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markant office furniture

r e c h t e t a f e ls

cockpit

Sinds de intrede van het TFT-scherm (de flatscreen) in het kantoorlandschap is het meest voorkomende werkblad weer terug

Het Cockpit blad blijft een zeer aantrekkelijke vorm om

in zijn meest oorspronkelijke vorm: rechttoe rechtaan. Door het gebruik van TFT-schermen kunnen kleinere werkbladen worden

werkeilanden te creëren (clusters van 4). De gebruiker zit

toegepast dan voorheen in het tijdperk van het CRT-scherm.

gecentreerd in de werkplek en recht voor het beeldscherm.
Door de bladdiepte van 110 cm (aanzitzijde – hoek) is dit

Markant levert standaard rechte bladen volgens de modulaire opbouw van 20 cm. De MSA-structuur van de frames maakt

blad ideaal in situaties waar wordt gewerkt met grote

het daarnaast mogelijk om volgens specificatie rechte bladen (uit één stuk) toe te passen variërend in breedte van 80 – 240 cm

beeldschermen.

en in diepte van 60 – 100 cm.

CA L L CENTER
De inrichting van een callcenter vraagt om een klantspecifiek
advies. De callcenter werkplek is er in vele uitvoeringen.
instelbaar is, ruimtebesparend en goed te combineren is

1 0 0 CM

9 0 CM

8 0 CM

6 0 CM

Basisvoorwaarden zijn veelal dat de werkplek individueel
met akoestische scheidingswanden.

1 2 0 CM

wing

1 6 0 CM

Drie keer een Wing 120˚ maakt een mooi compact werk
eiland. Ideaal in situaties waar verdeeld in de ruimte

1 8 0 CM

meerdere werkeilanden gecreëerd moeten worden. De

2 0 0 CM

wing-werkplek kan naar wens links en/of rechts worden
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uitgebreid met extra werkruimte.

B L A D V ARIANTEN

B ENCH WERKP L EK 1 2 0

In het standaard aanbod bladvarianten kent Markant een nagenoeg onbegrensde keuze. Naar behoefte van de klant of

De Bench is een multifunctionele werktafel. In de eerste

architect zijn er op projectbasis nog tal van andere bladmogelijkheden denkbaar die voor een optimale indeling van het

plaats is de Bench de uitgelezen aanlandwerkplek. Hier

kantoor zorgen en een functionele werkplek bieden aan de gebruiker.

controleert de mobiele medewerker zijn e-mail, werkt een
bezoekrapportage uit en leest zijn stukken door.

B ENCH WERKP L EK 1 6 0
De Bench is ook een tafel die dynamische teamprocessen
faciliteert. De Bench is zeer geschikt voor projectverga
deringen of voor een ongedwongen afdelingslunch.

B ENCH WERKP L EK 1 8 0
Door deze brede inzetbaarheid komt de Bench goed
tot zijn recht in organisaties die een grote mate van
flexibiliteit verlangen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
onderwijsinstellingen of projectorganisaties.

backbone

V ERGA D ER a a n b o u w

De Backbone is een innovatief kantoormeubel. Dit ruimtebesparende totaalconcept koppelt functionaliteit aan kwaliteit en

Vergaderen aan de werkplek is ideaal voor kort formeel of

design. Het is een strak, langwerpig meubel waaraan vier werkplekken kunnen worden gekoppeld. Op een relatief kleine

informeel werkoverleg met maximaal drie personen. Met

oppervlakte creëert de Backbone zo een ruime, rustige en eenvoudig schoon te houden werkomgeving. De Backbone laat zich

alle werkdossiers en de computer in de buurt kan snel en

combineren met alle Markant bureaumeubelsystemen.

efficiënt worden vergaderd.

teamvergadering
Vergaderen op de kamer aan een aparte vergadertafel
werkt zeer prettig in het geval van bijvoorbeeld een
teamvergadering. Voldoende ruimte om tot acht personen
bijeen te zitten met volop plaats voor dossiers en eventueel
laptops.

V ERGA D EROP S TE L L ING
Voor grote vergaderingen in sterk wisselende settings
wordt uitgeweken naar een aparte vergaderzaal. Door
de modulaire opbouw van het meubelsysteem kunnen
vergaderopstellingen snel worden aangepast aan de
behoefte. Tafels los of aan elkaar gekoppeld, vierkant of
ovaal, een oneindig aantal variaties is mogelijk.

markant system architecture

E L EKTRIFICATIE

Alle Markant bureaumeubelprogramma’s zijn ontworpen vanuit de systeemgedachte van ‘Markant System

Markant levert een zeer breed en diep pakket aan oplossingen voor stroom en data in de

Architecture’. De modulaire opbouw met uitwisselbare componenten maakt elke gewenste combinatie van

werkomgeving. Van hoogwaardige contactdozen voor in een kabelgoot tot aan fraaie design

werktafels, vergadertafels en Bench opstellingen mogelijk. Door de losse componenten structuur kunnen

inbouwmodules: de mogelijkheden zijn eindeloos en worden door ons, indien gewenst,

onderdelen worden hergebruikt in nieuwe configuraties, worden geüpgraded of eenvoudig gerecycled

plug & play opgeleverd. De indeling van de voorzieningen wordt op klantspecificatie samen

worden.

gesteld met onder andere 230 V, RJ 45 (CAT5 en CAT6, gecertificeerd of niet gecertificeerd),
VGA en USB-aansluitingen al dan niet voorzien van kabels met diverse afmetingen.

CPU - h o u d e r s
Een CPU hoort onder het bureaublad gemonteerd te worden, waardoor deze van de
vloer af is en zo minder stof aantrekt en niet hinderlijk in de weg staat op het werkblad.
De CPU-houders van Markant zijn zowel horizontaal als verticaal te bevestigen en
verkrijgbaar voor alle denkbare CPU-maten. En dat deze naast functioneel ook nog eens
erg mooi kunnen zijn is mooi meegenomen.

monitorarmen
Monitorarmen zijn er in vele uitvoeringen met elk hun specifieke eigenschappen. Markant
heeft alle varianten in huis voor een oplossing op maat. Om de ruimtebesparing, die een
TFT-scherm oplevert, volledig te benutten dient deze gemonteerd te worden aan een
monitorarm. De monitor hangt daarmee boven het werkblad en hierdoor wordt er flinke
ruimtewinst behaald. Daarnaast zorgt de monitorarm ervoor dat het scherm optimaal kan
worden ingesteld door de gebruiker, zodat een correcte werkhouding wordt verkregen.

ME L A m i n e

MO

Melamine bladen zijn de meest toegepaste bladen in kantoorinrichting, dit hangt onder

Het 4-poots tafelprogramma heeft een moderne en

andere samen met de gunstige prijs-kwaliteit verhouding. De bladdikte is 25 mm en zorgt

zakelijke uitstraling. Strakke lijnen en functionaliteit

voor een solide en robuuste uitstraling. De bladkern bestaat uit spaanplaat en voldoet aan

kenmerken het ontwerp.

4

de E1 norm.

MYOFFICE
PO S TFORM

Myoffice is een slimme, universele meubellijn met

De HPL postform bladen zijn aan de aanzitzijde voorzien van een ergonomische afgeronde

een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.

randafwerking. Door de HPL (High Pressure Laminate) afwerking is de toplaag zeer slijtvast.
De 25 mm bladdikte geeft een solide uitstraling. Aan de onderzijde van het blad is een

NT

‘backingboard’ aangebracht dat kromtrekken voorkomt. Kwalitatief sterk spaanplaat vormt

Buitengewoon functioneel en in de hele organisatie

de bladkern en voldoet aan de E1 norm.

toepasbaar. De bureautafels, hoekopstellingen en
vergadertafels komen in iedere kantoorsituatie

COMPACT

even gemakkelijk tot hun recht.

De Markant compact bladen zijn gemaakt van bijzonder sterk kunststof plaatmateriaal. Dit
uitzonderlijk harde materiaal is zéér krasvast en deukbestendig. Met een dikte van slechts
12 mm geeft een compact blad het bureau een slanke en moderne uitstraling.

FX
Flexibel, functioneel en facilitair ijzersterk. Met een
poot die voor 80 procent uit aluminium bestaat

grijs

licht
appel

peren

eiken

kersen

m i dd e n
appel

– uitstekend recyclebaar – betekent FX ook een
keuze voor duurzaamheid.

MANIFE S T
Een internationaal bekroonde meubellijn waarin
flexibiliteit en persoonlijk comfort centraal staan.

MF X
Het zit/sta programma beantwoordt aan de meest
veeleisende gebruikerswensen. Met MFX heeft
beuken

noten

wengé

wit

winchester eiken

c h at e a u
eiken

Markant al haar ergonomische, design- en facilitaire
kwaliteiten in één meubellijn samengebracht.
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