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Het meubelprogramma Markant MO4 heeft een moderne en zakelijke uitstraling. Strakke lijnen en functionaliteit kenmerken
het ontwerp.

S Y S TEEM G E D AC H TE
Markant MO4 is een modulair concept dat is ontworpen vanuit de systeemgedachte van Markant Systeem Architectuur (MSA).
De modulaire opbouw met uitwisselbare componenten maakt elke gewenste combinatie van werktafels, vergadertafels
en Bench opstellingen mogelijk.

UIT S TRA L IN G
Het design van Markant MO4 is krachtig, rustig en logisch. Zwevende bladen, doordachte aanbouwmogelijkheden en
pootstellen in diverse uitvoeringen typeren Markant MO4.

Fl e x i b e l
MO4-tafels zijn snel schakelbaar en gemakkelijk in te stellen. Een werkplekopstelling is zodoende in een handomdraai uitgebreid
of aangepast. MO4 biedt onder het blad diverse voorzieningen voor bekabeling.

P ER S OON L I J K
De MO4-tafels zijn leverbaar in een vaste hoogte, traploos in hoogte verstelbaar met inbussleutel of in hoogte verstelbaar
door middel van een slinger. Ook elektrische hoogteverstelling is mogelijk.

O P TIMAA L
De werkplekken van MO4 garanderen optimaal ruimtegebruik bij verschillende bezettingen. Het minimale aantal poten zorgt
voor maximale vrijheid onder de werkbladen.

IN COMBINATIE
Het meubelprogramma MO4 laat zich erg goed combineren met verschillende inrichtingsstijlen. Door de neutrale vormgeving
Markant producten zoals ladeblokken en kasten.
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past MO4 zich moeiteloos aan aan zijn omgeving. Er is een sterke harmonie in uitstraling tussen MO4 en de complementaire

V ORM G E V IN G
De zwevende bladen en ranke onderstellen geven de MO4-werkplekken een
luchtige uitstraling.

V ARIABE L E H OO G TE
De werkbladhoogte is verstelbaar door middel van inbussleutel, slinger of elektromotor.
De hoogte van 62 cm tot en met 85 cm is af te lezen op de tafelpoot.

D UUR Z AAM
De modulaire opbouw en de tijdloze uitstraling kenmerken het duurzame karakter
van Markant MO4.

S TABIE L
Markant MO4-tafels zijn heel stabiel, doordat de poten op de hoeken van de
tafel staan.

ER G ONOMI S C H V ERANT W OOR D
MO4-werkplekken voldoen aan de ergonomische uitgangspunten van het Delfts
Normalisatie Instituut en zijn getest conform NEN 2449: 2006 NL en NEN EN 527.

P OTEN
De MO4-pootstellen zijn leverbaar in zilvergrijs, wit en zwart. De pootstellen zijn
verkrijgbaar in vier verschillende breedtematen.
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Bench

De MO Bench is een multifunctionele werktafel. In de eerste plaats is de Bench de uitgelezen aanlandwerkplek. Hier controleert
4

de mobiele medewerker zijn e-mail, werkt een bezoekrapportage uit en leest zijn stukken door.
Maar de MO4 Bench is ook een tafel die dynamische teamprocessen faciliteert. De Bench is zeer geschikt voor project
vergaderingen of voor een ongedwongen afdelingslunch.
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.
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HI

V ORMEN

Dit onderstel is traploos in hoogte verstelbaar door middel van een inbussleutel.

De bladen en bijbehorende frames zijn verkrijgbaar in zeer veel verschillende

Conform NEN 2449: 2006 NL en NEN EN 527 is het verstelbereik 62 - 85 cm. De hoogte is

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

af te lezen op de tafelpoot. De MO is ook verkrijgbaar in een vaste hoogte van 75 cm.

Markant Interiors.
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Manueel

Dit onderstel is traploos in hoogte verstelbaar met behulp van een handslinger.
Conform NEN 2449: 2006 NL en NEN EN 527 is het verstelbereik 62 - 85 cm.
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El e k t r o

Dit onderstel is traploos hoogte verstelbaar met behulp van een elektromotor.
Conform NEN 2449: 2006 NL en NEN EN 527 is het verstelbereik 62 - 85 cm. 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 MO4 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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