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MARKANT MF X
Het Markant MFX-programma beantwoordt aan de meest veeleisende gebruikerswensen. Met MFX heeft Markant al haar
ergonomische, design- en facilitaire kwaliteiten in één meubellijn samengebracht.

CONCE P T
Markant MFX levert zit/sta-werkplekken volgens het modulaire concept van Markant Systeem Architectuur (MSA). Op de
speciale telescopische poten na zijn alle andere frame onderdelen een-op-een uitwisselbaar met de overige Markant
meubelprogramma’s. Een standaard werkplek is dus met minimale middelen om te bouwen tot een zit/sta-werkplek.

P RO D UCTI V ITEIT
Werknemers brengen steeds meer werktijd zittend achter hun computer door. Deze statische werkhouding is een
belangrijke oorzaak van rug-, nek- en schouderklachten. Afwisselend zittend en staand werken maakt de werkhouding
dynamisch en doorbreekt dit patroon. Staand werken levert meer zuurstoftoevoer naar de hersenen, wat de productiviteit
verhoogt. Veel mensen telefoneren daarom graag staand.

ON D ER S TEUNIN G
De MFX-tafels kunnen met een Ergocurve® werkblad worden uitgerust. Deze ondersteunt het lichaam beter bij staand werk
doordat het blad ook als armlegger fungeert.

UIT S TRA L IN G
De drie telescopische pootdelen lopen naadloos in elkaar over en geven MFX een moderne en degelijke uitstraling. De voet
van de MFX sluit naadloos aan bij de andere Markant programma’s.

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

S C H OONMAAK EN ON D ER H OU D
Door de gladde afwerking en afgeronde vormen zijn de MFX-meubels gemakkelijk
schoon te houden. De interne onderdelen zijn onderhoudsarm, evenals de
elektromotor.

H OEKO P S TE L L IN G
Ook met MFX is het mogelijk diverse bureauopstellingen te creëren zoals bijvoorbeeld
hoekopstellingen.

V OOR G E P RO G RAMMEER D
De vaste gebruiker kan zijn persoonlijke werkhoogtes voorprogrammeren. Hierdoor
kan deze, zonder erbij na te hoeven denken, eenvoudig schakelen tussen de
zittende en staande werkhoogte. Met één druk op de knop staat de werktafel op de
verantwoorde werkhoogte.

IN H OO G TE V ER S TE L B AAR
Alle Markant MFX-werkplekken zijn voorzien van een elektromotor, waarmee de
werkbladhoogte door middel van tiptoetsbediening verstelbaar is van 62 - 128 cm.
Markant MFX-werkplekken voldoen aan de ergonomische uitgangspunten van
NEN 2449: 2006 NL en NEN EN 527.

D UUR Z AAM
De modulaire opbouw en de degelijke uitvoering kenmerken het duurzame karakter
van MFX. De tafelpoten bestaan voor 80 procent uit aluminium en zijn recyclebaar.
Dankzij de modernste productietechnieken en de verantwoorde materiaalselectie
zorgt Markant voor een minimale milieubelasting.

P OOT
De Markant MFX-tafels zijn leverbaar met een T-poot of een C-poot.

Conform: NEN 2449: 2006 NL en NEN EN 527
In hoogte verstelbaar met elektromotor (traploos).

V ORMEN
De bladen en bijbehorende frames zijn verkrijgbaar in zeer veel verschillende af
metingen volgens de standaard moduulmaten. Zie voor de mogelijkheden de brochure
Markant Interiors.

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 MFX de gewenste
uitstraling. Zie voor de mogelijkheden de brochure Markant Interiors.

L AK - EN B L A D K L EUREN
z i t- e n s ta h o o g t e

Niet alleen de bladen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en houtmotieven, ook de lakkleuren

Werknemers brengen steeds meer tijd achter de computer door. Veel rug-, nek- en schouderklachten komen voort uit deze

van het meubilair zijn verkrijgbaar in verschillende, neutrale kleuren. Alle metalen en

statische werkhouding. Afwisselend zittend en staand werken maakt de werkhouding dynamisch en doorbreekt dit patroon.

aluminium onderdelen worden gepoedercoat en garanderen een duurzame bescherming.

Mensen telefoneren graag in staande positie omdat men zich dan beter kan concentreren.

Zie voor de mogelijkheden de brochure Markant Interiors.
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