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MA R KA N T N T - S tore
De exclusieve kastencollectie NT-Store creëert rust en ruimte op de werkvloer. Het grote aantal beschikbare formaten en
indelingsmogelijkheden garanderen een efficiënt ruimtegebruik.

AK O E S T I S C H
De NT-Store collectie kan optioneel met akoestische deuren worden uitgevoerd. De kunststof lamellen met microperforatie
en geluidsabsorberende vulling zorgen voor een aangename akoestiek. De deuren lopen aan de buitenzijde van de kast,
waardoor het akoestische effect niet verloren gaat als de kast is geopend.

FLEXIBEL
De kasten zijn flexibel indeelbaar. De zeer uitgebreide collectie legborden, uittrekframes en vakkensets maken een bijna
oneindig aantal kastindelingen mogelijk. Met behulp van een speciaal ontwikkelde transporttrolley kunnen de NT-kasten
inclusief hun inhoud worden verhuisd.

S T I J LV O L
Het ontwerp is modern en stijlvol. De mooi vormgegeven lameldeuren, die buiten de romp om lopen, en het hoge afwerkings
niveau kenmerken de NT-kast.

VEILIG
De aluminium lameldeuren werken brandvertragend en zijn braakwerend. Voor haar kasten en ladeblokken levert Markant
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standaard een sleutelplan zodat de sloten van alle bergingssystemen op elkaar zijn afgestemd.

H O E KAF W E R KI N G
De ronde hoeken kenmerken de Markant NT-Store en geven de kast een vriendelijke en opvallende
uitstraling.

DEUREN
Standaard wordt de NT-Store uitgevoerd met aluminium deuren. De kunststof akoestische deuren
zijn optioneel leverbaar. De handgrepen liggen verzonken in de sluitlijsten.

INDELINGEN
Met de uitgebreide collectie legborden, uittrekframes, vakkensets en kastindelingen is de NT-Store
collectie gemakkelijk naar eigen voorkeur in te delen.

OP SLOT
Het slot is voorzien van twee genummerde sleutels waarvan er één is uitgevoerd met een veiligheids
knak-mechaniek. Alle sloten zijn voorbereid op een sleutelplan.

ONDERDELEN
De NT-kast bestaat uit losse onderdelen waardoor het mogelijk is de kast ter plaatse te monteren.
Dit biedt uitkomst in het geval de beoogde locatie niet met een voorgemonteerde kast kan worden
bereikt. Denk bijvoorbeeld aan een zolderetage van een authentieke kantoorvilla.

N AA D L O O S
De kasten zijn standaard op drie punten uitgerust met een soft-close magneetsluiting.

WAT E R PA S
De vier justeervoeten in de bovenzijde van de bodemplaat dienen om de NT-kast eenvoudig van
binnenuit waterpas te stellen. De schuifdoppen onder de kast zorgen ervoor dat deze heel precies kan
worden geplaatst.
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A k o E st i e k
Akoestiek is een samenspel tussen stilte en lawaai. Beide uitersten zijn onwenselijk op de werkvloer. In een stille omgeving is
elk geluid letterlijk hoorbaar en haalt zo werknemers uit hun concentratie. Een lawaaierige werkomgeving daarentegen ervaren
werknemers als onaangenaam en leidt tot vermoeidheid en irritatie.
De NT-kasten kunnen met akoestische lameldeuren worden uitgevoerd. De kunststof lamellen met microperforatie en
geluidsabsorberende vulling dragen bij aan een prettige akoestiek in de werkomgeving. De deuren lopen aan de buitenzijde
van de kast, waardoor het akoestische effect niet verloren gaat als de kast is geopend.
Onderzoek heeft aangetoond dat een goede akoestiek tot een beter werkklimaat leidt en dus tot betere prestaties.

A f m et i ngen N T - S tore

N T- T R O L L E Y

Hoogte : 198 / 165 / 135 / 105 / 72 cm

De NT-Trolley is speciaal ontworpen om NT-Store kasten inclusief hun inhoud snel en eenvoudig te kunnen verplaatsen.

Breedte : 120 / 100 / 80 cm

De kast hoeft niet eerst te worden leeggehaald, hetgeen veel tijd bespaart bij interne verhuizingen en herindelingen van

Diepte : 45 cm

het kantoor.

KA S T I N D E L I N G E N
Met de uitgebreide collectie legborden, uittrekframes, vakkensets en kastindelingen kan de
individuele gebruiker de NT-Store collectie naar eigen voorkeur indelen. Alle modellen zijn
standaard optimaal voorzien van legborden die per 2 cm vrij in te delen zijn. Bij twee of
meer uittrekframes dient de kast van een blokkeerinrichting te worden voorzien.

L a m elde u ren
De NT-Store kasten worden geleverd met zowel aluminium lameldeuren of kunststof
lameldeuren. Daarnaast zijn deze lameldeuren ook leverbaar in een akoestische
uitvoering om het geluidsniveau in het kantoor te verbeteren.

TOPBLADEN
L egbordverdelers

Om het uiterlijk van de kast af te stemmen op het overige meubilair, is het bij de lage

Orderunits en boekensteunen zorgen voor de efficiënte benutting van de legborden.

modellen mogelijk een bijpassend topblad te kiezen. Deze topbladen zijn leverbaar in

Ze houden alles keurig op zijn plaats en geven een opgeruimde indruk.

melamine op spaanplaat of in compactplaat. Zie voor de mogelijkheden de brochure
Markant Interiors.

L a ter a le en f ront a le h a ng m a ppen

L AKK L E U R E N

Standaard zijn alle Markant legborden aan de onderzijde voorzien van een rail voor laterale

De metalen onderdelen worden gepoedercoat en van neutrale lakkleuren voorzien.

hangmappen. Voor het archiveren van frontale A4-hangmappen wordt het uittrekframe

Het kleurengamma benadrukt de industriële vormgeving en geeft een duurzame bescherming.

gebruikt. Bij meer dan één uittrekframe is een kantelbeveiliging verplicht.

Zie voor de mogelijkheden de brochure Markant Interiors.
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