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Salontafel 
1 lade, 1 vak
L135xB67xH40cm 10317014

Maat open vak: ±H16xB66xD75

Salontafel 
1 lade, 1 vak
L85xB85xH40cm  10329992

Maat open vak: ±H16xB40xD84

Eettafel Ruimte tussen poten
L138xB85xH77cm          ±121cm                10366850
L160xB90xH77cm          ±143cm                10315800    

Eettafel Ruimte tussen poten
L190xB90xH77cm  ±173cm 10315799
L220xB100xH77cm ±203cm 10317013

Eettafel Mascaro rond 
Ø140xH77cm 10357921        

Hoogte onderregel ca. 73cm

TV-meubel
1 deur, 1 lade, 1 vak
H48xB115xD45cm 10308204                                  

Maat open vak:  ±H13xB55xD45cm
Open vak voorzien van ronde opening voor kabeldoorvoer 

Atrio is een eigentijds woonprogramma met een 
robuuste uitstraling. De mooie kleur Oriënt Decor 
gecombineerd met de zwart metalen frames geven 
Atrio een stoer karakter. Alle laden & deuren zijn 
voorzien van een softclose systeem.

IN VERSCHILLENDE

AFMETINGEN LEVERBAAR

Hoogte vanaf grond tot onderkant regel bij eettafels is ±68cm.

COMBINEER 
MASCARO MET ATRIO



TV-meubel 
2 deuren, 1 lade, 1 vak
H48xB173xD45cm 10308205  

Maat open vak: ±H13xB57xD45cm
Open vak voorzien van ronde opening voor kabeldoorvoer

Bergkast  
1 deur, 3 laden, 1 vak
H188xB58xD48cm 10308206

Maat open vak: ±H33xB53xD45cm

Kast  
2 deuren, 2 laden
H165xB94xD48cm 10308208

Boekenkast  
3 laden, 4 vakken
H188xB58xD48cm 10308207

Maat open vak (klein):  ±H36xB53xD45cm
Maat open vak (groot): ±H36xB54xD45cm

Dressoir 
3 deuren, 3 laden
H78xB202xD48cm 10308202

Dressoir
3 deuren, 3 laden
H90xB230xD48cm 10308203

TIPS & TRICKS 

Voorkom beschadigingen, vlekken of kringen door altijd onderzetters of viltjes te gebruiken. Voor het beschermen en voorkomen van eventuele 
beschadigingen aan je vloer adviseren wij je de onderzijde van de poten altijd te voorzien van vilt. Gebruik geen materialen van plastic, rubber of 
soortgelijke materialen die weekmakers bevatten, deze kunnen de houtdecor laag aantasten. Het is mogelijk dat de rubberdopjes onder een TV 
de houtdecor laag aantasten of laten verkleuren. 

Indien er per ongeluk vloeistof en/of etensresten worden gemorst, adviseren wij je deze direct te verwijderen met een licht vochtige doek. 
Zijn er desondanks toch vlekken zichtbaar, dan kun je in 1e instantie proberen om de vlek te verwijderen met een niet agressief reinigingsmiddel. 
Vervolgens direct het meubel een nabehandeling geven met Multi Cleaner. Is de vlek nog zichtbaar? Neem voor deskundig advies contact 
op met Pronto Wonen.

Probeer bij een normale kras in het 3D-decor, de kras eerst te verwijderen door Multi Cleaner te gebruiken. Geeft dit onvoldoende resultaat, 
gebruik dan een stift in de juiste kleur uit de Hout Repair Set. Hiermee wordt de kras qua kleur gecorrigeerd. 
Plaats het meubel niet langdurig in fel zonlicht, dit kan de kleur van het meubel enigszins beïnvloeden. Verplaats regelmatig decoratie of vazen, 
zo voorkom je plaatselijke verkleuring. Wil je de meubels verplaatsen, maak ze altijd leeg alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen van meubels kan 
schade veroorzaken aan de vloer en de meubels zelf. Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist verplaatsen.

Vermelde maten zijn circa en in cm en kunnen enigszins afwijken. Hieraan kunnen geen rechten en/of reclamaties worden ontleend.
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SPECIFICATIES ATRIO:

•   Alle meubels van het woonprogramma Atrio zijn gemaakt van 
meubelpaneel met houtdecor. Het meubelpaneel is gemaakt 
van een vezelplaat met een decorlaag van Melamine.

•   Melamine is een synthetische stof die vaak als grondstof bij  
de productie van kunststoffen wordt gebruikt.

•     De melamine decorlaag ziet er uit als echt hout en heeft een 
licht reliëf waardoor het ook aanvoelt als echt hout. Atrio is 
afgewerkt met een houtdecor in de kleur Oriënt Decor 
gecombineerd met een powdercoating zwart metalen frame.

INFO

De meubels van Atrio zijn door de toplaag van Melamine zeer kras-, slijt- en stootvast. Hierdoor 
zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te onderhouden. Ideale meubels voor een gezin. 

Atrio wordt opgebouwd geleverd met uitzondering van de eettafels. Hiervan dienen de poten 
zelf gemonteerd te worden. Het montage-advies wordt bij deze tafels geleverd.

VERZORGINGSADVIES

Voor het dagelijks onderhoud kun je het meubel gewoon 
afnemen met een licht vochtige doek en daarna direct het 
meubel nadrogen met een schone en droge doek. 
Wij adviseren om bij voorkeur 1x per maand het meubel te 
reinigen met Multi Cleaner.

GENIET LANGER VAN
JE MEUBELS!

Alle verzorgings- en 
reparatiemiddelen die wij in dit 
boekje hebben genoemd, zijn bij 
ons verkrijgbaar.

Multi Cleaner  10214095


