
kleur als de kast, maar de kopse kanten laten we onbewerkt, zodat je de
gelaagdheid van het multiplex ziet. De
verdelers zijn los in het vak te plaatsen
en weer uit te nemen.

Prijs schuifbak: Eur 49.Meerprijs schuifbak in andere kleur:
Eur 10.-

Vakverdeling 2 x 2: Eur 25.Vakverdeling 3 x 3: Eur 39.Vakverdeling kruis: Eur 25.-

Plintuitsparing (bij staande
modellen) en kabelgootjes
Als je de kast strak tegen de muur wilt
zetten, is het soms handig dat er een
uitsparing voor de plint gemaakt wordt
(bij de staande modellen). We frezen
over de hele onderkant, achteraan
een uitsparing die iets groter is dan
de plint waar de kast overheen moet
vallen. Daarnaast kunnen we kabelgootjes maken (zowel bij de staande
als de hangende modellen). Dit zijn
ronde uitsparingen van 4 cm, achter in
de kast. Ze kunnen zowel in horizontale
als verticale planken gemaakt worden.

Voor- of achterzijde in andere kleur
Kies je ervoor om de voor- en/of achterkant van het meubel in een andere
kleur te laten afwerken, dan ontstaat er
een strak lijnenspel. Voor de hangende
modellen is alleen de voorkant van
toepassing, voor een staand model
kun je ook de achterzijde in een andere kleur kiezen als je de kast als ruimteverdeler gaat gebruiken.

Prijs voorzijde in andere kleur:
Eur 25.Prijs voor- en achterzijde in andere
kleur: Eur 44.-

Prijs plintuitsparing: Eur 35.Prijs per kabelgootje: Eur 4.-
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Buitenkant andere kleur

Aangepaste diepte

Hangende hoekkast

Staande hoekkast

Omlijst je opbergmeubel door voor de
buitenkant te kiezen voor een afwijkende kleur.

Onze opbergmeubels zijn standaard
30 cm diep (+1,2 cm achterplaat bij
de hangende modellen). Wil je een
andere diepte? Dat kan: 25 cm of 40
cm diepte (+1,2 cm achterplaat bij de
hangende modellen).

Onze hangende modellen komen in
één geheel, het is daarom niet mogelijk om een hoekkast te maken. Het is
uiteraard wel mogelijk om twee modellen te gebruiken die elkaar ontmoeten
in de hoek. Je kunt ze dan zo ophangen dat hetl lijkt alsof het één geheel
is door de zijkant van de ene kast
samen te laten vallen met de voorkant
van de andere kast. Dit kan zowel in
een buitenhoek als in een binnenhoek.

Onze staande modellen komen (meestal) in meerdere delen. Het is daarom
mogelijk om een staande hoekkast te
maken voor zowel een buitenhoek als
een binnenhoek. Ter plekke van de
hoek komen er om en om extra verticale planken in de kast om de krachten op te vangen. We hebben geen
hoekkasten in onze standaardcollectie,
maar via een maatontwerp is dit wel te
realiseren.

Prijs buitenzijde in een andere kleur:
Eur 69.-

Prijs 25 cm diepte: Eur. 0.Prijs 40 cm diepte: 20% over de basisprijs van de kast

Meerprijs staande hoekkast: Eur 99.-
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Aanpassingen

Ontwerp op maat

Combineren kan ook!

Als één van onze modellen je
aanspreekt, maar je wilt er wat aanpassingen aan zien, dan is dat mogelijk. Het gaat bijvoorbeeld over enkele
vakken die je er in wilt hebben met
specifieke maten, of dat je de hoofdmaten van de kast net wat groter of
kleiner wilt hebben. We tekenen een
aangepast model op basis van een
bestaand model in maximaal drie ontwerprondes. Een aangepast ontwerp
is vrijblijvend: je bent daarna dus niet
verplicht het meubel bij ons te bestellen. Alle ontwerpen blijven eigendom
van Atelier 180, het is niet toegestaan
het ontwerp elders te (laten) vervaardigen.

Mocht er tussen onze bestaande composities geen geschikt meubel zitten,
dan kun je gaan voor een nieuw ontwerp op maat. We tekenen een nieuw
model binnen ons concept volgens
de door jou opgegeven wensen. Een
ontwerp op maat is vrijblijvend: je bent
daarna dus niet verplicht het meubel
bij ons te bestellen. Alle ontwerpen
blijven echter eigendom van Atelier
180, het is niet toegestaan het ontwerp elders te (laten) vervaardigen.
We tekenen net zo lang door totdat je
tevreden bent (maximaal drie ontwerprondes). Atelier 180 kan het ontwerp
aan zijn collectie toevoegen.

Uiteraard kun je alle hier beschreven
opties ook met elkaar combineren
om zo tot je - deels zelf ontworpen meest persoonlijke keuze te komen.
Combineer bijvoorbeeld een verdiept
vak met een afwijkende kleur of een
terugliggend vak met een klep.

Prijs aanpassingen: Eur 39.-

Prijs ontwerp op maat: Eur 79.-
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Dit is werkplaats, waar we met liefde en passie aan onze meubels werken. Het is
er altijd rommelig en elke dag is de opstelling weer anders, maar aan het eind
van de week zijn er weer prachtige projecten ontstaan uit alle chaos.
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Wil je eerst langskomen
om de meubels in het echt
te zien? Je bent van harte
welkom. Maak even een afspraak via info@atelier180.nl
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CATALOGUS
32 hangende modellen
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180011A

180019

16 vakken
171 cm breed
94 cm hoog
Eur 640.-

12 vakken
130 cm breed
130 cm hoog
Eur 610.-
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Een middelgrote vakkenkast
met veel langgerekte vormen
binnen een behoorlijk chaotische compositie
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Dit hangende opbergmeubel
heeft een bescheiden formaat en een bijna vierkante
basisvorm. Maak een selectie
van je mooiste accessoires en
presenteer ze in dit meubel
of orden je boekencollectie
in de vakken.
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180021

8 vakken
222 cm breed
45 cm hoog
Eur 585.-
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180021A
8 vakken
238 cm breed
45 cm hoog
Eur 595.-

180021
1

2

5

3
4

7

180021B
6 vakken
180 cm breed
45 cm hoog
Eur 465.-

6
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6
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3

4

5

180021

Dit meubel is laag en
langgerekt. Gebruik hem
bijvoorbeeld als tvmeubel of als speels presentatiemeubel door er
prenten op te zetten die
tegen de wand leunen.
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180024A

180030

8 vakken
207 cm breed
54 cm hoog
Eur 605.-

9 vakken
222 cm breed
45 cm hoog
Eur 540.-
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Deze kast - met een ruit als basisvorm - biedt volop mogelijkheden om op te bergen en
te presenteren.
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Een langgerekt en laag opbergmeubel dat links en rechts naar beneden afloopt. Opvallend is de lange horizontale bovenkant binnen de chaotische compositie.
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180030A

8 vakken
186 cm breed
38 cm hoog
Eur 465.-
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180030B

8 vakken
184 cm breed
38 cm hoog
Eur 485.-

Deze langgerekte kast is boven helemaal vlak.
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180030C

1

3

7 vakken
186 cm breed
38 cm hoog
Eur 430.-

180030A

Dit meubel kun je prima inzetten als audio/tv-meubel of als kleine boekenkast.
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180031

15 vakken
121 cm breed
180 cm hoog
Eur 900.-

AT E L I E R 1 8 0
HANDCRAFTED FURNITURE

180031A

180031

15 vakken
114 cm breed
180 cm hoog
Eur 890.-
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Met vijftien vakken
en een breedte van
114/120 cm past dit
meubel prima op een
kleine wand, terwijl
het veel opbergruimte
biedt.
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180031B

19 vakken
161 cm breed
180 cm hoog
Eur 1125.-
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180031
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Ontwerp 180031B is één van onze grotere hangende modellen. Het
biedt veel opbergruimte en zal zeker een eye-catcher in het interieur zijn.
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180054B

13 vakken
229 cm breed
101 cm hoog
Eur 900.-

12 vakken
145 cm breed
116 cm hoog
Eur 640.-
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Veel verschillende
vormen vakken binnen een bescheiden
formaat.
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De belangrijkste kenmerken van dit meubel zijn
de grillige basisvorm en de lange lengte.
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180062

23 vakken
274 cm breed
101 cm hoog
Eur 1125.-
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Deze grote hangende kast heeft veel
verschillende vakvormen en valt op
door enkele ritmische compositie-elementen. Gebruik hem bijvoorbeeld als
zwevend dressoir.
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180064

21 vakken
161 cm breed
180 cm hoog
Eur 1195.-
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180031

21
20
19

18
13
14

15

16

12

17

8
10
6
5
7

11

9

1
2

3

4

Een grote hangende vakkenkast
met een bijzondere ruitachtige
basisvorm. Plaats hem midden
op de wand om een belangrijk
accent in de ruimte te maken.
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180071

180071A

14 vakken
330 cm breed
51 cm hoog
Eur 935.-

14 vakken
330 cm breed
51 cm hoog
Eur 900.-
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Twee modellen die groot, breed en laage zijn met heel veel mogelijkheden. Vergeet niet de
bovenkant van het meubel te gebruiken!
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180071B

18 vakken
330 cm breed
80 cm hoog
Eur 1080.-
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Karakteristiek voor deze kast is dat de
compositie een taps toenemende vorm
heeft naar het midden toe. Grote en in
het oog springende vakkenkast die op
een belangrijke wand in de ruimte kan
hangen.
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180080

180080A

14 vakken
330 cm breed
45 cm hoog
Eur 900.-

14 vakken
310 cm breed
51 cm hoog
Eur 795.-
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Een lange, lage kast die bestaat uit een aaneenschakeling van veelal rechthoekige vormen
met in het midden een vlakke bovenkant.
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Deze compositie bestaat uit enkel rechthoekige en vierkante vakken en wijkt daarmee af van
veel van onze andere ontwerpen. Ook de langgerekte bovenkant is opvallend.
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180087

180089A

15 vakken
233 cm breed
101 cm hoog
Eur 1080.-

7 vakken
225 cm breed
24 cm hoog
Eur 310.-
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Een chaotische compositie met kleine en grote vakken waarin veel objecten een plekje kunnen krijgen. Ondanks de grilligheid straalt het meubel rust uit.
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Langwerpige, dunne kast met brede en lage vakken, een soort uitgebreide en luxe boekenplank.

13

1

6

7

5

2

7
8

31

180095

19 vakken
114 cm breed
200 cm hoog
Eur 1080.-
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Grote kast die je op
een relatief klein stukje wand kwijt kunt.
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180095B

180401A

19 vakken
200 cm breed
114 cm hoog
Eur 1080.-

13 vakken
60 cm breed
200 cm hoog
Eur 805.-
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Grote vakkenkast met een rustige compositie.
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Een smalle, hoge en speelse vakkenkast
die je op veel plaatsen in de ruimte kwijt
kunt.
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180408

180413

12 vakken
74 cm breed
175 cm hoog
Eur 715.-

13 vakken
80 cm breed
121 cm hoog
Eur 535.-
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Deze smalle en redelijk hoge vakkenkast
kent een grote diversiteit aan vormen van
de vakken en gaat zeker opvallen in de
ruimte.
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Deze kleine kast is voornamelijk opgebouwd uit wat kleinere vakken.
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180422

15 vakken
233 cm breed
107 cm hoog
Eur 1110.-
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Grote en chaotische kast met veel
verschillende vakken met veel opbergmogelijkheden.
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180423

180424

12 vakken
229 cm breed
83 cm hoog
Eur 840.-

12 vakken
229 cm breed
83 cm hoog
Eur 840.-
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Opgebouwd uit twee verdiepingen van vakken met verschillende vormen kun je dit meubel
prima inzetten als presentatiekast of boekenkast.
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Deze variant kenmerkt zich door een meer speelse compositie.
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Wie we zijn
Atelier 180 is een kleine creatieve
onderneming die – vanuit haar eigen
design – meubels op de markt zet die
vernieuwend en eigentijds zijn en iets
toevoegen aan de gangbare stijlen.
Ontwerp en realisatie gebeuren volledig in eigen beheer. Het woord “Atelier” in de naam dekt de lading van
het realiseren van de meubels in een
werkplaats. Het getal 180 in de naam
heeft een drietal grondslagen: 180
graden staat voor 2 maal 90 graden,
wat vanuit twee rechte hoeken een
rechte lijn vormt. Rechte hoeken en
rechte lijnen vormen de geometrische
ingredïenten van onze ontwerpen. 180
Graden betekent ook: rechtsomkeert
maken. Dit slaat op het design van
onze meubels, wij proberen hiermee
een vernieuwende stijl neer te zetten,
die anders denkt dan de gangbare
ontwerpstijlen voor opbergmeubels
en aldus rechtsomkeert maakt. Tot
slot betekent 180 ook 180 graden
op de kaart, het zuiden dus. Hier zijn
we gevestigd, heeft de oprichter zijn
opleiding architectuur gehad en zijn
we geïnspireerd geraakt door wat er
allemaal mogelijk is. In Eindhoven is
het afelopen decennium een creatieve
(design) industrie ontstaan die zich
steeds verder ontwikkelt en die steeds

hogere ogen gooit. Wij proberen hier
een steentje aan bij te dragen.

Onze geschiedenis
“In 2006 ontstond de behoefte voor een
nieuwe kast. Ik had behoorlijk wat boeken, tijdschriften, bladen, stapels papier en mappen
van allerlei formaten en diktes verzameld. Ik
ben toen op zoek gegaan naar een leuke en
functionele wandkast, aangezien ik deze in
het midden van de woonkamer wilde zetten.
Na enige tijd zoeken kon ik niet vinden wat
ik zocht. Daarop besloot ik zelf eens te gaan
schetsen en na te denken over wat ik nu precies wilde. Het moest een kast worden waarin
ik al mijn verschillende formaten netjes kon
ordenen en het meubel moest ook strak in
het interieur passen. Na een paar mislukte
tekeningen had ik in een keer een kast op
papier staan die me erg aansprak. Ik heb het
plan toen verder uitgetekend en uitgevoerd en
ik was enthousiast over het resultaat. Ik kreeg
veel positieve en enthousiaste reacties op de
kast en besloot daarop deze op internet te
gaan adverteren, wat resulteerde in een grote
vraag. In die tijd heb ik het meubel voor een
aantal mensen gemaakt.” (Joost van den
Hurk, ontwerper en oprichter Atelier
180)
In 2009 hebben we besloten om het
concept door te zetten en zijn er een

aantal nieuwe, soortgelijke ontwerpen
toegevoegd en verkocht. Atelier 180
heeft haar eigen werkplaats gekregen
en begin 2010 hebben we besloten
om het concept om te zetten in een
creatief bedrijf, met meer ontwerpen
en een ambitie voor de toekomst.
Klanten kunnen nu ook meubels op
maat bestellen en voor de toekomst
heeft Atelier 180 meer stijlvolle concepten in petto.

Ontwerpen
Met veel vreugde ontwerpen wij onze
meubels. Er wordt gekeken naar functionaliteit: veel opbergruimte en maten
die geschikt zijn voor de spullen die
in de kast gezet worden. Er wordt ook
gekeken naar vorm: een eigentijdse
combinatie van rechte lijnen en strakke
hoeken leggen de basis voor het ontwerpen. Samen vormen ze steeds weer
een nieuwe compositie waarvan het
de bedoeling is een eyecatcher in het
interieur te gaan spelen. Dwaal met uw
ogen, volg de lijnen en ontdek steeds
nieuwe vormen.

Realiseren
Atelier 180 realiseert de meubels in
eigen beheer. Door de jarenlange

ervaring garanderen wij strakke en
degelijke eindresultaten. Er wordt veel
aandacht besteed aan de constructie van de meubels, maar zeker niet
minder aan de afwerking. Atelier 180
is gespecialiseerd in het bouwen van
haar eigen meubels en heeft haar eigen methode ontwikkelt om te komen
tot het gewenste product.

Werkplaats
Atelier 180 heeft de beschikking
over haar eigen werkplaats. Deze
is weliswaar niet groot, maar uitermate geschikt en ingericht waar zij
voor bedoeld is: het realiseren van
de meubels. Wij hebben onze eigen
methode ontwikkeld om de meubels
te bouwen en hebben eigen gereedschappen gemaakt. Als u een keer een
kijkje wilt komen nemen, maak dan
een afspraak via e-mail, telefoon of op
één van de websites.

Service
Wij streven naar een zo goed mogelijke service voor onze klanten. Kernwaarde hierbij is dat het altijd gaat om
een één op één proces, dat wil zeggen
dat het proces van bestellen tot en
met het leveren van de meubels vaak
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een unieke gebeurtenis is. Daarom
hanteren we een heldere communicatie en staan we altijd open voor
vragen, opmerkingen en contacten
in andere zin. Vanaf het begin af aan
proberen we een helder beeld te
scheppen van wat de klant nu precies
krijgt. Los van het feit dat we meubels
op maat maken, zien we het leveringsproces ook als een maatproduct.

180 heeft de ambitie om met de lijn
opbergmeubels een blijvende factor
te gaan spelen op de markt en om in
de toekomst meer produkten met een
zelfde aard aan het assortiment toe te
voegen.

Bedrijfsinformatie
Atelier 180 is sinds 1 mei 2010 ingeschreven als eenmanszaak in de Kamer
van Koophandel. De voorbereidingen
vonden het hele jaar daarvoor plaats
en het eerste ontwerp is gemaakt in
2006. De oprichter en ontwerper is
Joost van den Hurk, die momenteel
zijn studie architectuur op de TU Eindhoven aan het afronden is. Voor het
realiseren van de meubels hebben wij
een kleine werkplaats ter beschikking
met de mogelijkheid tot uitbreiding
in de toekomst. We bouwen meestal
met twee personen aan de meubels
en als de vraag groter is met meerder
mensen tegelijk. We hebben bewust
gekozen om geen tussenhandel te
laten plaats vinden (winkel, showroom,
etc.) zodat we de prijzen laag kunnen
houden en we zelf het contact met
de klant kunnen behouden. Atelier
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