Het Britse bedrijf Atacama maakt al bijna een kwart eeuw
innovatieve AV meubels. Eén van de eerste producten was
een luidsprekerstand die het ontwerp van de toen gangbare
stands ver overtrof. Een nieuwe standaard was gezet... De
revolutionaire benadering van Atacama’s productontwerp
werd voortgezet met de ontwikkeling van gespecialiseerde
AV meubels die niet alleen visueel aantrekkelijk zijn, maar
ook de AV apparatuur volledig tot hun recht laten komen.
Alle producten van Atacama waarborgen bijzonder hoge
prestaties. Een ander uniek aspect van hun benadering is het
modulaire karakter van de hifi en AV meubels. Naarmate
de wensen van de consument in de loop der tijd evolueren,
laten de meubels zich met een even groot gemak uitbreiden.
Modellen zoals de Equinox en Evoque ECO beschikken over
deze eigenschap, terwijl ultieme stijl en klankmatige prestaties
hierbij niet uit het oog verloren worden. De Evoque ECO
Special Edition en Special Edition 2 doen hier nog eens een
schepje bovenop door eigenschappen te introduceren die tot
nu toe ongekend waren. Een unieke combinatie van dempen,
afvoeren, isoleren en controleren van resonanties. Geheel
nieuw is Atacama’s Apollo Storm Series van modulaire AV en
hifi racks van massief eiken. Zie hier de luidsprekerstatieven en
AV meubels van Atacama, waar vorm en functie het prijsniveau
overstijgen.

Nexus-i Series Luidsprekerstatieven
Deze lijn van luidsprekerstands van Atacama is uitgerust met dubbele kolommen aan de achterzijde waarvan er een kan fungeren als kabelgeleider. Deze stands hebben een uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding. De gehele stand is gemaakt van dik
staal en wordt zeer star in elkaar gezet voor optimale stijfheid. Om de prestaties te verbeteren, kan de middelste kolom gevuld
worden met Atabites, Atacama’s zeer effectieve vulmiddel. Deze stands worden geleverd met spikes en gel pads. Standaard
uitgevoerd in zwart, overige kleuren tegen meerprijs verkrijgbaar.

50 cm

60 cm

Nexus 5i zilver

Atabites
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Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

Nexus 6i zwart

70 cm
1m

Nexus 7i zwart

Nexus 10i wit

RECOMMENDED

Prijzen Nexus-i Series

Prijs per set

Nexus 5i

hoogte 500 mm, topplaat (BxD) 145 x 180 mm, vloerplaat (BxD) 250 x 300 mm

e

129,00

Nexus 6i

hoogte 600 mm, topplaat (BxD) 145 x 180 mm, vloerplaat (BxD) 250 x 300 mm

e

139,00

Nexus 7i

hoogte 700 mm, topplaat (BxD) 145 x 180 mm, vloerplaat (BxD) 250 x 300 mm

e

149,00

Nexus 10i hoogte 1000 mm, topplaat (BxD) 145 x 180 mm, vloerplaat (BxD) 250 x 300 mm

e

159,00

MRP-B

e

20,00

Nexus TP Topplate Pack 130 x 130 mm t.b.v. Nexus stand (icm. stands)

e

39,00

Nexus TPP Topplate Pack 130 x 200 mm t.b.v. Nexus stand (icm. stands)

e

39,00

meerprijs zilveren of witte uitvoering

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

• Standaard afwerking:

zwart. Tegen meerprijs
in wit of zilver.

20 cm

30 cm

SLx 200

40 cm

SLx 300
SLx 400

SLx Series Luidsprekerstatieven
De SLx Serie bestaat maar liefst uit 7 modellen van verschillende hoogten, zodat aan iedere denkbare toepassing tegemoet
kan worden gekomen. Alle modellen hebben identiek uitgevoerde boven- en onderplaten en de verticale kolommen kunnen
desgewenst met Atabites gevuld worden. Aanbevolen wordt de kolommen voor tweederde te vullen voor een optimaal effect
in samenwerking met de luidsprekers. Verstelbare zwaar uitgevoerde spikes worden bijgeleverd, topspikes en spikeshoes zijn
als optie verkrijgbaar. Standaard uitgevoerd in zwart en tegen meerprijs leverbaar in zilver of wit. Atacama isolation gel pads
worden eveneens standaard bijgeleverd.

50 cm

70 cm

1m

SLx 500
SLx 700

SLx Spikes detail

SLx 600

SLx ISOpad detail

Prijzen SLx Series

Prijs per set

SLx 200

hoogte 200 mm, topplaat (BxD) 225 x 225 mm, vloerplaat (BxD) 305 x 305 mm

e

199,00

SLx 300

hoogte 300 mm, topplaat (BxD) 225 x 225 mm, vloerplaat (BxD) 305 x 305 mm

e

209,00

SLx 400

hoogte 400 mm, topplaat (BxD) 225 x 225 mm, vloerplaat (BxD) 305 x 305 mm

e

219,00

SLx 500

hoogte 500 mm, topplaat (BxD) 225 x 225 mm, vloerplaat (BxD) 305 x 305 mm

e

229,00

SLx 600

hoogte 600 mm, topplaat (BxD) 225 x 225 mm, vloerplaat (BxD) 305 x 305 mm

e

239,00

SLx 700

hoogte 700 mm, topplaat (BxD) 225 x 225 mm, vloerplaat (BxD) 305 x 305 mm

e

249,00

SLx 1000

hoogte 1000 mm, topplaat (BxD) 225 x 225 mm, vloerplaat (BxD) 305 x 305 mm

e

289,00

MRP-B

meerprijs zilveren of witte uitvoering

e

30,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

• Standaard afwerking:

zwart. Tegen meerprijs
in wit of zilver.
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SLx 1000

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

60 cm

Audition Series Luidsprekerstatieven
De Audition Serie bestaat uit 5 modellen van verschillende hoogten, zodat aan bijna toepassingen tegemoet kan worden
gekomen. De modellen hebben in tegenstelling tot de SLx modellen rechthoekige boven- en onderplaten, om zo ruimte
te bieden aan extra diepe dan wel extra brede luidsprekers. De verticale kolommen kunnen desgewenst met Atabites gevuld worden. Aanbevolen wordt de kolommen voor tweederde te vullen voor een optimaal effect in samenwerking met de
luidsprekers. Verstelbare zwaar uitgevoerde spikes worden bijgeleverd, topspikes en spikeshoes zijn als optie verkrijgbaar.
Standaard uitgevoerd in zwart en tegen meerprijs leverbaar in zilver of wit. Atacama isolation gel pads worden eveneens
standaard bijgeleverd.
30 cm

Audition 300 zwart

50 cm

Audition 400 zwart

Audition 500 zwart
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Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

70 cm

40 cm

60 cm

Audition 600 zwart

Audition 400 zwart
Audition 700 zwart

Prijzen Audition Series

Prijs per set

Audition 300 hoogte 300 mm, topplaat 360 x 225 mm, vloerplaat 400 x 305 mm

e

419,00

Audition 400 hoogte 400 mm, topplaat 360 x 225 mm, vloerplaat 400 x 305 mm

e

429,00

Audition 500 hoogte 500 mm, topplaat 360 x 225 mm, vloerplaat 400 x 305 mm

e

439,00

Audition 600 hoogte 600 mm, topplaat 360 x 225 mm, vloerplaat 400 x 305 mm

e

449,00

Audition 700 hoogte 700 mm, topplaat 360 x 225 mm, vloerplaat 400 x 305 mm

e

459,00

MRP-A

e

30,00

meerprijs zilveren of witte uitvoering
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

•S
 tandaard afwerking:

zwart. Tegen meerprijs
in wit of zilver.

HMS Series Luidsprekerstatieven
HMS staat voor High Mass Stands en deze lijn is dan ook ontwikkeld voor gebruik in combinatie met compacte referentie- of
monitorluidsprekers. Alle verticale kolommen zijn voor akoestische fijnafstemming (tuning) af te vullen met Atabites. De HMS
1.1 is voorzien van twee ovale en één ronde kolom. Model HMS 1-TS600 heeft een topplaat van 180x150 mm speciaal voor
BBC en Harbeth monitors. De HMS 2X-600 is voorzien van vier ovale kolommen. Ook deze serie wordt geleverd met isolatie gel
pads. Standaard uitgevoerd in zwart en tegen meerprijs leverbaar in zilver of wit.

60 cm

HMS 2X-600 zwart

50 cm

HMS 1.1-600 zwart

HMS 1.1-700 wit

60 cm

HMS 1.1-500 zwart

HMS 1-TS600 zwart

Prijzen HMS Series

Prijs per set

HMS 1.1-500

hoogte 500 mm, topplaat (BxD) 145 x 210 mm, vloerplaat (BxD) 250 x 300 mm

e

299,00

HMS 1.1-600

hoogte 600 mm, topplaat (BxD) 145 x 210 mm, vloerplaat (BxD) 250 x 300 mm

e

309,00

HMS 1-TS600 hoogte 600 mm, topplaat (BxD) 180 x 150 mm, vloerplaat (BxD) 250 x 300 mm

e

349,00

HMS 1.1-700

hoogte 700 mm, topplaat (BxD) 145 x 210 mm, vloerplaat (BxD) 250 x 300 mm

e

329,00

HMS 2X-600

hoogte 600 mm, topplaat (BxD) 200 x 225 mm, vloerplaat 300 x 335 mm

e

389,00

MRP-C

meerprijs zilveren of witte uitvoering

e

30,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

• Standaard afwerking:

zwart. Tegen meerprijs
in wit of zilver.

• Afwerking: zwart.
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70 cm

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

60 cm

HMS 2X-600 zwart

Moseco Series Luidsprekerstatieven
De Moseco luidsprekerstands combineren de klankmatige eigenschappen van bamboe met de kracht en stabiliteit van hoogwaardig staal. Om over het uiterlijk maar te zwijgen. Er kan gekozen worden uit 3 soorten bamboe voor de onderplaat. De
standaard uitvoering is bamboe natuur met zwarte kolommen. De voorste hoofdkolom met een diameter van 50 mm en de
achterste van 28 mm. De hoofdkolom kan desgewenst gevuld worden met Atacama’s Atabites voor extra stabiliteit. Ook deze
stands bieden uitzonderlijke kwaliteit in verhouding tot de vriendelijke prijsstelling. De stand wordt zeer star in elkaar gezet
voor optimale stijfheid. De Moseco modellen beschikken allen over een uitgekiend kabelmanagementsysteem. De Moseco 5,
6 en 7 zijn speciaal voor boekenplankluidsprekers tot 30 kilo. De Moseco 10 is geschikt voor satellietluidsprekers tot 10 kilo.
Alle modellen worden geleverd met spikes en isolatie gel pads. Deze gel pads beschermen de onderzijde van de luidspreker
tegen beschadigingen en zorgen tegelijkertijd voor een stabiele en stroeve ondergrond. De Moseco statieven zijn standaard
uitgevoerd in het zwart met een onderplaat in bamboe natuur, overige kleuren en onderplaten in medium en donker bamboe
zijn tegen meerprijs leverbaar.

50 cm

60 cm

1m
70 cm
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Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

Moseco 5
standaarduitvoering

Moseco 6
wit/bamboe natuur

Moseco 7
zilver/medium bamboe

Moseco
Kabelmanagementsysteem
Moseco 10
zilver/bamboe natuur

wit/donker bamboe

zwart/medium bamboe

RECOMMENDED

zilver/medium bamboe

Prijzen Moseco Series

Prijs per set

Moseco 5

hoogte 515 mm, topplaat (BxD) 130 x 170 mm, vloerplaat (BxD) 240 x 280 mm

e

179,00

Moseco 6

hoogte 615 mm, topplaat (BxD) 130 x 170 mm, vloerplaat (BxD) 240 x 280 mm

e

189,00

Moseco 7

hoogte 715 mm, topplaat (BxD) 130 x 170 mm, vloerplaat (BxD) 240 x 280 mm

e

199,00

Moseco 10

hoogte 1015 mm, topplaat (BxD) 130 x 170 mm, vloerplaat (BxD) 240 x 280 mm

e

229,00

Moseco Top Plate Pack

Grotere topplaat voor Moseco stands (BxD) 160 x 220 mm

e

39,00

MRP-B

meerprijs zilveren of witte uitvoering

e

20,00

MRP-HB

meerprijs hoogglans zwart (alleen voorste kolom)

e

25,00

MRP-MD

meerprijs medium en donker bamboe

e

25,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

•S
 tandaard afwerking:

zwart. Tegen meerprijs
in wit, zilver of hoogglans zwart.

Moseco XL Series Luidsprekerstatieven
De Moseco XL Serie is het vlaggenschip uit de Moseco Series en speciaal ontwikkeld voor de grotere monitor luidsprekers.
Uitgevoerd met een 5 mm dikke stalen bovenplaat van 200 mm bij 275 mm, twee achterkolommen van 50 mm en een voorste
kolom van 75 mm. Alle kolommen kunnen met Atacama’s Atabites worden gevuld voor extra demping en stabiliteit. De bamboe onderplaat met een dikte van 40 mm kan is in drie kleuren verkrijgbaar: naturel en tegen meerprijs in medium en donker.

50 cm

50 cm

Moseco XL 500
zwart/donker bamboe

Moseco XL 500
zwart/medium bamboe

60 cm

Moseco XL 600
zwart/medium bamboe

Gel pads standaard
bijgeleverd

Atabites
(niet bijgeleverd)

Prijzen Moseco XL Series

Prijs per set

Moseco XL 500

hoogte 520 mm, topplaat (BxD) 200 x 275 mm, vloerplaat (BxD) 275 x 350 mm

e

449,00

Moseco XL 600

hoogte 620 mm, topplaat (BxD) 200 x 275 mm, vloerplaat (BxD) 275 x 350 mm

e

449,00

MRP-MD

meerprijs medium en donker bamboe

e

25,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

• Afwerking: Zwart.
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Moseco XL 600
zwart/donker bamboe

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

60 cm

Moseco CC Series Luidsprekerstatief
De Moseco CC serie is de eerste lijn die speciaal voor het fenomeen centre luidspreker is gemaakt. De Moseco CC komt in
drie varianten met ieder 5 verschillende hoogtes. Van de Moseco CC-01 meet de topplaat 40 x 18 cm, van de Moseco CC-02
47 x 21 cm en van de Moseco CC-03 55 x 25 cm. De hoogtes variëren van 21,5 cm tot 61,5 cm. Mogelijkheden genoeg om aan
de meeste high-end AV centre luidsprekers plaats te bieden. Het statief is in vier kleurvarianten verkrijgbaar. Zwart is de
standaarduitvoering en voor een witte, zilveren of hoogglans zwarte uitvoering geldt een meerprijs. Het statief wordt geleverd
met vloerspikes en isolatie gel pads. De onderplaat is van 40 mm dik bamboe en is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren:
naturel en tegen meerprijs medium en donker. De kolommen kunnen desgewenst met Atacama SMD-Z7 Atabites gevuld
worden voor een verhoogde stabiliteit.

Moseco CC-01 400
wit/bamboe donker

Moseco CC-01 400
zwart/bamboe natuur

Moseco CC-01 400
zwart/bamboe donker
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Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

Moseco CC-02 400
zwart/bamboe medium

Moseco CC-02 400
zwart/bamboe natuur

Moseco CC-02 400
zwart/bamboe medium

Prijzen Moseco CC Series

Prijs per stuk

CC-01 200

hoogte 215 mm, topplaat (BxD) 400 x 180 mm, vloerplaat (BxD) 600 x 292 mm e

209,00

CC-01 300

hoogte 315 mm, topplaat (BxD) 400 x 180 mm, vloerplaat (BxD) 600 x 292 mm e

209,00

CC-01 400

hoogte 415 mm, topplaat (BxD) 400 x 180 mm, vloerplaat (BxD) 600 x 292 mm e

209,00

CC-01 500

hoogte 515 mm, topplaat (BxD) 400 x 180 mm, vloerplaat (BxD) 600 x 292 mm e

239,00

CC-01 600

hoogte 615 mm, topplaat (BxD) 400 x 180 mm, vloerplaat (BxD) 600 x 292 mm e

239,00

CC-02 200

hoogte 215 mm, topplaat (BxD) 475 x 210 mm, vloerplaat (BxD) 600 x 292 mm e

229,00

CC-02 300

hoogte 315 mm, topplaat (BxD) 475 x 210 mm, vloerplaat (BxD) 600 x 292 mm e

229,00

CC-02 400

hoogte 415 mm, topplaat (BxD) 475 x 210 mm, vloerplaat (BxD) 600 x 292 mm e

229,00

CC-02 500

hoogte 515 mm, topplaat (BxD) 475 x 210 mm, vloerplaat (BxD) 600 x 292 mm e

259,00

CC-02 600

hoogte 615 mm, topplaat (BxD) 475 x 210 mm, vloerplaat (BxD) 600 x 292 mm e

259,00

CC-03 200

hoogte 215 mm, topplaat (BxD) 550 x 250 mm, vloerplaat (BxD) 600 x 292 mm e

239,00

CC-03 300

hoogte 315 mm, topplaat (BxD) 550 x 250 mm, vloerplaat (BxD) 600 x 292 mm e

239,00

CC-03 400

hoogte 415 mm, topplaat (BxD) 550 x 250 mm, vloerplaat (BxD) 600 x 292 mm e

239,00

CC-03 500

hoogte 515 mm, topplaat (BxD) 550 x 250 mm, vloerplaat (BxD) 600 x 292 mm e

269,00

CC-03 600

hoogte 615 mm, topplaat (BxD) 550 x 250 mm, vloerplaat (BxD) 600 x 292 mm e

269,00

MPR-B

meerprijs medium of donker bamboe uitvoering

e

25,00

MPR-B

meerprijs zilveren of witte uitvoering

e

20,00

MPR-HB

meerprijs hoogglas zwart

e

25,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

• Standaard afwerking:

zwart. Tegen meerprijs
in wit, zilver of hoogglans zwart.

Equinox HiFi RS Series
De hifi racks uit de Equinox HiFi RS Serie combineren een prachtig design met solide ondersteuning voor uw audio-apparatuur. Uniek is de modulaire opbouw zodat uw rack mee kan groeien met uw hifi-systeem. Iedere verdieping wordt onderling
ontkoppeld door gebruik van spikes om optimale prestaties te bewerkstelligen. Alle modellen hebben plateaus van gehard
glas, eveneens ontkoppeld van het rack.

Equinox Hifi RS 145 mm opbouw
wit

Equinox Hifi RS 195 mm opbouw
zwart

Equinox Hifi RS Basis close-up wit

AWARDS 2007

AWARDS 2008

Prijzen Equinox Hifi Series

Prijs

• Afwerking: zwart, zilver
• Glasplaten in zwart.

Equinox Hifi RS

Basis incl. 2 glasplaten , 225 mm bruikbare ruimte

590 x 370 x 550 mm

e 269,00

Equinox Hifi RS

Opbouw 145 mm hoog inclusief 1 glasplaat

590 x 180 x 550 mm

e 139,00

Equinox Hifi RS

Opbouw 195 mm hoog inclusief 1 glasplaat

590 x 230 x 550 mm

e 139,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

of wit.
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Equinox Hifi RS Basis zwart
met 195 mm en 145 mm opbouw

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

Equinox Hifi RS Basis
wit

Eris ECO 5.0 Hifi
De Eris ECO 5.0 Hifi is volkomen modulair opgebouwd. Het hart wordt gevormd door een gepoedercoat en gelast stalen
frame dat met de hand gemaakt is. Op het frame zijn mini gel pads geplaatst om het frame te ontkoppelen van de bamboe
plateaus. Iedere module is vervolgens geïsoleerd van de volgende door middel van drie in te stellen 8mm stalen spikes. Om
verdere resonanties tot een minimum te beperken, zijn de bamboeplateaus aan de onderzijde van sleuven voorzien. Op deze
wijze wordt niet alleen het gewicht beperkt, maar tevens het unieke uiterlijk van het rack verkregen. Het frame is te verkrijgen
in verschillende kleuren, te weten zwart, zilver en wit.

Detail bamboe naturel

Eris ECO 5.0 bamboe donker
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Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

Eris ECO 5.0 Hifi zwart

zilver

wit

125 module

AWARDS 2013

175 module

Prijzen ERIS ECO 5.0 Hifi Series

Prijs

Eris ECO 5.0 Hifi Basis incl. 2 plateaus 350 mm, bamboe naturel

590 x 350 x 550 mm

e 379,00

Uitvoering medium of donker bamboe

590 x 350 x 550 mm

e 399,00

Eris ECO 5.0 Hifi Opbouw 125 mm hoog inclusief 1 plateau bamboe naturel

590 x 175 x 550 mm

e 189,00

Uitvoering medium of donker bamboe

590 x 175 x 550 mm

e 209,00

Eris ECO 5.0 Hifi Opbouw 175 mm hoog inclusief 1 plateau bamboe naturel

590 x 225 x 550 mm

e 189,00

Uitvoering medium of donker bamboe

590 x 225 x 550 mm

e 209,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

AWARDS 2012

• Afwerking: zwart, zilver
of wit.
• Plateaus standaard in
bamboe naturel. Tegen
meerprijs in bamboe
medium of donker.
• Gepoedercoat frame,
stalen spikes.

Evoque ECO 60/40 en 110/40
Evoque 60/40
Atacama’s lijn van bamboemeubels begint met de Evoque. De 60/40 lijn is compleet modulair in samenstelling en bestaat
uit een basismodule die op vloerspikes rust en opbouwmodules met buizenframes van verschillende hoogte. De bamboeplateaus hebben een dikte van 4 centimeter en kunnen elk tot 30 kilogram belast worden. De zwarte hoogglans buizenframes
zijn uitgerust met de zogenaamde A.S.I.S.T., hetgeen staat voor Atacama Sonic Isolation System Technology. De technologie
dempt en kanaliseert resonanties met hoge frequenties weg van de plateaus, waardoor apparatuur beter presteert.
Evoque 110/40
Deze Evoque lijn is de AV versie van bovenstaande. De plateaus zijn 1100 mm breed en het is aanbevolen niet hoger te stapelen dan 1255 mm.

Evoque ECO 110/40 Base + Module 145, 195 en 245. bamboe naturel

Accessories best equipment support
Atacama Evoque Eco 60-40

Prijzen Evoque ECO Series
Evoque ECO 60/40

Prijs

Basismodule 115 mm hoog, bamboe naturel

600 x 115 x 400 mm

Uitvoering module in bamboe medium of donker
Evoque ECO 60/40

Opbouwmodule schapruimte 145 mm, bamboe naturel

600 x 185 x 400 mm

Uitvoering module in bamboe medium of donker
Evoque ECO 60/40

Opbouwmodule schapruimte 195 mm, bamboe naturel

600 x 235 x 400 mm

Uitvoering module in bamboe medium of donker
Evoque ECO 60/40

Opbouwmodule schapruimte 245 mm, bamboe naturel

600 x 285 x 400 mm

Uitvoering module in bamboe medium of donker
Evoque ECO 110/40 Basismodule 115 mm hoog, bamboe naturel

1100 x 115 x 400 mm

Uitvoering module in bamboe medium of donker
Evoque ECO 110/40 Opbouwmodule schapruimte 145 mm, bamboe naturel

1100 x 185 x 400 mm

Uitvoering module in bamboe medium of donker
Evoque ECO 110/40 Opbouwmodule schapruimte 195 mm, bamboe naturel

1100 x 235 x 400 mm

Uitvoering module in bamboe medium of donker
Evoque ECO 110/40 Opbouwmodule schapruimte 245 mm, bamboe naturel

1100 x 285 x 400 mm

Uitvoering module in bamboe medium of donker
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

e

239,00

e

259,00

e

239,00

e

259,00

e

239,00

e

259,00

e

239,00

e

259,00

e

399,00

e

419,00

e

399,00

e

419,00

e

399,00

e

419,00

e

399,00

e

419,00

• Afwerking kolommen:
hoogglans zwart
• Plateaus standaard in
bamboe naturel. Tegen
meerprijs in bamboe
medium of donker.
• CO2 neutraal gefabriceerd.

donker

medium

naturel
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Evoque ECO 60/40 Base + Module 145, 195 en 245. bamboe naturel

Evoque ECO 60/40 Special Edition
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Atacama’s nieuwste lijn van bamboemeubels is een geëvolutioneerde Evoque
Eco met de toevoeging Special Edition. Deze 60/40 SE lijn is net als de gewone
ECO compleet modulair in samenstelling en bestaat uit een basismodule die op
vloerspikes rust en opbouwmodules met buizenframes van verschillende hoogte.
De bamboe-plateaus hebben een dikte van 4 centimeter en kunnen elk tot 30 kilogram belast worden. De zwarte hoogglans buizenframes zijn uitgerust met de
zogenaamde A.S.I.S.T., hetgeen staat voor Atacama Sonic Isolation System Technology. De technologie dempt en kanaliseert resonanties met hoge frequenties weg
van de plateaus, waardoor apparatuur beter presteert. Maar de Special Edition staat
voor meer. Bij deze lijn is de strijd tegen de ongewenste resonanties ongekend in
zijn soort. De lengtes van de buizen zijn 15mm langer uitgevoerd om de resonantiefrequentie omlaag te brengen. Verder doen de Frostrum cones hun intrede. Deze
vernikkelde bronzen cones fungeren als tuning contragewicht en bevinden zich in
de buizen. Ze kunnen precies afgestemd worden op de resonantiefrequentie van het
apparaat dat zich op het plateau bevindt. Daarnaast zijn de plateaus voorzien van
zogenaamde Vectored Resonance Deflection Channels (V.R.D.C.). Deze driedimensionale geometrische sleuven onderop de bamboe plateaus neutraliseren harmonische energie in de hogere frequenties door ze richting buizen te leiden. De buizen
voeren deze energie verder af richting de speciale voeten die vervolgens rusten op
de nieuwe bronzen isolatie spikes. Deze endpoints leiden de energie richting vloer.
Resultaat is een van de stilste racks van dit moment. Een unieke combinatie van
demping door het materiaal bamboe, afvoeren door de V.R.D.C.’s, isolatie door het gebruik van spikes en cones en tot slot controleren door het nieuwe, interne tuningmechanisme. En nog fraai om te zien ook, niet geheel onbelangrijk.

Prijzen Evoque ECO 60/40 SE Special Edition Series
Evoque ECO 60/40
Special Edition

Basismodule 110 mm hoog, bamboe naturel

Evoque ECO 60/40
Special Edition

Opbouwmodule schapruimte 160 mm, bamboe naturel

Evoque ECO 60/40
Special Edition

Opbouwmodule schapruimte 210 mm, bamboe naturel

Evoque ECO 60/40
Special Edition

Opbouwmodule schapruimte 260 mm, bamboe naturel

Prijs

600 x 110 x 400 mm

Uitvoering module in bamboe medium of donker
600 x 200 x 400 mm

Uitvoering module in bamboe medium of donker
600 x 250 x 400 mm

Uitvoering module in bamboe medium of donker
600 x 300 x 400 mm

Uitvoering module in bamboe medium of donker
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

e

299,00

e

319,00

e

299,00

e

319,00

e

299,00

e

319,00

e

299,00

e

319,00

• Afwerking kolommen:
satijn zwart
• Plateaus standaard in
bamboe naturel. Tegen
meerprijs in bamboe
medium of donker.
• CO2 neutraal gefabriceerd.

donker

medium

naturel

Evoque ECO 60/40 Special Edition 2
Als je denkt dat een Special Edition niet nog specialer kan, heb
je het toch echt mis. De Evoque ECO 60/40 SE2 beschikt namelijk over kolommen die 5mm langer zijn dan de SE versie en de
resonantiefrequentie net even verlagen. Daarnaast heeft de
SE2 plateaus die aan de onderzijde beschikken over aangepaste resonantie-deflectie kanalen (AVRDC). De geometrie van
deze sleuven neutraliseren harmonische energie in de hoge
frequenties, door deze weg te sluizen van de componenten
naar de kolommen. De afgeronde zijkanten van de SE2 voorkomen resonanties in de vorm van staande golven. Tenslotte
zorgen de verbeterde bronzen cones ervoor dat de resonanties effectief van het rack richting de grond worden afgevoerd.

NIEUW

Evoque ECO 60/40
Special Edition 2
Evoque ECO 60/40
Special Edition 2
Evoque ECO 60/40
Special Edition 2

Basismodule 115 mm hoog, bamboe naturel

600 x 115 x 400 mm

Uitvoering module in bamboe medium of donker
Opbouwmodule schapruimte 165 mm, bamboe naturel

600 x 205 x 400 mm

Uitvoering module in bamboe medium of donker
Opbouwmodule schapruimte 215 mm, bamboe naturel

600 x 255 x 400 mm

Uitvoering module in bamboe medium of donker
Opbouwmodule schapruimte 265 mm, bamboe naturel

600 x 305 x 400 mm

Uitvoering module in bamboe medium of donker
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

e

329,00

e

349,00

e

329,00

e

349,00

e

329,00

e

349,00

e

329,00

e

349,00

• Afwerking kolommen:
satijn zwart
• Plateaus standaard in
bamboe naturel. Tegen
meerprijs in bamboe
medium of donker.
• CO2 neutraal gefabriceerd.

donker

medium

naturel
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Evoque ECO 60/40
Special Edition 2

Prijs

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

Prijzen Evoque ECO 60/40 SE2 Special Edition 2 Series

Apollo Storm 6 Series
Atacama’s Apollo Storm Series bestaat uit twee lijnen, de
Apollo Storm 6 en de Apollo Storm 10. De Apollo Storm
6 is een modulair hifi rack systeem dat is opgebouwd
uit vier modules. De plateaus zijn gemaakt van 27 mm
massief eiken en de kolommen van satijnzwart of wit
metaal. Een rack kan maximaal uit vijf modules bestaan
die ieder maximaal 50 kilo kunnen dragen. De modules
hebben gelijke afmetingen (59 x 45 cm) op de hoogte
van de kolommen na. De basismodule is inclusief
spikes 87 mm hoog, terwijl de overige inclusief spikes
respectievelijk 162, 212 en 262 mm meten. De effectieve
ruimte die overblijft voor de apparatuur is 51 x 45 cm en
de bruikbare schaphoogte is 135, 185 en 235 mm. Aan de
laatste afmetingen ontlenen de modules hun naam op de
basismodule na dan.

NIEUW
Nu ook in dark oak

P R I J S L I J S T B E N E LU X N O V E M B E R 2 0 1 9

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

Storm 6 hifi 135

Storm 6 hifi 185

Storm 6 hifi 235

Storm 6 hifi basismodule

Prijzen Apollo Storm 6 Series
Storm 6 hifi basis

Prijs

Basismodule 60 mm hoog, oak

590 x 450 x 87 mm

e

189,00

e

219,00

e

189,00

e

219,00

e

189,00

e

219,00

e

189,00

Idem, uitgevoerd in dark oak

e

219,00

Platenrack, oak

e

439,00

Idem, uitgevoerd in dark oak

e

499,00

Idem, uitgevoerd in dark oak
Storm 6 hifi 135

Opbouwmodule schapruimte 135 mm, oak

590 x 450 x 162 mm

Idem, uitgevoerd in dark oak
Storm 6 hifi 185

Opbouwmodule schapruimte 185 mm, oak

590 x 450 x 212 mm

Idem, uitgevoerd in dark oak
Storm 6 hifi 235

Storm 6-2

• Afwerking kolommen:
satijn zwart of wit

Opbouwmodule schapruimte 235 mm, oak

590 x 450 x 262 mm

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Apollo Storm 10 Series
De tweede lijn uit Apollo Storm Series is de Apollo Storm 10. Ook de Apollo Storm 10 is een modulair rack systeem,
maar nu voor zowel audio- als video-apparatuur. Net als de Storm 6 is de Storm 10 opgebouwd uit vier modules. De
plateaus zijn wederom gemaakt van 27 mm massief eiken en de kolommen van satijnzwart of wit metalen kolommen. Een rack kan maximaal uit vijf modules bestaan die ieder maximaal 35 kilo kunnen dragen. De modules hebben gelijke afmetingen (99 x 45 cm) op de hoogte van de kolommen na. De basismodule is inclusief spikes 87 mm
hoog, terwijl de overige inclusief spikes respectievelijk 162, 212 en 262 mm meten. De effectieve ruimte die overblijft
voor de apparatuur is 91 x 45 cm en de bruikbare schaphoogte is 135, 185 en 235 mm. Aan de laatste afmetingen
ontlenen de modules hun naam op de basismodule na dan.

Storm 10 135

Storm 10 235

Storm 10 185

Storm 10 basismodule

Prijzen Apollo Storm 10 Series
Storm 10 basis

Prijs

Basismodule 60 mm hoog, oak

990 x 450 x 87 mm

Idem, uitgevoerd in dark oak
Storm 10 135

Opbouwmodule schapruimte 135 mm, oak

990 x 450 x 162 mm

Idem, uitgevoerd in dark oak
Storm 10 185

Opbouwmodule schapruimte 185 mm, oak

990 x 450 x 212 mm

Idem, uitgevoerd in dark oak
Storm 10 235

Opbouwmodule schapruimte 235 mm, oak

990 x 450 x 262 mm

Idem, uitgevoerd in dark oak
Storm 10AV2

Platenrack, oak

990 x 450 x 262 mm

Idem, uitgevoerd in dark oak
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

e

249,00

e

299,00

e

249,00

e

299,00

e

249,00

e

299,00

e

249,00

e

299,00

e

599,00

e

679,00

• Afwerking kolommen:
satijn zwart of wit
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Nu ook in dark oak

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

NIEUW

Accessoires

Aanbevolen hoeveelheid Atacama
Atabites (per set stands)

Spike Shoes
Atacama High Density spikeshoes zijn vervaardigd uit een koper/zinklegering en voorzien
van een uitsparing in het bovenoppervlak om de spike juist te positioneren. De onderzijde
is voorzien van een non-slip E.P.D.M. coating (synthetisch rubber),
ontwikkeld om de vloer te beschermen en de akoestische demping te verbeteren. De diameter is 20 of 25 mm waarbij de 20 mm
uitvoering geschikt is voor een totale belasting over 4 spikeshoes
HDL25
van 70 kg. Is het totaalgewicht groter of worden de spikeshoes
toegepast op zachte houten vloeren, dan wordt de 25 mm uitvoering aanbevolen. Doorgaans worden voor speakerstands 20 mm
spikeshoes toegepast en voor hifiracks 25 mm. Atacama High
Density spikeshoes zijn verkrijgbaar in kleuren; satijn zwart of nikkel zilver.
HDS20

Moseco XL

6 emmers

Nexus 5i en 6i, Moseco 6

1 emmer

Nexus 7i, Moseco 7

2 emmers

Nexus 10i, Moseco 10

3 emmers

SLx200

1 emmer

SLx300, Audition 300

2 emmers

SLx400, Audition 400

3 emmers

SLx500, Audition 500

4 emmers

SLx600, Audition 600

5 emmers

SLx700, Audition 700

7 emmers

SLx1000

9 emmers

HMS 1.1 500

5 emmers

HMS 1.1 600, HMS 1-T600

6 emmers

HMS 1.1 700

7 emmers

HMS 2X-600

12 emmers

P R I J S L I J S T B E N E LU X N O V E M B E R 2 0 1 9
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Gel Pads
Atacama gel pads verkleven de luidspreker met de topplaat van de speakerstand. Exclusief
ontwikkeld voor Atacama en geproduceerd uit high performance polyurethaan elastomeer
dat naast een non-slip en krasvrij oppervlak beschikt over uitstekende klank- en dempingseigenschappen.
Atabites
Naast het handig op luisterhoogte brengen beïnvloedt een speakerstand ook de klankweergave van de luidspreker. Om de best mogelijke weergave te bereiken, dienen de kolommen van de speakerstand, al dan niet gedeeltelijk, te worden afgevuld met een hecht
en akoestisch dood materiGel Pads
aal. Dit voorkomt “ringing”
(doorklinkend metaal). Een
middagje experimenteren met een beetje meer of minder maAtabites
teriaal levert vaak onverwachte verbeteringen op. Atacama
Atabites; een emmer met bijna loodzware uniforme verzinkte
microschijven. Loodzwaar mag in dit verband reeds duidelijk
zijn. Uniform; Atabites worden speciaal voor deze toepassing
geproduceerd en is geen restafval van een of ander productieproces. De uniforme afmetingen van het materiaal zorgen voor
gelijkmatige verdeling van het gewicht in de kolommen. Zorgvuldig verzinken voorkomt roest
van binnen- en buitenuit. Een emmer is gevuld
met 7 kilo Atabites en het aanbevolen aantal
emmers per set type Atacama speakerstand
staat hierboven in een schema gevat.

Prijzen Accessoires

Prijs

Atabites

Vulmateriaal voor de Atacama stands. Zie schema voor benodigde hoeveelheid per set.

7 kg

e

49,00

Atabites

In één levering, bij aankoop stands.

7 kg

e

39,00

per 8 stuks

e

16,00

Topspikes
M6 Spikes

Set 6 mm spikes en stelmoeren

per 8 stuks

e

16,00

M8 Spikes

Set 8 mm spikes en stelmoeren

per 8 stuks

e

16,00

Spike Shoes HDS20 Beschermingsvoetjes voor gladde vloeren, voor stands. In zilver of zwart. 20 mm

per 4 stuks

e

29,00

Spike Shoes HDL25 Beschermingsvoetjes voor gladde vloeren, voor racks. In zilver of zwart. 25 mm

per 4 stuks

e

29,00

Isopads Tr

Isolatie gel pads transparant

per 8 stuks

e

22,00

Isopads B

Isolatie gel pads zwart

per 8 stuks

e

22,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

