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Wij presenteren

| www.atech-sas.com |

atech, ontwerper en fabrikant van straatmeubilair

In het kort:
Opgericht in 1986 in Cholet, Frankrijk.
28 personeelsleden, waaronder:
3 ontwerpers
6 vertegenwoordigers binnen Frankrijk
1 verantwoordelijke t.b.v. Export
(Europa, Noord Amerika, Midden Oosten...)
Jaaromzet : 5 miljoen €
Klanten :
Plaatselijke overheid: 85 %
Architecten, landschapsarchitecten,
groenbedrijven, particulieren: 15 %.

“Wij leveren een belangrijke bijdrage aan een groene en leefbare openbare ruimte”.
Atech is sinds 1986 gevestigd in de Maine-et-Loire. Het bedrijf is gespecialiseerd in de sector straatmeubilair en producten voor de
stedelijke groenvoorziening. Zowel standaardproducten als specifiek op uw project toegesneden maatwerk. Alles perfect afgestemd
op de omstandigheden van de beoogde locatie. Voor de producten wordt gebruik gemaakt van diverse materialen, zoals metaal,
émail, roestvrijstaal, hout, kunststof… Ons vakgebied is de inrichting en aankleding van de openbare ruimte in samenspraak met de
klant en volledig afgestemd op haar adviezen en wensen. Atech is in Frankrijk een belangrijke speler op de markt van producten
voor de (groene) inrichting van de openbare ruimte en dankzij een uitgebreid commercieel netwerk van vertegenwoordigers,
profiteren inmiddels al meer dan 35 landen wereldwijd van de expertise en de duurzame kwaliteitsproducten van Atech!

MAATWERK

|Project in Montauban (Fr)

Uw eigen stempel op de leefomgeving

Vakkennis vertaald naar uw eigen smaak!
Het ontwerpbureau van Atech staat klaar om samen met u iets moois te maken van uw project, aangepast aan uw omstandigheden
en uw behoeftes. Of het nu gaat om een aanpassingen of verandering van een bestaande situatie of een ontwerp op maat, wij
komen met een totaaloplossing voor de toepassing van bloemen, bomen, struiken en overige beplanting in de openbare ruimte.
Voor de aanleg van een rotonde in Montauban (Fr), ontwierp en fabriceerde ATECH 11 speciale gegalvaniseerde en
gepoedercoate plantenbakken. De plantenbakken zijn stuk voor stuk voorzien van een gegalvaniseerde opkweek-/inzetbak en
worden volledig automatisch bewaterd en gevoed.
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PASTEL

| | Project in Montreal (Ca)

Vrolijk gekleurd straatmeubilair

Straatmeubilair 100% naar eigen smaak, met in verschillende pastelkleuren gecoate metalen lamellen !
Bij uitstek geschikt voor de inrichting van nieuwe ruimtes. Het stadsmeubilair Pastel brengt gezelligheid en kleur op straat. Het is
een complete serie, bestaande uit: plantenbak, afzethekje, zitbanken, fietsenstandaard, afvalbak... In het kader van revitalisering
van een wijk in Montreal, Canada, heeft ATECH met plezier samengewerkt met plaatselijke stedenbouwkundigen. Dit leuke project
had als doel een wijk, waar veel gezinnen wonen, een dynamischer karakter te geven door de aanleg van fietspaden en ruimtes waar
men elkaar kan ontmoeten en zich ontspannen, gebruikmakend van attractief straatmeubilair in combinatie met meer groen. De serie
Pastel met haar veelkleurige lamellen en vrolijke uitstraling heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het welslagen van dit plan.
Zowel de burgemeester, de plaatselijke ondernemers als de bewoners zijn er ‘very happy’ mee.

GAL’B

| Nieuw in 2014 |

CLOVEG’

| Nieuw in 2014 |

Hekwerkbak

Plantenbak

Épuré, Élancé, Élégant ! (ofwel puur, slank, elegant)
Ons nieuwste kindje: de rotatiegegoten polyethyleen
plantenbakken Gal’B, hebben een uitneembaar rooster - wat
het onderhoud vergemakkelijkt – plus de optie grondplaat om
ze op vandalismebestandige wijze vast te zetten. De bak is
verkrijgbaar in 2 afmetingen: H800 mm en H1000 mm.
In diverse kleuren leverbaar.
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Deze hekwerkbak is een innovatieve vandalismebestendige
manier om kleur en fleur aan te brengen zonder beslag te
leggen op de doorgaande ruimte.
Cloveg’ biedt een visueel interessante aanblik. De bakken zijn
vervaardigd van polyethyleen en uitgerust met een uitneembare
opkweekbak en een bevestigingsarmatuur. Voor spijlen of
masten, enkel of dubbel. In diverse kleuren leverbaar.

