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MARKANT V - S TORE
Markant V-Store kasten creëren rust en ruimte op de werkvloer. Het grote aantal kastformaten en indelingsmogelijkheden
garanderen een efficiënt ruimtegebruik en een opgeruimd bureau.

RO B UU S T
De zorgvuldig afgewerkte kasten uit het V-Store programma zijn degelijk en gebruiksvriendelijk. Het gebruik van dik plaatstaal
zorgt voor een stijve constructie, waardoor de kast niet schrankt. Onderin de kast bevinden zich justeervoeten om de kasten
eenvoudig waterpas te stellen.

FLEXIBEL
V-Store kasten zijn leverbaar in vijf hoogtematen op een breedte van 120 cm. Met de zeer uitgebreide collectie legborden,
uittrekframes en vakkensets kan de individuele gebruiker een bijna oneindig aantal kastindelingen samenstellen.

EFF i CI ë NT
Doordat de V-Store jaloeziedeuren in de zijwand weglopen, leggen zij geen onnodig beslag op de effectieve ruimte.

V EI L I G
Alle kasten zijn uitgerust met een 3-puntssluiting voor naadloos sluitende, inbraakwerende deuren. Met deuren uitgevoerd in
aluminium zijn de V-Store kasten ook brandwerend. Voor haar kasten en ladeblokken levert Markant standaard een sleutelplan,
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dat de sloten van alle systemen op elkaar afstemt.

MATERIAA L
Hoogwaardige constructie en afwerking. De kasten zijn vervaardigd van extra dik plaatstaal.
De deuren zijn standaard van kunststof gemaakt, maar optioneel zijn deze ook leverbaar in inbraaken brandwerend aluminium.

NAA D L OO S
De kasten vanaf een hoogte van 105 cm zijn standaard op drie punten uitgerust met een soft-close
magneetsluiting.

H AN G MA P P EN
Bovenin bevindt zich standaard een hangmappenrail en ook de legborden bieden de mogelijkheid
mappen op te bergen.

IN D E L IN G EN
Met de uitgebreide collectie legborden, uittrekframes, vakkensets en kastindelingen zijn de V-Store
kasten gemakkelijk naar eigen voorkeur in te delen.

AKOE S TIEK
Optioneel kan de V-Store worden voorzien van een gestoffeerde achterwand. Deze achterwand draagt
bij aan een goede omgevingsakoestiek in het kantoor.

W ATER P A S
Met behulp van vier justeervoeten in de bodem kan de V-store kast eenvoudig van binnenuit waterpas
worden gesteld. De schuifdoppen onder de kast zorgen ervoor dat deze nauwkeurig op zijn plek gezet
kan worden.

A f m e t i n g e n V- S t o r e
Hoogte : 198 / 165 / 135 / 105 / 72 cm
Breedte : 120 / 80 cm (80 cm is enkel beschikbaar in 72 cm hoog)
Diepte : 42 cm

KA S TIN D E L IN G EN
Met de uitgebreide collectie legborden, uittrekframes, vakkensets en kastindelingen kan de
individuele gebruiker de V-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 AME L D EUREN
De V-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.

TO P B L A D EN
L e gb o r dv e r d e l e r s

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

Orderunits en boekensteunen zorgen voor een 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 t e r a l e e n f r o n t a l e h a n g m a pp e n

L AKK L EUREN

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

De metalen onderdelen worden gepoedercoat en van neutrale lakkleuren voorzien.

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

Het kleurengamma benadrukt de industriële vormgeving en geeft een duurzame

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

bescherming. Zie voor de mogelijkheden de brochure Markant Interiors.
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