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Markant FX
Markant FX is flexibel, functioneel en facilitair ijzersterk. Met een poot die voor 80 procent uit aluminium bestaat - en daardoor
uitstekend recyclebaar is - betekent FX ook een keuze voor duurzaamheid.

CONCE P T
Markant Systeem Architectuur (MSA) is een hoogwaardig concept waarin de modulaire componenten onderling uitwisselbaar
zijn. Dat biedt ongeëvenaarde mogelijkheden om werkplekken ongelimiteerd, snel en simpel aan te passen aan de voortdurend
veranderende eisen en wensen binnen een organisatie.

INTERNATIONAA L
Deze internationaal georiënteerde meubellijn is een wereldwijd succes en vindt buiten Europa ook in Amerika en Australië
gretig aftrek. De combinatie van ronde en hoekige vormen geven de poot een energiek design.

H AN D OM D RAAI
De gezondheid en de veiligheid van de gebruiker vormen het centrale uitgangspunt bij het ontwerp van FX. In een handomdraai
kan de gebruiker de optimale werkhoogte instellen.

P ER S OON L I J K
FX-tafels zijn eenvoudig aan de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker aan te passen. Bijvoorbeeld door uitbreiding van de
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werkplek of de aanbouw van een flexibel element.

B L A D V ORMEN
De FX-tafels kunnen met een groot aantal verschillende bladvormen worden
uitgevoerd. Deze zijn verkrijgbaar in diverse fraaie decors. Daarbij is er een ruime
keuze aan bladmaterialen.

H OO G TE
De gebruiker kan eenvoudig zelf de juiste hoogte van het bureau bepalen. Er zijn drie
verschillende systemen beschikbaar waarmee gemakkelijk en zonder gereedschap de
werkhoogte kan worden ingesteld: door middel van een drukknop, manueel met
behulp van een handslinger of elektrisch met tiptoetsbediening.

D UUR Z AAM
Door de modulaire opbouw en de ruime keuze in bladvormen en decors kan FX eenvoudig
verrassend gedaantewisselingen ondergaan. Met enkele simpele aanpassingen kan een
werkomgeving zo compleet worden getransformeerd of opgewaardeerd. Aan het einde
van de levenscyclus zijn de aluminium onderdelen volledig recyclebaar.

V ORMTAA L
FX voelt zich uitstekend thuis in een professionele omgeving. De vormtaal van
het ontwerp is neutraal en daardoor in elke laag van de organisatie toepasbaar.
De kleurstelling en vormgeving geven de collectie een frisse, eigentijdse uitstraling.

C EN T
De FX-tafels zijn leverbaar met een C- of een T-poot. Indien nodig zorgen tussenpoten
daarnaast voor extra stabiliteit, zonder de bewegingsvrijheid van de gebruiker
te beperken.

S TOF EN V UI L
Dankzij de gladde afwerking en afgeronde vormen krijgen stof en vuil nauwelijks kans
zich aan het oppervlak te hechten. Zodoende is FX eenvoudig schoon te houden.

V AN D E V L OER
Door middel van een koppeling aan de FX C-poot biedt OSAKA de mogelijkheid om Markant
Screens vrij van de vloer toe te passen. De individuele hoogteverstelling van de opstelling
blijft hierbij behouden. Schoonmaken van het kantoor zal tevens beter en goedkoper
uitgevoerd kunnen worden.

K L IMAAT
Vrij hangende scheidingswanden zijn dé oplossing in kantoorruimtes met klimaat- en/of
airco-installaties. Dankzij de open ruimte onder de werkplek blijft de luchtcirculatie in
de ruimte intact. Dit zorgt voor een aanzienlijk lager energieverbruik van de
klimaatbeheersing.

NI V EAU V ER S C H I L
F X m e t O S AKA

OSAKA is tevens ideaal in situaties waarbij twee FX-opstellingen tegenover elkaar staan

De OSAKA is een beugel waarmee de scheidingswanden van Markant direct op de FX-poot gemonteerd kunnen worden.

en de werkplekken op verschillende hoogtes zijn ingesteld. In deze gevallen camoufleert

Hierdoor ontstaan unieke eigenschappen, bijvoorbeeld dat alle scheidingswanden in het kantoor op gelijke hoogte staan,

OSAKA het niveauverschil en blijft het scherm op de gewenste hoogte.

onafhankelijk van de hoogte van de tafels.

F X C L ICK

V ORMEN

Dit onderstel is hoogte-instelbaar. Conform NEN 2449: 2006 NL en NEN EN 527 is het

De bladen en bijbehorende frames zijn verkrijgbaar in zeer veel verschillende

verstelbereik 62 - 85 cm. FX Click is stapsgewijs per 1 cm instelbaar met behulp van een

afmetingen volgens de standaard moduulmaten. Zie voor de mogelijkheden de brochure

drukknop. De hoogte is af te lezen aan de binnenzijde van de tafelpoot.

Markant Interiors.

FX HV Manueel
Dit onderstel is traploos hoogteverstelbaar met behulp van een handslinger. De slinger
bevindt zich aan de zijkant of aan de voorzijde van de werkplek.

F X H V El e k t r o
Dit onderstel is traploos hoogteverstelbaar met behulp van een geruisloos werkende
elektromotor. Voor de mogelijkheden zie brochure Markant Interiors. De hoogte is af te
lezen op de display aan de voorzijde van de bladrand.

B L A D KERNEN EN - D ECOR S
De bureaubladen zijn leverbaar in melamine op spaanplaat, in HPL postform of in
compactplaat. De ruime keuze aan Markant bladdecors geven FX de gewenste uitstraling.
Zie voor de mogelijkheden de brochure Markant Interiors.

L AK - EN B L A D K L EUREN
Niet alleen de bladen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en houtmotieven, ook de lakkleuren
van het meubilair zijn verkrijgbaar in verschillende, neutrale kleuren. Alle metalen en
aluminium onderdelen worden gepoedercoat en garanderen een duurzame bescherming.
Zie voor de mogelijkheden de brochure Markant Interiors.
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