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Hartelijk welkom  
in de Living Office
De werkomgeving is dé plek waar u veelvuldig en langdurig 
verblijft. Het is dé plek waar u samen met uw collega’s werkt 
aan de te realiseren doelen en successen van uw organisatie. 
Logisch dus, dat u er een prettige en functionele omgeving 
van wilt maken. 

De werkomgeving is onder invloed van vele factoren de laatste jaren echter 
ook onderhevig aan grote veranderingen: door onder andere vooruitgang 
op het gebied van ICT en veranderingen in de arbeidsmentaliteit zal de 
inrichting van uw kantoor mee veranderen.

Markant gaat daar in de nieuwe catalogus dan ook graag verder met u op in. 
U vindt, naast de uitgebreide collectie kantoormeubelen en accessoires, ook 
een katern dat volledig in het teken staat van het ‘dynamisch werken’. 
Het nieuwe werken in optima forma: met een uitgebreid assortiment aan zit-, 
zit/sta, werk,- en vergaderelementen die naadloos aansluiten bij de wensen 
van u en uw medewerkers.

Bladerend door deze catalogus kunt u zich laten inspireren door onze 
collectie en de sfeervolle beelden van kantoorinrichtingen uitgewerkt door 
onze interieurontwerpers.  Zij maken ook graag een interieurontwerp dat 
aansluit bij uw organisatie.

Wij nodigen u uit om verder te bladeren. Voor advies en aanvullende 
informatie bij de aankoop van uw meubilair kunt u uiteraard altijd 
contact met ons opnemen.

Wij helpen u graag!
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MARKANT DIENSTVERLENING
Het inrichten van de werkomgeving is een pittige klus. Hoe gaat u het nieuwe kantoor 
indelen? Wie komt waar te zitten? Welke meubelen passen het beste bij uw bedrijfsimago?

Wij helpen u graag met het vinden van de geschikte oplossing. Onze jarenlange ervaring in de project inrichting geeft 
richting aan dit proces, waardoor de uiteindelijke bedrijfsinrichting naadloos aansluit op uw programma van eisen. 
Onderstaand treft u een overzicht van de diensten die wij voor u beschikbaar hebben.

Advisering

 ǡ   Inventarisatie en informatieverzameling 
 ǡ Werkplekscan
 ǡ Het opstellen van het ‘Programma van Eisen’ 

Verkoopondersteuning

 ǡ Offertebegeleiding
 ǡ Informatieverstrekking levertijden en projectvoortgang 
 ǡ Algemene vraagbaak voor kantoorinrichtingsvraagstukken
 ǡ Webshop 

Bestel gemakkelijk online 
Zie ons gehele assortiment en de actuele voorraadpositie 
Mediabank

 ǡ Alle productafbeeldingen, fotomateriaal en renders zijn 24 uur per dag gratis beschikbaar via de  
online mediabank in hoge en lage resolutie

Services 

 ǡ Inhuis- en montageservice  
 ǡ Projectmanagement van A tot Z 
 ǡ Werkplekbekabeling 

Projectstudio 

 ǡ Realisatie van inrichtingstekeningen
 ǡ Materiaal- en kleuradvies
 ǡ Visualisatie van het ontwerp in 3D 
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SFEER IMPRESSIE 

         CONCEPTUEEL KANTOOR 

MET SCENARIOS

66

 Metropolis, een typisch Dutch Design dat zich kenmerkt door een minimalistisch en robuust frame.

 Witte bladen in combinatie met een wit onderstel creërt een rustige, moderne uitstraling.

 Door de stoelen in een frisse, harde kleur te stofferen creeër je harmonie.
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DYNAMISCH WERKEN

Dynamisch werken
Het aantal monitor-gerelateerde activiteiten is de afgelopen 
decennia sterk gestegen met als gevolg dat Nederlandse 
kantoormedewerkers te lang zittend werken.
Lang zitten heeft een ongunstig effect op de doorbloeding 
en stofwisseling in de spieren. Afwisseling van staan en 
zitten op de werkplek, dynamisch werken, en beweging 
binnen het kantoor verlaagt de negatieve effecten van 
langdurig zitten aanzienlijk. 

Markant stimuleert Dynamisch Werken met een daarop gebaseerd 
productengamma en advies over de indeling van het kantoor.
Met onze innovatieve MAX werkplekken en MATRIX kan het aantal zituren 
substantieel worden verminderd en daarmee de doorbloeding worden 
gestimuleerd. 

Door de werkomgeving intelligent in te richten wordt de mobiliteit van de 
mensen maximaal gestimuleerd. Overleg bijvoorbeeld niet aan het bureau, 
maar loop naar een Workways social seating vergaderplek. Denk ook aan 
voldoende beweging en werk iedere dag een half uur op de Oxidesk. 

MARKANT MAX

WORKWAYS

OXISTEP

OXIDESK

MATRIX



OXIDESK

ARTIKEL NR: 2301402K0T

www.markantoffice.com/oxidesk

OXIDESK & OXISEAT
Om het gevaar van te lang stil zitten tegen te gaan, moet 
je zittende werkzaamheden regelmatig even onderbreken 
met een gezonde dosis lichaamsbeweging. De Oxidesk 
flexwerkplek komt in beeld bij iedereen die even een 
opkikker nodig heeft en extra zuurstof naar de hersenen wil 
krijgen. Of bij diegene die wil surfen op het web, telefoneren 
of geconcentreerd stukken door wil lezen.

Gebruik van de Oxidesk versterkt niet alleen de gezondheid, het  
verhoogt ook de productiviteit en geeft een boost aan uw creatief  
vermogen. Om de Oxidesk optimaal aan de gebruiker aan te kunnen  
passen zijn er diverse verstelmogelijkheden. Zo is de hoogte van het zadel 
traploos instelbaar, evenals de hoogte van het werkblad. Het werkblad, 
voorzien van de Markant ergo curve, is tevens in diepte instelbaar. De 
Oxidesk is verder voorzien van een regelbare weerstand die iedere gebruiker 
individueel naar zijn voorkeuren kan aanpassen. Hoe zwaar de weerstand van 
Oxidesk ingesteld moet worden is afhankelijk van het fysieke vermogen van 
de gebruiker.

De Oxiseat is familie van de Oxidesk. Onbewust komen werken en bewegen 
hier samen op deze comfortabele fietswerkplek. In tegenstelling tot de 
Oxidesk is de Oxiseat toepasbaar in combinatie met uw werkplek.  
Dit heeft als voordeel dat alle gewenste middelen binnen handbereik zijn  
en de ergonomische instellingen behouden blijven.  
De Oxiseat is makkelijk te verplaatsen waardoor deze flexibel inzetbaar is  
in iedere werkomgeving.

OXISEAT

ARTIKEL NR: 230150000T



OXIBIKE

ARTIKEL NR: 23011100

OXIBIKE & OXISTEP
De Oxi-family is uitgebreid met de Oxibike en Oxistep. 

 ǡ Trapweerstand: Micro verstelling, voor de juiste weerstand 
 ǡ Zadel in hoogte verstelbaar
 ǡ Maat: 105x48x75cm (LxBxH)

OXISTEP

ARTIKEL NR: 23011000

 ǡ Trapweerstand: Micro verstelling, voor de juiste weerstand 
 ǡ Digitaal display met snelheid, hartslag, afstand, tijd en caloriemeter
 ǡ Zadel in hoogte verstelbaar
 ǡ Wielen aan voorzijde om de Oxistep te verplaatsen
 ǡ Maat: 107x52x70cm (LxBxH)



MATRIX
Matrix is een uniek zit/sta bureau: één frame, verpakt in een 
stevige, handzame kartonnen doos, en vormt het onderstel 
voor elk formaat zit/sta werkplek. Het voorgeassembleerde 
frame is uitklapbaar en telescopisch. De installatietijd is 
daardoor zeer kort. 

Met een versteltraject van 65-130 cm voldoet Matrix aan alle benodigde 
normen. De extreem stille hoogte verstelling, met 2 motoren, zorgt 
bovendien voor een uitermate prettige manier van werken in de meest 
stiltegevoelige ruimtes. Dat maakt Matrix tot de ideale zit/sta werkplek:  
voor op kantoor, thuis, in de studieruimte of werkplaats.

 ǡ Simpele montage: In 40 seconden klaar!
 ǡ  Hoogte verstelling: 65-130 cm.
 ǡ  Snel: 40 mm per seconde.
 ǡ  Stil: slechts 39 dB!

Stap 1

Stap 3

Stap 2

Stap 4 MATRIX

ARTIKEL NR: 25100180 



MATRIX HOEKBUREAU

25 mm melamine
Binnen de kantoorinrichting worden bureaus het meest voorzien van een 
blad uit verspaand hout. Dit blad wordt afgewerkt met een melamine 
toplaag. De Markant spaanplaat melamine werkbladen hebben een zeer 
gunstige prijs/kwaliteitverhouding! Neem voor afwijkende bladmaten, 
-vormen en -kleuren contact met ons op!

* Prijzen zijn exclusief scheidingswanden.

Standaard bladdecors

MATRIX
Frame telescopisch 
van 1.20 tot 2 meter + 
aanbouwgedeelte van 
70 tot 90 cm

ARTIKEL NR: 251012XX

ARTIKEL NR: 25102080 (wit)
ARTIKEL NR: 25102070 (zwart)
ARTIKEL NR: 25102060 (zilver)

ARTIKEL NR: 68111770 (zwart)
ARTIKEL NR: 68111750 (zilver)
ARTIKEL NR: 68111700 (transparant)

Optioneel: 
wangen voor Matrix

Kabelslurf (127 cm)

Wit RAL 9016
XX= 80

Zilver RAL 9006
XX= 60

Zwart RAL 9005
XX= 70

Beschikbare framekleuren  
(Blad verkrijgbaar in alle standaard Markant decoren)

MATRIX DUO OPSTELLING

MATRIX
Frame telescopisch van 
1.20 tot 2 meter 

ARTIKEL NR: 251010XX

ARTIKEL NR: IB210600W

ARTIKEL NR: 39131600

ARTIKEL NR: 6020901480

Q4 500mm Post + 1x ZOOM 
102 (Incl. Zoomklem)

Designmultimodule

Wirebasket (wit)

Myscreen

verkrijgbaar in diverse hoogte- en 
breedtematen. Naar wens is iedere stof, 
kleur en dessin mogelijk.
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Markant 

MAX

MAX SCREEN RANGE

MAX T-RANGE

MAX SINGLE DESK

MAX PANEL RANGE

 ǡ Moderne esthetiek
 ǡ Zit/sta werkplekken voor een dynamische werkomgeving
 ǡ Verstelbaar middels geruisloze motor
 ǡ Leverbaar in wit en zilver
 ǡ Verkrijgbaar in Single Desk, T-range, Panel range,  

Cabinet Range en Screen Range

MAX
Wing
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Zittend werken
Afwisselend zitten, staan en elk 
half uur twee minuten bewegen is 
dé manier om gezond te blijven en  
productiever te werken.

Staand vergaderen
Houdt uw vergaderingen kort en 
ga staan! Door staand te vergderen 
blijft iedereen geconcentreerd en 
scherp.

Staand werken
De razendsnelle verstelbaarheid 
van het werkblad en de eenvoudige 
bediening maakt afwisselend 
staand en zittend werken mogelijk.

1

3

4 5

MAX
PANEL RANGE

Bewegend werken
Staand en bewegend werken zorgt voor 
een verhoogd transport van zuurstof 
en suikers naar de hersenen voor meer 
creativiteit en productiviteit.



HOOGTE VERSTEL SYSTEMEN

MAX wordt standaard als Hoogte Instelbare (HI) moderne zit 
werkplek geïnstalleerd. 

E-drive is de aandrijfunit waarmee u het standaard systeem (HI) 
opwaardeert tot een snel (5 cm/sec.) elektrisch traploos zit-sta systeem met
botsbeveiliging (tafel gaat automatisch omhoog bij botsing neerwaarts op 
stoel of ander voorwerp). 

F-drive maakt het werkblad gewichtsloos en traploos in hoogte verstelbaar
door deze met de hand te bewegen. De werkplek kan met de duim worden 
ontgrendeld nadat het systeem 'voelt' dat het werkblad gewichtsloos is. 
Opwaarts is geen ontgrendeling benodigd.

De elleboog van de gebruiker bepaalt daarbij de hoogte van het werkblad 
in zowel zittende als staande positie. Biometrisch is dat ook altijd exact de 
juiste hoogte ongeacht het schoeisel dat wordt gedragen of het tijdstip van 
de dag. 

Meer informatie over MAX? 
Vraag de brochure Dynamisch Werken aan.

Hoogte Instelbaar (HI)

E-Drive

F-Drive

MAX PANEL RANGE 

De MAX Panel-Range werkplekken bestaan uit clusters van werkplekken die 
worden afgesloten met panelen aan de uiteinden. De vormgeving van deze 
panelen is modern en strak door de afwerking rondom met een stalen band. 
De diverse houtdecoren zorgen voor een warme en uniforme sfeer. 
Hoogte: 120 cm, Breedte: 160, 180 of 200 cm

MAX PANEL RANGE Bureau 160x75 cm
Prijs per werkplek vanaf € 764

Prijs per werkplek vanaf € 1.005 Prijs per werkplek vanaf € 1.009

MAX Single Desk Bureau
160x75 cm 

MAX WING T-RANGE DESK Bureau 3x 120x120 cm 

MAX T-RANGE 

Met de MAX T-Range zet Markant een zeer scherp geprijsde combi-desk 
zit-sta opstelling in de markt, standaard voorzien van een akoestische 
scheidingswand waarbij elektrificatie en bekabeling volledig geïntegreerd 
zijn. Hoogte: 120 cm, Breedte: 160, 180 of 200 cm

MAX T-RANGE Bureau 160x75 cm
Prijs per werkplek vanaf € 655

MAX SCREEN RANGE 

De MAX Screen-Range werkplekken zijn zit-sta werkplekken die ieder worden 
omsloten door gestoffeerde schermen. De akoestische eigenschappen en 
de gewaarborgde privacy maken de Screen-Range ideaal voor call centers of 
concentratiewerkplekken. Een breed scala aan stofkleuren en patronen biedt 
de mogelijkheid de werkplekken naar eigen smaak uit te voeren. Hoogte: 120 
cm, Breedte: 160, 180 of 200 cm

MAX SCREEN RANGE Bureau 160x75 cm
Prijs per werkplek vanaf € 1.178

Ook verkrijgbaar in:

MAX PANEL RANGE
MAX SCREEN RANGE
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INFORMELE ONTVANGST

GECONCENTREERD SAMENWERKEN

GECONCENTREERD INDIVIDUEEL WERKEN

 ǡ Zeer breed assortiment
 ǡ Tijdloos ontwerp
 ǡ Uitermate geschikt voor open office omgevingen
 ǡ Brede toepassingsmogelijkheden
 ǡ Modulaire programma opbouw
 ǡ Volledige integratie van verlichting en elektrificicatie



4x Corner High + Meeting Table 
Double High

Meeting Table Single High
+ 6x Pep! stoel

4x Corner Low + Meeting Table Low + 
Light Shade

4x Square + 2x Smart Box + 2x Straight 
Low + 2x Divider + 2x Light Shade

4x Arm Chair + 2x Coffee Box Slim 4x Corner Low + 2x Side Table Low

Markant WORKWAYSMarkant WORKWAYS

2x Corner High + 2x Go Between High + 
Straight High + 2x Reading Lamp
+ Smart Box + Monitor arm (Zoom 100)
+ 2x Square + 2x Coffee Box Slim

4x Outside Corner Left Low

2x High Chair + 1x Coffee Box Slim 3x Straight Mid + 2x Corner Mid +  
1x Tom Tafel Mid

1x Corner Low + 1x Straight Low + 
1x Smart Box + 1x Light Shade + 1x 
Straight Mid + 1x Corner Mid

4x Corner High + 2x Straight High + Side 
Table High

UNLIMITED LANDSCAPES



Akoestiek
De High Chair en de Silent Chair bieden de gebruiker extra akoestische 
bescherming voor optimaal geconcentreerd werken. De Phone Booth biedt 
de mogelijkheid om in alle rust en privacy een telefoongesprek te voeren in 
een dynamische omgeving.

Onderstel
Bij losse elementen zijn de 4 luxe, hoogglans verchroomde poten op de 
hoeken geplaatst voor een optimale combinatie van stabiliteit en estethiek. 
Bij elementen bestaat de geschakelde mogelijkheid om de poten verder naar 
binnen te plaatsen om een extra ruimtelijke en zwevende illusie te creëren. 

Markant WORKWAYS

Elektrificatie
Om de moderne kantoorwerker optimaal te ondersteunen bevat de 
Workways collectie intelligente elementen die uitgerust zijn met  
elektrificatie, data aansluitingen en verlichting. 

Verlichting
Verlichting heeft een belangrijke taak in kantoorlandschappen. Het werkt 
sfeerverhogend maar is vooral onmisbaar bij het waarborgen van de 
productiviteit door leveren van de juiste hoeveelheid taakverlichting. 

Green box
Door de integratie van levend groen in het kantoorlandschap wordt de 
productiviteit aantoonbaar verbeterd. Niet alleen werkt het sfeerverhogend, 
planten verbeteren ook het kantoorklimaat door opname en afbraak van 
giftige stoffen.

Media integratie
Door slim gebruik te maken van de flexibiliteit die Workways biedt is het 
mogelijk complete video conferencingrooms inclusief vergadertafel te 
creëren voor ieder gewenst aantal deelnemers. De Workways elementen 
bieden voldoende kabeldoorvoer voor combinaties van VGA, HDMI en
USB kabels en kunnen worden voorzien van extra aansluitpunten.



Workways wordt standaard 
uitgevoerd  in de stof Hopper of 
Jazz (stofgroep 1).
Andere stoffen in overleg en
op aanvraag.

Workways wordt standaard uitgevoerd in de stof 
Hopper of Jazz (stofgroep 1). Andere stoffen in 
overleg en op aanvraag.

Markant WORKWAYS

Corner Low

Corner High

Corner Mid

Square

Outside Corner 
Left Low

Outside Corner 
Left High

Outside Corner 
Left Mid

Outside Corner 
Right Low

Straight low

Straight High

Straight Mid

Divider

Arm Chair

Silent Chair

High Chair

Go Between Low

Outside Corner 
Right Mid

Go Between Mid

Outside Corner 
Right High

Go Between High

€ 1749

WORKWAYS HIGH CHAIR

ARTIKEL NR: 42701014XXXX

Markant WORKWAYS

Meeting Table Low

Meeting Table  
Single High

Meeting Table  
Single Mid

Meeting Table  
Double Mid

Side Table Low

Side Table High

Side Table Mid

Smart Box

Meeting Table 
Double Mid

Phone Booth

Panel Low

Panel Mid

Panel High

Coffee Box Slim

Coffee Box

Green Box

Light Shade

Cable Kit Go Between

Reading Lamp

Connector
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Markant 

VERGADEREN

TRADITIONEEL VERGADEREN

DYNAMISCH VERGADEREN

ZELF SAMENSTELLEN

 ǡ Dynamisch werken begint vaak met dynamisch vergaderen
 ǡ Vergaderingen worden sneller, slimmer en innovatiever
 ǡ Elke meubellijn heeft een bijpassende vergadertafel
 ǡ Zelf samenstellen uit onderstellen en bladen



Matrix frame 
Blad 200x100 cm  

ARTIKEL NR: 25100180 + 392230y

Frame 160 cm (25201080) 
Frame 200 cm (25202080) 

TomXL 

Zit/sta vergadertafel, wit onderstel, 
driftwood blad.

Sta vergadertafel, hoogte 110 cm, wit 
onderstel, exclusief blad.

Hoogte 110 cm, chroom onderstel, 
bladmaat max. ø80 cm. Excl. blad.

ARTIKEL NR: 46137030

Matrix zit/sta vergadertafel
200x100 cm

MAX Sta vergadertafel

Kolomvoet stahoogte

Zit/sta vergadertafel 68 - 118 cm, 
wit onderstel, driftwood blad, 
bladafmeting van 120x120 cm tot 
480x160 cm.

Bel voor de mogelijkheden.

Hoogte 72 cm, chroom onderstel, 
bladmaat max. 160x90 cm. Excl. blad.

ARTIKEL NR: 46137040

TomXL ovaal 

Metropolis zit/sta 
vergadertafel

Kolomvoet ovaal zithoogte

DYNAMISCH VERGADEREN
Kent u die vergaderingen waarbij de helft van het team bijna in slaap valt? Houd uw 
vergadering kort en ga staan!

Door staand te vergaderen blijft iedereen geconcen treerd en scherp. Zo worden vergaderingen sneller, slimmer en 
innovatiever. Doordat uw medewerkers met de armen boven de tafel vergaderen, is het lastig even ‘onopvallend’ op 
het mobieltje te kijken. Doordat de hoofden dicht bij elkaar zijn, is de communicatie beter.

Staan en bewegen zorgt voor een verhoogd transport van zuurstof en suikers naar de hersenen, resulterend in een 
verhoogde creativiteit en productiviteit.

Een sta-vergadertafel levert een forse besparing op, doordat in veel situaties geen stoelen worden aangeschaft en 
50% meer vergadercapaciteit biedt.

Zelf samenstellen
U kunt uw eigen vergadertafel samenstellen met een losse kolom en een blad 
naar keuze. Informeer naar de mogelijkheden.MEZZO 

KLAPTAFELS
Zie pagina 71

BIJPASSENDE  
VERGADERSTOELEN
Vanaf pagina 79

MO4 VH  
MO4 HI 

HI, zilver onderstel, licht appel blad

ARTIKEL NR: DF3421xz0y

MO4 Vergadertafel
160X160 cm

MYOFFICE HI 

HI, zilver onderstel, gebleekt eiken blad

ARTIKEL NR: D900012z0y

Myoffice vergadertafel
tonvormig 240x120 cm

T-poot Click 

Click, zilver onderstel, gebleekt eiken 
blad

Delta vergadertafel
tonvormig 240x120 cm

ARTIKEL NR: D90900xz0y

Meeting 200x80 cm 
Meeting 200x100 cm 

VH, licht essen kolom en blad, 38 mm VH, licht essen kolom en blad, 38 mmVH, licht essen panelen en blad, 38 mm

ARTIKEL NR: DH5T901y4y ARTIKEL NR: DV5SA01y4y

Meeting 240x100 cm           Meeting 160x160 cm  

Scenarios vergadertafel 
200x80 cm 

Scenarios vergadertafel
160x160 cm

Scenarios vergadertafel
240x100 cm

MOxO VH MOxO VH MOxO VH 

VH, wit onderstel, driftwood blad,  
38 mm

VH, wit onderstel, driftwood blad VH, wit onderstel, driftwood blad,  
38 mm

ARTIKEL NR: DL5537xz6yARTIKEL NR: DF3537xz5y ARTIKEL NR: DA8537xz6y

MOxO vergadertafel 
160x160 cm

MOxO vergadertafel 
280x120 cm 

MOxO vergadertafel 
400x120 cm 

MOx4 VH MOx4 VH MOx4 VH 

VH, wit onderstel, driftwood blad,  
38 mm

VH, wit onderstel, driftwood blad VH, wit onderstel, driftwood blad,  
38 mm

ARTIKEL NR: DL5527xz6yARTIKEL NR: DF3527xz5y ARTIKEL NR: DA527xz6y

MOx4 vergadertafel 
160X160 cm

MOx4 vergadertafel 
280X120 cm 

MOx4 vergadertafel 
400X120 cm 

Traditioneel vergaderen (Overige configuraties vindt u op de meubellijnpagina's of bel voor de mogelijkheden) 
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Markant 

MOx

MOx4 VASTE HOOGTE 75 CM

Leverbaar in wit of zilver

MOxO VASTE HOOGTE 75 CM

Leverbaar in wit of zilver

 ǡ Tijdloze vormgeving
 ǡ Voor een modern en dynamisch kantoor
 ǡ Hoogte-instelling met intelligent click-mechanisme
 ǡ Leverbaar in wit en zilver
 ǡ Ook verkrijgbaar in management uitvoering

MOxO
BUREAU 160X80

Vaste hoogte vanaf

€ 430



QUICKBEAM
De onderstellen van MOx, de 4-poot en de O-poot, zijn vervaardigd uit een hoogwaardig 
stalen buisprofiel van 70x30 mm. Dit profiel geeft MOx zijn stoere en industriële uitstraling. 
Het onderstel is volledig geconstrueerd uit monomaterialen waardoor MOx aan het einde  
van de levenscyclus uitstekend recyclebaar is.

Tegelijk met de ontwikkeling van MOx is ook een compleet nieuw frame ontworpen. De nieuwe universele en 
modulaire constructie is een doorontwikkeling van de vermaarde ‘Markant Systeem Architectuur’.  
Het intelligente en innovatieve ontwerp van de beams en de poten maakt het mogelijk om een MOx opstelling 
volledig zonder gereedschap te installeren. Bovendien zijn de werkbladen voorzien van zogenaamde ECO-fits, 
waardoor ook de bladen zonder gebruik van gereedschap kunnen worden geplaatst. Een MOx bureau kan  
daardoor ook in minder dan 40 seconden worden geïnstalleerd.

00:20 Sec

00:40 Sec

Stap 2
Ook de montage van het 
werkblad vindt gereedschaps-
loos plaats. De onderzijde van 
het blad is voorzien van ECO-
fits. Deze worden vastgeklikt 
in de ECO-connectors op de 
bovenzijde van de poot.

Stap 1
Haak de beam in het onderstel 
en fixeer deze door de beide 
handgrepen omlaag te duwen.

Stap 3
Bij een manueel hoogte 
verstelbare werkplek wordt 
de aandrijfas haaks in de beam 
gestoken. De handslinger wordt 
aan het blad bevestigd met 
gebruikmaking van de ECO-fits.

Stap 4
Nu kan de gebruiker zijn werkplek 
handmatig met de slinger 
verstellen met een bereik van 61 
tot 85 cm. De slinger is na gebruik 
in te klappen, zodat deze aan het 
oog onttrokken wordt en niet  
in de weg zit.

klaar voor gebruik!

00:32 Sec



MOx4 VH 
MOx4 HI  

MOx4 VH 
MOx4 HI  

MOx4 VH 
MOx4 HI  

MOx4 VH 
MOx4 HI  

MOx4 VH 
MOx4 HI  

MOx4 VH 
MOx4 HI  

MOx4 VH 
MOx4 HI  

MOx4 VH 
MOx4 HI  

MOx4 VH 
MOx4 HI  

VH, wit onderstel, driftwood blad

VH, wit onderstel, driftwood blad

VH, wit onderstel, driftwood blad VH, wit onderstel, driftwood blad

VH, wit onderstel, driftwood blad

VH, wit onderstel, driftwood blad

VH, wit onderstel, driftwood blad

VH, wit onderstel, driftwood blad

VH, wit onderstel, driftwood blad

ARTIKEL NR: D10527xz5y

ARTIKEL NR: D68527xz5y

Exclusief scheidingswand

ARTIKEL NR: D40527xz5y ARTIKEL NR: D60527xz5y

ARTIKEL NR: D20527xz5y

ARTIKEL NR: D50527xz5y

ARTIKEL NR: D30527xz5y

25 mm melamine
Binnen de kantoorinrichting worden bureaus het meest voorzien van een 
blad uit verspaand hout. Dit blad wordt afgewerkt met een melamine 
toplaag. De Markant spaanplaat melamine werkbladen hebben een 
zeer gunstige prijs/kwaliteitverhouding! De bladen voor MOx kunnen 
gereedschapsloos worden gemonteerd door de ECO-fits die zich onder het 
blad bevinden. Het (de)monteren van de MOx bureaubladen vindt dan ook 
razendsnel en zeer eenvoudig plaats. 

Neem voor afwijkende bladmaten, -vormen en -kleuren contact met ons op!

VH = vaste hoogte
HI = Hoogte Instelbaar

Standaard bladdecors

MOx4 BUREAU 80X80 cm MOx4 BUREAU 120X80 cm MOx4 BUREAU 160X80 cm  

MOx4 BUREAU 180X80 cm MOx4 BUREAU 180X90 cm MOx4 BUREAU 
200X100 cm 

MOx4 BENCH 320X160 cm 
(4 WERKPLEKKEN) 

MOx4 BENCH 360X160 cm 
(6 WERKPLEKKEN)

MOx4 L BUREAU  
180X80 cm + 60X60 cm

Markant MOx4

ARTIKEL NR: D78527xz5y

Exclusief scheidingswand

ARTIKEL NR: 

D40527xz5y + DV7527xz5y

MOx4 VH MOx4 VH MOx4 VH 

VH, wit onderstel, driftwood blad,  
38 mm

VH, wit onderstel, driftwood blad VH, wit onderstel, driftwood blad,  
38 mm

ARTIKEL NR: DL5527xz6yARTIKEL NR: DF3527xz5y ARTIKEL NR: DA8537x26y

MOx4 VERGADERTAFEL 
160X160 cm

MOx4 VERGADERTAFEL 
280X120 cm 
(TERUGGESTELDE POTEN) 

MOx4 VERGADERTAFEL 
400X120 cm 
(TERUGGESTELDE POTEN)



MOxO VH 
MOxO HI CLICK 

MOxO VH 
MOxO HI CLICK 

MOxO VH 
MOxO HI CLICK 

MOxO VH 
MOxO HI CLICK 

MOxO VH 
MOxO HI CLICK 

MOxO VH 
MOxO HI CLICK 

MOxO VH 
MOxO HI CLICK 

MOxO VH 
MOxO HI CLICK 

MOxO VH 
MOxO HI CLICK 

VH, wit onderstel, driftwood blad

VH, wit onderstel, driftwood blad

VH, wit onderstel, driftwood blad VH, wit onderstel, driftwood blad

VH, wit onderstel, driftwood blad

VH, wit onderstel, driftwood blad

VH, wit onderstel, driftwood blad

VH, wit onderstel, driftwood blad

VH, wit onderstel, driftwood blad

ARTIKEL NR: D10537xz5y

ARTIKEL NR: D68537xz5y

Exclusief scheidingswand

ARTIKEL NR: D40537xz5y ARTIKEL NR: D60537xz5y

ARTIKEL NR: D20537xz5y

ARTIKEL NR: D50537xz5y

ARTIKEL NR: D30537xz5y

MOxO bureau 80x80 cm MOxO bureau 120x80 cm MOxO bureau 160x80 cm 

MOxO bureau 180x80 cm MOxO bureau 180x90 cm MOxO bureau 200x100 cm 

MOxO bench 320x160 cm 
(4 werkplekken) 

MOxO bench 360x160 cm 
(6 werkplekken)

MOxO L bureau  
180x80 cm + 60x60 cm

ARTIKEL NR: D78537xz5y

Exclusief scheidingswand

ARTIKEL NR: 

D40537xz5y + DV7527xz5y

Markant MOxO

25 mm melamine
Binnen de kantoorinrichting worden bureaus het meest voorzien van een 
blad uit verspaand hout. Dit blad wordt afgewerkt met een melamine 
toplaag. De Markant spaanplaat melamine werkbladen hebben een 
zeer gunstige prijs/kwaliteitverhouding! De bladen voor MOx kunnen 
gereedschapsloos worden gemonteerd door de ECO-fits die zich onder het 
blad bevinden. Het (de)monteren van de MOx bureaubladen vindt dan ook 
razendsnel en zeer eenvoudig plaats. 

Neem voor afwijkende bladmaten, -vormen en -kleuren contact met ons op!

VH = vaste hoogte
HI = Hoogte Instelbaar

Standaard bladdecors

MOxO VH MOxO VH MOxO VH 

VH, wit onderstel, driftwood blad,  
38 mm

VH, wit onderstel, driftwood blad VH, wit onderstel, driftwood blad,  
38 mm

ARTIKEL NR: DL5537xz6yARTIKEL NR: DF3537xz5y ARTIKEL NR: DA8537146y

MOxO vergadertafel 
160x160 cm

MOxO vergadertafel 
280x120 cm 
(teruggestelde poten) 

MOxO vergadertafel 
400x120 cm 
(teruggestelde poten)
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Markant 

SCENARIOS

SCENARIOS MET CABINET

SCENARIOS MET PANELEN 

SCENARIOS MET CUBES

 ǡ Werkplekken gecombineerd met opbergen
 ǡ Geïntegreerd kabelmanagement
 ǡ Voor een modern en dynamisch kantoor
 ǡ Ook verkrijgbaar in management uitvoering



2

1

1 2

Glass-screen
Gehard glas met ronde hoeken in 
frost te monteren op centraal  
kabelkanaal.

Powerframe
Modulaire inbouwmodule. 
Stekkerblok 3x stroom.

3

Q4 zoom 102
Zwenkbare monitorarm.
vrij in hoogte verstelbaar.

4
3

4

Combi-end cabinet
Verschillende indelingen mogelijk. 
Deuren en laden kunnen optioneel 
worden voorzien van sloten.

SCENARIOS
Combidesk met paneel 
en cabinet



SCENARIOS
230x100 cm.

Blad melamine 38 mm. 

Voorzien van panel, single 

end cabinet.

Scenarios Executive
Scenarios is het ideale programma voor de eigentijdse manager die op zoek is naar een 
modern bureau dat hem of haar optimaal faciliteert. In de fraaie geïntegreerde ‘side-cabinets’ 
kunnen de computer en persoonlijke dossiers worden opgeborgen. Optioneel zijn de deuren 
en laden te voorzien van een slot. Standaard is Scenarios in hoogte verstelbaar met een 
handslinger of elektrisch.



1x werkplek 160x75 cm 

2x paneel licht essen 

Optioneel kabelkanaal 

4x werkplek 160x75 cm 

2x cabinet licht essen 

Optioneel kabelkanaal 

8x werkplek 160x75 cm 

4x paneel licht essen 

2x between cabinet 

licht essen 

Optioneel kabelkanaal  

25 mm melamine
Binnen de kantoorinrichting worden bureaus het meest voorzien 
van een blad uit verspaand hout. Dit blad wordt afgewerkt met een 
melamine toplaag. De Markant spaanplaat melamine werkbladen 
hebben een zeer gunstige prijs/kwaliteitverhouding! Neem voor 
afwijkende bladmaten, -vormen en -kleuren contact met ons op!

SCENARIOS decors

Houtbouw verkrijgbaar in wit, 
chateau eiken, driftwood, hacienda 
black en licht essen.

HV, zilver onderstel, wit blad

Markant SCENARIOS

Panelen op de uiteinden, 
160x80 cm

4x werkplek 160x75 cm 

2x paneel licht essen 

1x between cabinet  

licht essen 

Optioneel kabelkanaal  

HV, zilver onderstel, wit blad

HV, zilver onderstel, wit blad 

HV, zilver onderstel, wit blad

HV, zilver onderstel, wit bladHV, zilver onderstel, wit blad

HV, zilver onderstel, wit blad

2x werkplek 160x75 cm 

2x paneel licht essen 

Optioneel kabelkanaal  

4x werkplek 160x75 cm 

2x paneel licht essen 

Optioneel kabelkanaal 

6x werkplek 160x75 cm 

2x paneel licht essen 

Optioneel kabelkanaal 

HV, zilver onderstel, wit blad HV, zilver onderstel, wit blad

2x werkplek 160x75 cm 

1x paneel licht essen 

1x cabinet licht essen 

Optioneel kabelkanaal 

1x werkplek 160x80 cm 

1x paneel licht essen 

1x cabinet licht essen 

Optioneel kabelkanaal 

Panelen op de uiteinden, 
2x 160x75 cm 

Panelen op de uiteinden, 
4x 160x75 cm 

Panelen op de uiteinden, 
6x 160x75 cm 

Between cabinet en  
panelen op de uiteinden, 
4x 160x75 cm

Between cabinet en  
panelen op de uiteinden, 
8x 160x75 cm

End cabinets op de  
uiteinden, 4x 160x75 cm

Cabinet en paneel op de 
uiteinden, 2x 160x75 cm

Cabinet en paneel op de 
uiteinden, 160x80 cm

Meeting 200x80 cm 

Meeting 200x100 cm

Executive met Cabinet en Paneel op de uiteinden, 
230x100 cm
Excutive voorzien van glaspaneel door blad.

VH, licht essen kolom en blad, 38 mm VH, licht essen kolom en blad, 38 mmVH, licht essen panelen en blad, 38 mm

ARTIKEL NR: DH5T901y4y ARTIKEL NR: DV5SA01y4y

Meeting 240x100 cm           Meeting 160x160 cm  

Op deze pagina’s wordt slechts een selectie 
getoond van het complete Scenarios programma.

Voor een compleet overzicht van de mogelijkheden en 
prijzen in afwijkende bladformaten adviseren wij
u contact op te nemen met onze verkoopafdeling.

HV, zilver onderstel, wit blad, 38 mm 

ARTIKEL NR: D11S704z4yy

Werkplek 230x100 cm, incl. paneel en cabinet, licht essen 

Optioneel kabelkanaal

Meeting met panelen
op de uiteinden, 
200x80 cm 

Meeting met kolompoot, 
160x160 cm

Meeting met terug-
geplaatste panelen, 
240x100 cm
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Markant

DELTA

DELTA C-POOT CLICK

DELTA T-POOT CLICK

DELTA COMBIDESK HV

 ǡ Het meest veelzijdige meubelprogramma van Markant
 ǡ De vormgeving is sober en ontdaan van franje
 ǡ Hoogte verstelbaar met een handslinger of elektrisch
 ǡ Delta Click is leverbaar in C-, T- en kolompoot
 ǡ De ingestelde bladhoogte is af te lezen op de poot



2

1

Protector
Fraai vormgegeven CPU-houder.
Eenvoudige montage onder het blad.

1 2 3

Zoom 102
Zilveren arm in hoogte verstelbaar
tussen 28 en 37,5 cm.

Luca
Gepolijste uitvoering, 2D armleggers.

4

3

4

DELTA 
160 X 80 cm

Design Multimodule
3x 230 volt. Exclusief stroomkabel.



C-poot Click 
T-poot Click 

C-poot Click 
T-poot Click 

C-poot Click 
T-poot Click 

C-poot Click 
T-poot Click 

C-poot Click 
T-poot Click 

T-poot Click 
T-poot HV 

T-poot Click 
T-poot HV 

T-poot Click 
T-poot HV 

C-poot Click 
T-poot Click 

*  Prijzen van de combidesk zijn exclusief scheidingswand, crossbeam en kabelkanaal.

Click, zilver onderstel, 
gebleekt eiken blad

Click, zilver onderstel, 
gebleekt eiken blad

Click, zilver onderstel, 
gebleekt eiken blad

Click, zilver onderstel, 
gebleekt eiken blad

Click, zilver onderstel, 
gebleekt eiken blad

Click, zilver onderstel, 
gebleekt eiken blad

Click, zilver onderstel, 
gebleekt eiken blad

Click, zilver onderstel, 
gebleekt eiken blad

Click, zilver onderstel, 
gebleekt eiken blad

Bureau 80x80 cm 

Bureau 180x80 cm Bureau 200x100 cm 

Bureau 120x80 cm 

Bureau 180x90 cm 

Combidesk 2x 160x75 cm Combidesk 2x 180x75 cm Combidesk 2x 200x75 cm 

Bureau 160x80 cm 

25 mm melamine
Binnen de kantoorinrichting worden bureaus het meest voorzien van een 
blad uit verspaand hout. Dit blad wordt afgewerkt met een melamine 
toplaag. De Markant spaanplaat melamine werkbladen hebben een zeer 
gunstige prijs/kwaliteitverhouding! Neem voor afwijkende bladmaten, 
-vormen en -kleuren contact met ons op!

 ǡ Delta Click = instelbaar 62 t/m 85 cm
 ǡ Delta HV = verstelbaar met slinger van 62 t/m 85 cm

Standaard bladdecors

Markant DELTA

C-poot Click 
T-poot Click 

C-poot Click 
T-poot Click 

T-poot Click 
T-poot HVM 

T-poot Click 

Click, zilver onderstel, 
gebleekt eiken blad

Click, zilver onderstel, 
gebleekt eiken blad

Click, zilver onderstel, 
gebleekt eiken blad

Click, zilver onderstel, 
gebleekt eiken blad

Bureau Megaspace 
200x200 cm

Bureau Megaspace 
200x240 cm  

L-Bureau 180x80 cm +
60x60 cm

Meeting tonvormig 
240x120 cm

ARTIKEL NR: D90900xz0y



Markant

MYOFFICE
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MYOFFICE WIT

MYOFFICE ZWART

MYOFFICE ZILVER

 ǡ Minimaal gebruik van materiaal
 ǡ Functionele en doordachte hoogte-instelling
 ǡ Modulaire opbouw en tijdloze uitstraling
 ǡ Perfrecte functionaliteit voor de perfecte prijs
 ǡ Verkrijgbaar in het zilver, wit en zwart

MYOFFICE
BUREAU 160X80 cm 



HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

MYOFFICE HI  

ARTIKEL NR: D100012z0y

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

MYOFFICE HI 

ARTIKEL NR: DD30012z0y

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

MYOFFICE HI 

ARTIKEL NR: D400012z0y

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

MYOFFICE HI 

ARTIKEL NR: D600012z0y

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

MYOFFICE HI 

ARTIKEL NR: D200012z0y

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

MYOFFICE HI 

ARTIKEL NR: DT00012z0y

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

MYOFFICE HI  

ARTIKEL NR: D500012z0y

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

MYOFFICE HI 

ARTIKEL NR: D300012z0y

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

MYOFFICE HI 

ARTIKEL NR: DR00012z0y

25 mm melamine
Binnen de kantoorinrichting worden bureaus het meest voorzien van een 
blad uit verspaand hout. Dit blad wordt afgewerkt met een melamine 
toplaag. De Markant spaanplaat melamine werkbladen hebben een zeer 
gunstige prijs/kwaliteitverhouding! Neem voor afwijkende bladmaten, 
-vormen en -kleuren contact met ons op!

Standaard bladdecors

HI = verstelbaar met een inbus van 61 t/m 85 cm

MYOFFICE BUREAU BLAD 
80X80 cm 

MYOFFICE BUREAU BLAD 
120X80 cm

MYOFFICE BUREAU BLAD 
160X80 cm

MYOFFICE BUREAU 
BLAD 180X80 cm

MYOFFICE BUREAU 
BLAD 180X90 cm

MYOFFICE BUREAU 
BLAD 200X100 cm

MYOFFICE L-BUREAU BLAD 
180X80+ 60X60 cm L/R 

MYOFFICE MEGASPACE 
BLAD 200X200 cm

MYOFFICE MEGASPACE 
BLAD 200X240 cm

Markant MYOFFICE

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

MYOFFICE HI 

ARTIKEL NR: D900012z0y

VERGADERTAFEL 
TONVORMIG 240X120 cm



Markant 

MO4
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MO4 WIT

MO4 ZWART

MO4 ZILVER

 ǡ Moderne en zakelijke uitstraling
 ǡ Krachtig, rustig en logisch design
 ǡ Doordachte aanbouwmogelijkheden
 ǡ Maximale vrijheid onder de werkbladen
 ǡ Verkrijgbaar in het zilver, wit en zwart



MO4 VH  
MO4 HI 
MO4 HVM 

MO4 VH  
MO4 HI 
MO4 HVM 

MO4 VH  
MO4 HI 
MO4 HVM 

MO4 VH  
MO4 HI 
MO4 HVM 

MO4 VH  
MO4 HI 
MO4 HVM 

MO4 VH  
MO4 HI 
MO4 HVM 

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

ARTIKEL NR: D10421xz0y

ARTIKEL NR: D40421xz0y ARTIKEL NR: D45421xz0y

ARTIKEL NR: D20421xz0y

ARTIKEL NR: D50421xz0y

ARTIKEL NR: D30421xz0y

25 mm melamine
Binnen de kantoorinrichting worden bureaus het meest voorzien van een 
blad uit verspaand hout. Dit blad wordt afgewerkt met een melamine 
toplaag. De Markant spaanplaat melamine werkbladen hebben een zeer 
gunstige prijs/kwaliteitverhouding! Neem voor afwijkende bladmaten, 
-vormen en -kleuren contact met ons op!

 ǡ VH = vaste hoogte
 ǡ HI = verstelbaar met een inbus van 61 t/m 85 cm
 ǡ HVM = verstelbaar met slinger van 61 t/m 85 cm

Standaard bladdecors

MO4 BUREAU BLAD 
80X80 cm 

MO4 BUREAU BLAD 
120X80 cm

MO4 BUREAU BLAD 
160X80 cm

MO4 BUREAU BLAD 
180X80 cm

MO4 BUREAU BLAD 
180X90 cm

MO4 BUREAU BLAD 
200X80 cm

Markant MO4

MO4 VH  
MO4 HI 
MO4 HVM 

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

ARTIKEL NR: D60421xz0y

MO4 BUREAU BLAD 
200X100 cm

MO4 VH  
MO4 HI 

MO4 VH  
MO4 HI 

MO4 VH  
MO4 HI 

MO4 VH  
MO4 HI 

MO4 VH  
MO4 HI 

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

HI, zilver onderstel, 
licht appel blad

ARTIKEL NR: D56421xz0y ARTIKEL NR: DD3421xz0y

ARTIKEL NR: DT0421xz0y ARTIKEL NR: DR0421xz0y ARTIKEL NR: DF3421xz0y

MO4 AANBOUWTAFEL
60X60 cm 

MO4 L-BUREAU 
180X80 cm + 60X60 cm L/R

MO4 MEGASPACE 
200X200 cm

MO4 MEGASPACE 
200X240 cm

MO4 VERGADERTAFEL 
160X160 cm



METROPOLIS 
COMBIDESK
Bladen 2x 160x75 cm

Standalone combidesk 

METROPOLIS
De Metropolis combidesk is een strakke en fraai  
vorm gegeven duo-werkplek. De Combidesk kan mét en 
zonder kabelkanaal worden uitgevoerd. Het kabelkanaal 
wordt ook gebruikt om screens op te plaatsen, zoals een 
glazen frost paneel of MyScreen.



VH, wit onderstel, eiken bladVH, wit onderstel, eiken blad VH, wit onderstel, eiken blad

H-Poot VH 
H-Poot HV 
Optioneel kabelkanaal

ARTIKEL NR: DF5PA0xz0y

H-Poot VH 
H-Poot HV 
Optioneel kabelkanaal

ARTIKEL NR: DD5PA0xz0y

H-Poot VH 
H-Poot HV 
Optioneel kabelkanaal

ARTIKEL NR: DE5PA0xz0y

VH, wit onderstel, eiken blad

ARTIKEL NR: DF3PA1xz0y

H-Poot VH 

25 mm melamine
Binnen de kantoorinrichting worden bureaus het meest voorzien van een 
blad uit verspaand hout. Dit blad wordt afgewerkt met een melamine 
toplaag.  De Markant spaanplaat melamine werkbladen hebben een zeer 
gunstige prijs/kwaliteitverhouding! Neem voor afwijkende bladmaten, 
-vormen en -kleuren contact met ons op!

 ǡ Metropolis VH = vaste hoogte 75 cm
 ǡ Metropolis HV = verstelbaar met slinger van 61 t/m 85 cm

Standaard bladdecors

Combidesk 2x 160x75 cm Combidesk 2x 180x75 cm

Vergadertafel 
160x160 cm

Combidesk 2x 200x75 cm

Markant METROPOLIS Klaptafel MEZZO
Klaptafel Mezzo heeft een slank in chrome uitgevoerd onderstel met wielen. Mezzo is 
verkrijgbaar in twee maten, Grande en Piccolo, waarmee een legio aan vergadertafels  
gecreëerd kan worden. Typerend aan de Mezzo is dat deze in het midden openbreekt en 
elegant dichtgevouwen kan worden.

Vanaf € 1550

MEZZO KLAPTAFEL
Mezzo Piccolo, 200x80  
ARTIKEL NR: 32102620Y (chroom)

Mezzo Piccolo, 260x100  
ARTIKEL NR: 32102630Y (chroom)

Mezzo Grande, 280x80  
ARTIKEL NR: 32102640Y (chroom)

Mezzo Grande, 320x100  

ARTIKEL NR: 32102650Y (chroom)

Binnenkort ook verkrijgbaar op 
stahoogte.

Vanaf € 315

SALONTAFEL
TOM is ideaal te combineren met het 
Workways programma. Verkrijgbaar 
met een 80 cm rond of vierkant blad. In 
drie hoogtes verkrijgbaar: 32,5 cm, 73,5 
cm en 105,5 cm. Verchroomde kolom 
met een diameter van 60 mm.

ARTIKEL NR: 46136110Y
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LUCA
LUCA 
De Luca serie is een stoelenlijn met een scherpe prijs-kwaliteit verhouding, volledig 
instelbaar op basis van ergonomisch verantwoord zitten. De Luca maakt gebruik van een 
synchroonmechaniek voor de gelijktijdige verstelling van de zitting én rugleuning en is in vier 
standen blokkeerbaar. Zowel de rugleuning als de zitting zijn verkrijgbaar in diverse stoffen. 
De Luca is standaard uitgevoerd met een in hoogte en diepte instelbare lendesteun.  
Alle stoelen worden geleverd inclusief zitdiepte verstelling en 2D armleggers.  
Uitvoerbaar met zwart kunststof kruistvoet of gepolijst aluminium kruisvoet.

€ 379 
Gepolijste uitvoering, 2D armleggers.
Zitting in stof met ventilerende  
mesh rug.  Conform EN 1335.

LUCA UITVOERING MESH

ARTIKEL NR: 4261010139XX

LUCA UITVOERING STOF

€ 389 
Gepolijste uitvoering, 2D armleggers. 
Rugleuning en zitting in stof. 
Conform EN 1335.

ARTIKEL NR: 4261011139XX

Optioneel 3D armleggers  

ARTIKEL NR: 42611070

Deze stoel heeft standaard 
1 jaar fabrieksgarantie
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Vraag naar de vele mogelijkheden
om uw ideale stoel samen te stellen

STOFKLEUREN



AROLA
AROLA 
De Arola is een bureaustoel met een prima prijs-kwaliteitsverhouding. Dankzij de uitgebreide 
instelmogelijkheden en de 4D-armleggers is de Arola een veelzijdige bureaustoel. Arola is 
standaard uitgevoerd in een zwarte Fighter stof, maar kan naar wens uitgevoerd worden in 
een stofsoort en stofkleur naar keuze.  

Vraag naar de vele mogelijkheden
om uw ideale stoel samen te stellen
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Deze stoel heeft standaard 
2 jaar fabrieksgarantie

De Arola is ideaal te combineren met de Matrix. Zie pagina 17-19.

AROLA
Aluminium kruisvoet. 
Rug en zitting voorzien van Fighter stof, 
4D armleggers 

ARTIKEL NR: 426301019606

STOFKLEUREN



AUTOBALANCE
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Deze stoel heeft standaard 
2 jaar fabrieksgarantie

TASK CHAIR
Aluminium kruisvoet. Rug in mesh en 
zitting voorzien van zwarte stof,
4D armleggers  

ARTIKEL NR: 426401013901

MANAGER CHAIR
Aluminium kruisvoet. Rug in en zitting 

uitgevoerd in leder, vaste armleggers  

ARTIKEL NR: 426411110901

MANAGER CHAIR +  
(MET HOOFDSTEUN)
Aluminium kruisvoet. Rug in en zitting 
uitgevoerd in leder, met hoofdsteun,  
vaste armleggers  

ARTIKEL NR: 426421110901

AUTOBALANCE 
De Autobalance is een zeer veelzijdige bureaustoel en daarmee een echte aanwinst in 
het assortiment van Markant. Het bijzondere aan de Autobalance is een zelfregulerend 
mechaniek, waardoor het lichaam in elke positie altijd perfect wordt ondersteund.

BALANCE ZIT/STA HULP
De zit/sta hulp Balance is een ideale 
aanvulling voor staand vergaderen 
en zit/sta bureau MAX. De kruk is 
zelfbalancerend, dit houdt in dat deze 
vanzelf weer rechtop gaat staan.

ARTIKEL NR: 42600000



TORONT
O

TORONTO LAGE RUG
Managersstoel met lage rug en vaste 
armleggers en een gepolijste kruisvoet. 
Keuze uit zwarte of witte dunne 
lederen bekleding. 

ARTIKEL NR: 4255132801 (zwart) 
ARTIKEL NR: 4255132806 (wit)

TORONTO HOGE RUG
Managersstoel met hoge rug en vaste 
armleggers en een gepolijste kruisvoet. 
Keuze uit zwarte of witte dunne 
lederen bekleding.

ARTIKEL NR: 4255012801 (zwart) 
ARTIKEL NR: 4255012806 (wit)

TORONTO SLEDE
Bezoekersstoel met lage rug. Vaste 
armleggers met slede onderstel. Keuze 
uit zwarte of witte lederen bekleding. 

ARTIKEL NR: 4255312801 (zwart) 
ARTIKEL NR: 4255312806 (wit)

24 UUR STOEL DIRECTOR
Een stoel die onafgebroken gebruikt 
wordt, moet vanzelfsprekend extra 
comfortabel en duurzaam zijn. De  
24-uurs stoelen van Markant zijn 
uitgerust met kwaliteitsleer. Alle
24-uurs stoelen zijn standaard voorzien 
van een verstelbare luchtlendesteun, 
wielen voor zachte vloeren en een 
zwart gelakte aluminium kruisvoet met 
extra grip. Markant 24-uurs stoelen zijn 
getest en goedgekeurd volgens de 
EU-normen EN1335 en voldoen aan 
ISO 7173 voor 24-uurs stoelen.

ARTIKEL NR: 3330110901

TORONTO 
De Toronto is een veelzijdige managerstoel met een karakteristiek glanzend aluminium frame 
en kruisvoet. De Toronto is voorzien van een hoogteverstelling inclusief dieptevering en een 
multiblock kantelmechanisme die in vier standen blokkeerbaar is.



SARA
Vanaf

€ 273

BEZOEKERSSTOEL 2755 - LAGE RUG

De  2755 stoel is een uiterst 
comfortabele bezoekers- 
en conferentiestoel. 
Het transparante design 
van de lage rug komt 
optimaal tot zijn recht 
in het moderne kantoor 
en de representatieve 
vergaderruimte.

2755 MET CHROOM FRAME
Lage rug. 
Volledig gestoffeerde zitting en 
rug met comfort schuim.  
Zitting en rug gestoffeerd.

ARTIKEL NR: 4236463901

PEP!
In witte kuip en wit frame. 
Opdekstoffering stofgroep 1.

ARTIKEL NR: 4511400539XX

2755 



PEP!
Pep! is een multifunctionele stoel die met z’n transparante 
design en lichte uitstraling in iedere omgeving toepasbaar is. 
Door de uitgekiende kleurcombinaties kan Pep!  
zich transformeren van een stijlvol element in een hippe 
lounge tot een kleurrijk en speels onderdeel van een lagere 
schoolinrichting. 

PEP! SLEDE
Kunststof kuip in verschillende kleuren 
verkrijgbaar, met wit of zwart frame. 
Zonder armeggers.

ARTIKEL NR: 4511400X (wit frame

ARTIKEL NR: 4511100X (zwart frame)

PEP! SLEDE
Kunststof kuip in verschillende kleuren 
verkrijgbaar, met chroom frame. 
Zonder armeggers. 

ARTIKEL NR: 4511200X (chroom 
frame

Pep! is uit te breiden
met een schrijftableau.

Zitting en rug kunnen ook gestoffeerd  
worden in stofgroep Extreme en Blazer.

kleuren

HI PEP!
Hoge stoel in blauwe kuip 
en chroom frame.

ARTIKEL NR: 45122003

HI PEP!

RONI
De Roni is een strak vormgegeven stoel, verkrijgbaar 
met zowel een sledeframe als een 4poots onderstel.  
Standaard is het onderstel in chrome en op aanvraag  
in zwart. 

DUAL
De Dual is een stijlvolle 4-poot stoel, waarbij de poten verkrijgbaar zijn in twee verschillende 
kleuren, chroom en op aanvraag zwart. De kuip is verkrijgbaar in zes kleuren en is altijd in 
two-tone uitgevoerd.

RONI
Vierpoots Designstoel, leverbaar in 6 
kleuren kunststof. Verkrijgbaar chroom 
of zwart gelakt onderstel.

ARTIKEL NR: 2810100X (chroom 
ARTIKEL NR: 2810200X (zwart

RONI
Slede Designstoel, leverbaar in 6 
kleuren kunststof. Verkrijgbaar in 
chroom of zwart gelakt onderstel.

ARTIKEL NR: 2811100X (chroom 
ARTIKEL NR: 2811200X (zwart

DUAL
Vierpoots Designstoel, leverbaar in 6 
kleuren kunststof. Verkrijgbaar chroom 
of zwart gelakt onderstel.

ARTIKEL NR: 2820100X (chroom 
ARTIKEL NR: 2820200X (zwart



FORI 
TROLLEY

Trolley voor 45 Fori stoelen
Verkrijgbaar in zwart

FORI
De Fori is er zowel als sledestoel als barkruk, beide standaard voorzien van een chrome 
frame. Er is keuze uit 3 verschillende kleuren kuip. Tevens is er een handig schrijfplateau 
optioneel verkrijgbaar wat aan uw stoel bevestigd kan worden.

FORI SLEDE
Kunststof kuip in verschillende kleuren 
verkrijgbaar, met chroom frame. 
Zonder armeggers.

ARTIKEL NR: 2830100X

SCHRIJFPLATEAU
Optioneel verkrijgbaar. 
Zowel links als rechts.

ARTIKEL NR: 28301010 (links 
ARTIKEL NR: 28301020 (rechts)

LECTUURMANDJE
Optioneel verkrijgbaar. Uitgevoerd in 
chroom.

ARTIKEL NR: 28910293

FORI SLEDE BARKRUK
Kunststof kuip in verschillende kleuren 
verkrijgbaar, met chroom frame. 
Zonder armeggers.

ARTIKEL NR: 2832100X



PROJECTSTOELEN
Deze multi inzetbare stoelen zijn in vele uitvoeringen en kleuren leverbaar.

WORKWAYS BANK 2 ZITS
Door het combineren van twee 
Workways elementen Corner low 
kunt u uw eigen bank creëren. Alle 
mogelijkheden van het complete 
Workways programma staan tot  
uw beschikking.

ARTIKEL NR: 42701001XXXX (2x)

WORKWAYS BANK 3 ZITS
U kunt uw eigen combinatie maken met 
drie elementen; 2 x Workways Corner 
low en een Straight Low in het midden. 
Alle mogelijkheden van het complete 
Workways programma staan tot uw 
beschikking.

ARTIKEL NR: 42701001XXXX (2x) 
ARTIKEL NR: 42701004XXXX

ARKUA
Gelakt stalen frame en kunststof 
rug en zit.

ARTIKEL NR: 457000Y0

RENDERS + LEREN BEKLEDING

LOOP LOUNGE 
Zonder hoofdsteun, 
chroom voetkruis.

ARTIKEL NR: 45652010A0XX

CHARLOTTE 
Beuken kuip, chroom voetkruis, 
binnenzijde stof Flash of Byte.

ARTIKEL NR: 45752000A0XX

LOOP LOUNGE 
Met hoofdsteun, 
chroom voetkruis.

ARTIKEL NR: 45652020A0XX

PURE LOOP LOUNGE
Chroom voetkruis, 
stof Flash of Byte.

ARTIKEL NR: 45652000A0XX
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HQ LADEBLOK

 ǡ Ladeblok 60 cm diep past onder ieder zijblad
 ǡ Ladeblok 80 cm diep past onder alle werktafels
 ǡ Sleutelmanagement
 ǡ 100% uittrekbare lade
 ǡ Afgedekte telescoopgeleiding
 ǡ Handgreep geïntegreerd in de zijkant (lade)
 ǡ Blokkeerinrichting en contragewicht
 ǡ Verzonken wielen

HQ Ladeblok 80 cm diep

Afmeting: 58x43x75 cm (hxbxd). 
Hangmappenlade.
1x A6-lade en 1x A4-lade  
incl. pennenlade.
Verkrijgbaar in zilver, zwart of wit.

ARTIKEL NR: 39324550

HQ Ladeblok 80 cm diep

Afmeting: 58x43x75 cm (hxbxd). 
3x A6-lade incl. pennenlade. 
Verkrijgbaar in zilver, zwart of wit.

ARTIKEL NR: 39324050

HQ Ladeblok 60 cm diep

Afmeting: 58x43x53 cm (hxbxd). 
Hangmappenlade.
1x A6-lade en 1x A4-lade  
incl. pennenlade.
Verkrijgbaar in zilver, zwart of wit.

ARTIKEL NR: 39322550

HQ Ladeblok 60 cm diep

Afmeting: 58x43x53 cm (hxbxd). 
3x A6-lade incl. pennenlade. 
Verkrijgbaar in zilver, zwart of wit.

ARTIKEL NR: 39322850

Topbladen 
Voor ladeblok van 60 en 80 cm diep.

Melamine  
compact  

Om het maximale uit het ladeblok te halen en deze 
overzichtelijk en geordend in te delen, staan op deze 
pagina praktische lade-interieurs voor het HQ ladeblok 
assortiment. Door toepassing van een topblad zal het 
ladeblok nog beter combineren met het gekozen bureau.

 ǡ Volwaardige topbladen verkrijgbaar in alle standaard bladdecors
 ǡ Maak van het ladeblok een persoonlijke berging

Voor het opbergen van je persoonlijke 
spullen. Afsluitbaar d.m.v. een slot.

ARTIKEL NR: 39317200 (zwart)

ARTIKEL NR: 39317260 (zilver)

ARTIKEL NR: 39317280 (wit)

Topbladen verkrijgbaar 
in diverse kleuren

Multilade Lade-interieur

Geschikt voor HQ ladeblok.

ARTIKEL NR: 69304000

A4 HANGMAP GELEIDER

ARTIKEL NR: 39309500



M-STORE

M-STORE

M-STORE - 2-DEURKASTEN
Creëer sfeer en een goed georganiseerd kantoor met het M-Store houten kastenassortiment. 
Door de toenemende digitalisering is er minder behoefte aan kastruimte op de werkvloer. 
Hierdoor verliest de effectieve stalen kast terrein en maakt plaats voor opbergelementen  
die meer uitstraling geven aan de ruimte. Zo heeft het M-Store assortiment een houten  
look-and-feel en biedt daarnaast volop mogelijkheden om persoonlijke en gezamenlijke 
spullen efficiënt en veilig op te bergen. 

TOPBLADEN M-STORE DRAAI-
DEURKAST T.B.V. MEERDERE 
KASTEN

Topblad 200x45 cm 

(t.b.v. 2x M-Store zij-aan-zij) 

Topblad 100x90 cm 

(t.b.v. 2x M-Store rug-aan-rug)  

Topblad 200x90 cm 

(t.b.v. 4x M-Store eiland van vier) 

M-STORE DRAAIDEURKAST
195 cm

Inclusief vier legborden. Formaat 
195x99x45 cm (hxbxd). Romp en 
deuren verkrijgbaar in wit, chateau 
eiken, driftwood en hacienda black. 
Inclusief topblad, exclusief slot.

ARTIKEL NR: 43002080R

M-STORE DRAAIDEURKAST
160 cm

Inclusief drie legborden. Formaat 
160x99x45 cm (hxbxd). Romp en 
deuren verkrijgbaar in wit, chateau 
eiken, driftwood en hacienda black. 
Inclusief topblad, exclusief slot.

ARTIKEL NR: 43002070R

M-STORE DRAAIDEURKAST
120 cm

Inclusief twee legborden. Formaat 
120x99x45 cm (hxbxd). Romp en 
deuren verkrijgbaar in wit, chateau 
eiken, driftwood en hacienda black. 
Inclusief topblad, exclusief slot.
ARTIKEL NR:43002060R

M-STORE DRAAIDEURKAST
78 cm (DRESSOIR)

Inclusief 1 legbord. Formaat 78x99x45 
cm (hxbxd). Romp en deuren 
verkrijgbaar in wit, chateau eiken, 
driftwood en hacienda black. Inclusief 

topblad, exclusief slot.

ARTIKEL NR: 43002050R

 

-



78 cm
Inclusief 2 legborden per rompdeel  
(4 totaal). Formaat 78x200x50 cm 
(hxbxd). Romp en deuren verkrijgbaar 
in wit, chateau eiken, driftwood en 
hacienda black. Exclusief topblad 
(separaat bestellen), inclusief slot.

Het M-Store assortiment bestaat uit draaideur- en
schuifdeurkasten. De schuifdeurkasten zijn bijzonder 
functioneel en besparen veel kostbare ruimte. De kasten zijn 
voorzien van Melamine legborden en sloten en alle overige 
indelingswensen zijn als accessoires leverbaar. M-store 
schuifdeurkasten zijn standaard voorzien van een romp en 
deuren in dezelfde kleur, maar optioneel is het ook mogelijk 
een witte romp te combineren met deuren in houtprint.

195 cm 
Inclusief 4 legborden per rompdeel  (8 
totaal).  Formaat 195x200x50 cm 
(hxbxd). Romp en deuren verkrijgbaar 
in wit, chateau eiken, driftwood en 
hacienda black.Exclusief topblad 
(separaat bestellen), inclusief slot.

ARTIKEL NR: 43007R3R

160 cm 
Inclusief 3 legborden per rompdeel (6 
totaal). Formaat 160x200x50 cm 
(hxbxd). Romp en deuren verkrijgbaar 
in wit, chateau eiken, driftwood en 
hacienda black. Exclusief topblad 
(separaat bestellen), inclusief slot.

ARTIKEL NR: 43007R2R

120 cm 
Inclusief 2 legborden per rompdeel (4 
totaal). Formaat 120x200x50 cm 
(hxbxd). Romp en deuren verkrijgbaar 
in wit, chateau eiken, driftwood en 
hacienda black. Exclusief topblad 
(separaat bestellen), inclusief slot.

ARTIKEL NR: 43007R1R

ARTIKEL NR: 43007R4R

M-STORE
SCHUIFDEURKAST

TOPBLADEN M-STORE SCHUIFDEURKAST

Enkel topblad 200x50 cm 

Dubbel topblad (rug-aan-rug) 200x100 cm 

ACCESSOIRES M-STORE

M-Store legbord 

M-Store uittrekframe 

M-Store slot en slotstang - t.b.v. draaideurkast 

M-Store decors

Verkrijgbaar in wit, licht essen, driftwood,chateau eiken en hacienda black

M-STORE
OPEN VAKKENKAST

15 VAKKEN
195x99x45 cm (hxbxd)

ARTIKEL NR: 43002180Y

9 VAKKEN
120x99x45 cm (hxbxd)

ARTIKEL NR: 43002160Y

12 VAKKEN 
160x99x45 cm (hxbxd)

ARTIKEL NR: 43002170Y



2-STORE

Melamine 160 cm 
Melamine 200 cm 

ACCESSOIRES
Legbord 100 cm  
Uittrekframe 100 cm 

2-STORE
De schuifdeurkasten zijn opgebouwd uit verschillende modules. Door middel van 
de schakelbare rompdelen, voor- ofachtergeleidende schuifdeuren en verschillende 
achterwanden is het mogelijk om een legio aan verschillende combinaties te maken.  
De schuifdeuren zijn voorzien van een gatenpatroon met daarachter geluidsreducerende 
mousse. Het probleem van de hedendaagse werkplek is dat apparatuur en mensen zich in 
dezelfde ruimte bevinden, met geluidsoverlast en concentratieverlies tot gevolg. De speciale 
akoestische deuren van 2-Store absorberen geluidsgolven dankzij de perforatie en de vulling 
met  akoestisch absorberend materiaal.

Enkelzijdig benaderbaar. Exclusief 
topblad, inclusief vier legborden.  
Witte akoestische mousse.

Afmeting: 120x160x50 cm (hxbxd). 
ARTIKEL NR: 43157080

Afmeting: 120x200x50 cm (hxbxd). 
ARTIKEL NR: 431513XX

Enkelzijdig benaderbaar. Exclusief 
topblad, inclusief zes legborden.  
Witte akoestische mousse.

Afmeting: 160x160x50 cm (hxbxd). 
ARTIKEL NR: 43157180

Afmeting: 160x200x50 cm (hxbxd). 
ARTIKEL NR: 431516XX

Enkelzijdig benaderbaar. Exclusief 
topblad, inclusief acht legborden.  
Witte akoestische mousse.

Afmeting: 160x160x50 cm (hxbxd). 
ARTIKEL NR: 43157280

Afmeting: 160x200x50 cm (hxbxd). 
ARTIKEL NR: 431519XX

TOPBLADEN VOOR 
2-STORE

198 cm HOOG160 cm HOOG120 cm HOOG

TOPBLADEN VERKRIJGBAAR 
IN DIVERSE KLEUREN



Topbladen verkrijgbaar 
in diverse kleuren

Mexl 195x120 cm
Inclusief 4 legborden, 198x120x45 cm 
(hxbxd). In zilver, zwart en wit 
verkrijgbaar. Kunststof lamellen.

ARTIKEL NR: A60021XX

Mexl 105x120 
cm
Inclusief 2 legborden, 105x120x45 cm 
(hxbxd). In zilver, zwart en wit 
verkrijgbaar. Kunststof lamellen.

MEXL ROLDEURKASTEN 
De Mexl kasten worden gekenmerkt door een functioneel 
ontwerp tegen een scherpe prijs. De kasten zijn 120 cm 
breed en leverbaar in vier verschillende hoogtematen.  
De kasten zijn voorzien van kunststof lamellen en worden 
geleverd inclusief legborden en een cilinderslot met  
twee sleutels. De kasten zijn justeerbaar van binnenuit.

ARTIKEL NR: A60023XX

Mexl 75x120 cm
Inclusief 1 legbord, 75x120x45 cm 
(hxbxd). In zilver, zwart en wit 
verkrijgbaar. Kunststof lamellen.

ARTIKEL NR: A60024XX

Mexl 75x80 cm
Inclusief 1 legbord, 75x80x45 cm 
(hxbxd). In zilver, zwart en wit 
verkrijgbaar. Kunststof lamellen.

ARTIKEL NR: A60025XX

Mexl uittrekframe zwart
In zwart en zilver verkrijgbaar

ARTIKEL NR: A68268XX

Mexl 135x120 cm
Inclusief 3 legborden, 135x120x45 cm 
(hxbxd). In zilver, zwart en wit 
verkrijgbaar. Kunststof lamellen.

ARTIKEL NR: A60022XX

ACCESSOIRES
Mexl Topblad 120 cm breed
(Melamine)        
Mexl Legbord 120 cm breed 

Kleuren

XX = 00

XX = 60

€ 649

V-Store 3 - 198x120 cm
Inclusief 4 legborden, 198x120x45 cm
(hxbxd). In zilver, zwart en wit 
verkrijgbaar. Kunststof lamellen.

V-STORE 3
V-Store kasten hebben een tijdloos design en gaan buiten gewoon efficiënt om met uw
kostbare ruimte. De kasten zijn leverbaar in vijf hoogtematen en zijn 120 cm breed.
Markant biedt u de mogelijkheid om voor V-Store kasten en HQ ladeblokken een sleutelplan
te creëren. Door middel van een nieuw cilinderslot met verwisselbare cilinder is het
mogelijk om bijvoorbeeld met één sleutel zowel uw kast als uw ladeblok te openen.
Deze sloten zijn tevens geschikt voor een moedersleutelsysteem.

€ 549

V-Store 3 - 135x120 cm
Inclusief 3 legborden, 135x120x45 cm 
(hxbxd). In zilver, zwart en wit 
verkrijgbaar. Kunststof lamellen.

Topbladen verkrijgbaar 
in diverse kleuren

V-STORE TOPBLADEN

120 cm breed

Melamine 

ARTIKEL NR: 431301XX

V-Store 3 - 105x120 cm
Inclusief 2 legborden, 105x120x45 cm 
(hxbxd). In zilver, zwart en wit 
verkrijgbaar. Kunststof lamellen.

ARTIKEL NR: 431321XX

V-Store 3 - 72x120 cm
Inclusief 1 legbord, 72x120x45 cm 
(hxbxd). In zilver, zwart en wit 
verkrijgbaar. Kunststof lamellen.

ARTIKEL NR: 431331XX

ARTIKEL NR: 431311XX

Kleuren

XX = 80

XX = 00

XX = 60
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MYSCREEN
Vanaf 80x30 cm

MYSCREEN
MyScreen is verkrijgbaar voor verschillende toepassingen: gemonteerd aan het bureau, als 
(dubbele) cubicle of vrijstaand in de ruimte. Naar wens gestoffeerd, of in Custom Print doek 
en allen naar keuze met een akoestische vulling.

CUSTOM PRINTS
De mogelijkheid tot toepassing van klantspecifieke prints is een fantastische innovatie in de kantooromgeving.
De keuze voor een print kan essentieel zijn bij het creëren van de juiste atmosfeer bij de juiste afdeling.  
Stimuleren van creativiteit, verhogen van geborgenheid en privacy, waarborgen van vertrouwelijkheid,  
benadrukken van soliditeit en betrouwbaarheid. Het is allemaal mogelijk door middel van de juiste visuele stimulans.

STOFGROEPEN
MyScreen is leverbaar in basisstof Fiji, luxe stof Soul en Custom Print, 
maar ook in klantspecifieke stoffen.

CUSTOM PRINT
Een persoonlijke touch in uw interieur met de Custom Prints van MyScreen.

Myscreen 60x160 cm
Exclusief brackets.

Myscreen 40x320 cm
Exclusief brackets.



OPTIMALE
AKOESTIEK MET MYSCREEN

MYSCREEN 
MyScreen is de ideale oplossing voor concentratiewerkplekken en cubicles waar de privacy- 
en akoestische omstandigheden optimaal moeten zijn. Maar de toepassing van MyScreen 
is niet beperkt tot de werkplek.Door middel van de vrijstaande schermen (optioneel 
verrijdbaar) en de schermen met wand- en plafondbevestiging is MyScreen ideaal voor het 
optimaliseren van de akoestiek in drukke omgevingen en, met behulp van de Custom Prints, 
een belangrijk hulpmiddel bij het creëren van de juiste sfeer in de werkomgeving.

De ongelimiteerde mogelijkheden van MyScreen biedt bedrijven en architecten alle mogelijkheden om de uitstraling 
van het interieur naar wens aan te passen. MyScreen kan in vele afmetingen geleverd worden, waardoor ze ook 
bruikbaar zijn als wand- en plafondpanelen met een akoestische- en/of marketingwaarde.

Myscreen 160x90x140 cm 
(bxdxh)
Opstelling van 3 screens.

Myscreen 140x160 cm (bxh)
Leverbaar met verrijdbaar onderstel.
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ZOOM 102

ZOOM
De Zoom serie is de ideale oplossing voor LCD- en plasmaschermen tot 28 inch - maximum 
draagvermogen 15 kg. Hoogwaardig design en gebruiksgemak zijn optimaal geïntegreerd in 
dit ontwerp.  Dankzij een kogelgewricht biedt de Zoom de mogelijkheid om schermen 360° te 
roteren. Het scherm is eveneens naar boven of naar beneden te kantelen over een bereik van 
15°. Met een draaiknop is de hoogte instelling eenvoudig aan te passen. Bij gebruik van een 
flatscreenarm wordt er efficiënter gebruik gemaakt van het bureaublad omdat de ruimte  
onder en achter het scherm gebruikt kan worden.

Zoom 102 twin dient altijd gebruikt te 
worden met multi-monitor opstellingen 
waar individuele hoogteverstelling 
geen vereiste is. De monitoren kunnen 
zowel ‘Side by side’ als ‘Back to back’ 
geplaatst worden.

Zilver of wit, M12 

ZOOM 102 DUAL MONITOR

Zoom 102 Dual monitor  dient altijd 
gebruikt te worden met multi-
monitor opstellingen waar individuele 
hoogteverstelling geen vereiste is. De 
monitoren kunnen zowel ‘Side by side’ 
als ‘Back to back’ geplaatst worden.

Zilver of wit, M12 

Zilver of wit, M12 
Zilver of wit, Klem 

75&100

75&100

75&10075&10075&100

75&100

2x7,5 KG

2x7,5 KG

9 KG15 KG18 KG

20 KG

ZOOM 102 TWIN

ZOOM 102ZOOM 101 ZOOM 103

De enkele arm voorziet in een diepte-
instelling van 25 cm. In hoogte 
verstelbaar tussen 26 en 35,5 cm.

Zilver, M12 
Zilver, Klem 

Dubbele arm, diepte-instelling van  
43 cm. In hoogte verstelbaar tussen  
28 en 37,5 cm.

Zilver of wit, M12 
Zilver of wit, Klem 

3-voudige arm, diepte-instelling van
53 cm. In hoogte verstelbaar tussen 
28 en 37,5 cm.

Zilver of wit, M12   

ZOOM 100 

Indien diepte-instelling geen vereiste is. 
In hoogte verstelbaar tussen  
24 en 33,5 cm. 



ZOOMFLEX

Gasveerarm, diepte-instelling van 59 
cm. In hoogte verstelbaar tussen 17,5
en 51,5 cm. Standaard met M12 door 
het blad. Gewichtsbereik 9 - 21 kg.

Gasveerarm, diepte-instelling van 59 
cm.In hoogte verstelbaar tussen 17,5 en
51,5 cm. Standaard met M12 door het 
blad. Gewichtsbereik 2  - 10 kg.

ZOOMFLEX
ZoomFlex is een gasveerarm, leverbaar in stijlvol wit. 
Gasveerarmen winnen snel aan populariteit in de  
groeiende trend van flexibele kantooromgevingen.

De speciale constructie maakt het mogelijk om beide segmenten 360º te 
roteren, waardoor volledige bewegingsvrijheid ontstaat. Verkrijgbaar in wit. 
Standaard voorzien van een quick release bevestiging.

ZOOMFLEX

ARTIKEL NR: IB210060W

BLADKLEM

Optioneel: 
Bladklem voor bladen 
geschikt van 15 - 45mm.

ARTIKEL NR: IB230150W

ZOOMFLEX DUAL

ARTIKEL NR: IB290250W

10 KG

21 KG



OPTIMALE
WERKPLEK BEKABELING

Q4 ARM



Q4

Q4  - SAMENGESTELDE PAKETTEN
Q4 is het modulaire en ruimtebesparende flatscreenprogramma. Individuele hoogte-
instelling en stabiliteit behoren tot de kernwaarden van dit unieke programma waarbij vele 
beeldschermconfiguraties kunnen worden gerealiseerd. Eén universele arm in combinatie 
met statieven van diverse lengtes en verscheidende bladbevestigingen zorgen voor een 
ergonomisch verantwoorde werkplek en voorzien in vergevorderde mate in installatiegemak.

75&100

75&100

18 KG

2X 7,5 KG

Zilver of wit, Q4 500 mm Post  

incl. M12 bladbevestiging   

Zilver of wit, Q4 500 mm Post  

incl. Zoom klem  

Zilver of wit, Q4 500 mm Post  

incl. Flex klem 

Zilver of wit, Q4 500 mm Post  

incl. Roset 

Q4 - 2X  ZOOM 102
Zilver of wit, Q4 500 mm Post  

incl. M12 bladbevestiging 

Zilver of wit, Q4 500 mm Post  

incl. Zoom klem 

Zilver of wit, Q4 500 mm Post 

incl. Flex klem 

Zilver of wit, Q4 500 mm Post  

incl. Roset 

Zilver of wit, Q4 770 mm Post  

incl. M12 bladbevestiging 

Zilver of wit, Q4 770 mm Post  

incl. Flex klem 

Q4 BEVEILINGINGSKAP-B 
Met de savelock schroef en veiligheidsdop is de Q4 arm en  
monitor geborgd voor diefstal.  

Drievoudig scharnierende monitor-
arm met VESA adapterplaat met 
kogelgewricht.

Zilver of wit, Q4 500 mm Post  

incl. M12 bladbevestiging   
Zilver of wit, Q4 500 mm Post  

incl. Zoom klem  
Zilver of wit, Q4 500 mm Post  

incl. Flex klem 
Zilver of wit, Q4 500 mm Post  

incl. Roset 

75&10075&100 4X 7,5 KG2X 7,5 KG

Q4 - 1X  ZOOM 102 Q4 - ZOOM 102 DUAL Q4 - 2X ZOOM 102 DUAL



24/7
Aan het meubilair in control- en dealingsrooms worden hoge eisen gesteld. Markant heeft 
zich de laatste jaren ontwikkeld tot een specialist in deze niche markt. De introductie van de 
24/7 desk met zit/sta functionaliteit en elektrische verstelling van monitorhoogte en- diepte 
zijn hier het bewijs van.

KNMI
De Bilt

ELECTRABEL 
Zwolle

NEDERLANDSE 
SPOORWEGEN

Utrecht

Alle 24/7 opstellingen zijn klantspecifiek maatwerk. Door samen met 
de klant een pakket van eisen op te stellen streven wij naar volledige 
klanttevredenheid.

SCREENBAR CONNECTOR 100
ARTIKEL NR: IB300050

SCREENBAR CONNECTOR 102
ARTIKEL NR: IB300250

30 KG 75&100

HORIZON
Horizon is een modulair screenbar systeem waarmee meerdere monitoren naast elkaar te 
plaatsen zijn.De elektrisch aangedreven ‘posts’ zorgen voor een gelijktijdige afstelling van 
alle monitoren zonder enige inspanning. Er zijn vele opstellingen en variaties mogelijk  
binnen het Horizon systeem.

HORIZON
Vaste hoogte monitoropstelling.
Breedte 140 cm. Exclusief beeldschermdragers, verkrijgbaar in 140, 160, 180 en 200 
cm brede opstellingen. Screenbar connector 100 of 102.



SPACE-A

SPACE-C
Deze flexibele CPU-houder is 
verkrijgbaar in twee uitvoeringen. 
De Space A is in staat om de meeste 
‘normale’ maten te huisvesten. 
Terwijl de Space C uitblinkt in het 
ophangen van de kleinere CPU’s. 
Verkrijgbaar in zilver, wit of zwart. Past 
onder ieder bureau.

Space A, min. 60x240 mm 
tot max. 250x580 mm (bxh)     

Space C, min. 30x175 mm 
tot max. 100x323 mm (bxh)     

Slide & Rotate 
Slot (geanodiseerd aluminium)       

CPU-HOUDERS 
Steeds vaker keert de term ‘clean desk policy’ binnen de kantooromgeving terug. Een 
geordende werkplek beperkt zich niet tot het gedeelte op het bureau. Vaak wordt als 
gevoelig ervaren informatie opgeslagen op CPU’s die onderdeel uitmaken van de werkplek. 
Een CPU op het werkblad beperkt de ruimte en ook op de grond is niet ideaal vanwege de 
aanzuigende werking van stof en vuil. Wij bieden een passende oplossing voor ieder formaat 
CPU om deze te monteren onder het bureaublad of aan een ‘beamconstructie’.

PROTECTOR
Strak vormgegeven CPU-houder. 
Geschikt voor zowel horizontale als 
verticale plaatsing. Verkrijgbaar in 
geanodiseerd aluminium of wit. 
Minimale afmeting 140x310 mm, 
maximale afmeting 230x540 mm (bxh. 
Past onder ieder bureau.

Protector  



CONI POWERDOCK
Horizontale inbouwmodule voorzien 
van 2x stroom en 2x RJ45 data- 
aansluiting of 3x stroom. Exclusief 
stroomaansluitkabel. Vraag naar de 
verschillende mogelijkheden.

ELEVATOR
Verticale inbouwmodule welke kan 
worden ingeschoven om zo opvallend 
mogelijk zijn werk te doen. De Elevator 
wordt ‘Plug & Play’ geleverd inclusief 
3 meter stroomaansluitkabel en 2x 
3 meter datakabel. Vraag naar de 
verschillende mogelijkheden.

POWERFRAME COVER
Horizontale inbouwmodule voorzien 
van 2x stroom en 2x RJ45 data- 
aansluiting of 3x stroom. Exclusief 
stroomaansluitkabel. Vraag naar de 
verschillende mogelijkheden.

Powerframe Cover (zilver) 
Powerframe Cover (wit)   
Stekkerdoos PPP DD       

ELEKTRIFICATIE
Een belangrijk aspect van werkplekinrichting is de 
aanwezigheid van stroom en data zodat in de behoefte 
van de gebruiker kan worden voorzien. Naast de vaak al 
aanwezige computertoepassingen en telecommunicatie 
is er behoefte aan extra stroom voor de mobiele telefoon 
of laptop. Stroom- en datamodules zijn bij Markant in vele 
varianten verkrijgbaar.

POWERFRAME
Modulaire inbouwmodule.  Aluminium 
of wit frame en stekkerblok kunnen 
separaat worden besteld en 
klantspecifiek worden ingevuld. 
Exclusief stroomaansluitkabel.
Powerframe  
(aluminium of wit) 
Stekkerdoos PP DD 
Stekkerdoos PPP  

PIX
Inclusief zwarte en witte afdek ring

Nederlandse versie 
ARTIKEL NR: 39131750

Franse versie 
ARTIKEL NR: 39131760

Set sierringen  
(geel, groen, rood, blauw en roze) 

ARTIKEL NR: 39131755

DUE

Contactdoos 2X 230 V 
ARTIKEL NR: 39131700

Afdekkap 
(zwart, Wit) 

ARTIKEL NR: 39131710 (zwart)
ARTIKEL NR: 39131711 (wit)

Afdekkap 
(RVS look)

ARTIKEL NR: 39131712 (RVS)

KAPSA
Mogelijk verkrijgbaar met afdekkap

2X 230V + 2X USB charger   
ARTIKEL NR: 39131800

2X 230V + 1X module    
ARTIKEL NR: 39131805

Afdekkap 
(zwart, wit, RVS look)

ARTIKEL NR: 39131810 (zwart)
ARTIKEL NR: 39131811 (wit)
ARTIKEL NR: 39131812 (RVS)

STEP
Industrieel vormgegeven contact- 
dozen voorzien van GST 18 stekker. 
Contactdozen zijn onderling koppel- 
baar zonder gebruik te hoeven maken 
van kabels. Kleur zwart.

ARTIKEL NR: 39132050

ARTIKEL NR: 39135041

DESIGN MULTIMODULE
Horizontale inbouwmodule voorzien 
van 2x stroom en 2x RJ45  
data-aansluiting of 3x stroom. 
Exclusief stroomaansluitkabel.

ARTIKEL NR: 39131600



MANAGEMENT
KABEL

Voor iedere denkbare situatie een oplossing voor de aanvoer van kabels naar de werkplek 
en berging van kabels onder de werkplek. Maak een keuze uit het brede assortiment van 
verticale en horizontale kabelgeleidingen.

 ǡ Stalen kabelgoot - ter bevestiging aan de Markant stalen beam
 ǡ Aluminium kabelgoot - ter bevestiging aan de Markant aluminium beam
 ǡ Universeel gebruik
 ǡ Kabeltunnel
 ǡ Kabelkolom - voor aanvoer van de bekabeling vanuit het plafond

ALUMINIUM KABELGOOT
T.b.v. Markant aluminum beam.

Lengte 80 cm 
Lengte 120 cm 
Lengte 130 cm 
Lengte 160 cm 
Lengte 200 cm 

STALEN KABELGOOT
T.b.v. Markant stalen beam.

Lengte 80 cm 
Lengte 120 cm 
Lengte 140 cm 
Lengte 160 cm 
Lengte 200 cm 

vanaf € 9

KABELDOORVOER
 ǡ 60 mm

Wit 
Zwart 
Grijs 
Mat chroom 
RVS 

 ǡ 80 mm
   Wit 
   Zwart 
   rijs 
   Mat chroom 
   RVS 

KABELKOLOM
Aluminium kabelkolom compleet inclusief RVS kabeldoorvoer.

Koppelplaat MAX t.b.v. kabelkolom
Rechte of WING uitvoering in wit of zilver.

KABELTUNNEL
Aluminium kabeltunnel, 16 cm breed.

Lengte 50  cm  
Lengte 80  cm  
Lengte 120  cm 
Lengte 160  cm 
Lengte 200  cm 
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VOORWAARDEN
Alle genoemde prijzen zijn in euro’s exclusief BTW en geldig tot en 
met 31 december 2017. Zet- en drukfouten, prijs- en modelwijzigingen 
voorbehouden. Daadwerkelijke kleuren kunnen afwijken van het drukwerk.
De genoemde artikelnummers behoren bij de afgebeelde artikelen.

Overige leveringsvoorwaarden zie www.markantoffice.com/voorwaarden

LEVERING
 ǡ Meubelconfiguraties worden franco aan huis en ongemonteerd geleverd.* 
 ǡ Kasten en ladeblokken worden standaard geleverd exclusief topbladen.*
 ǡ Prijzen van stoelen zijn exclusief armleggers.* 

VOORRAAD
De Living Office catalogus bevat de projectcollectie van Markant. 
Deze collectie kenmerkt zich door de grote mate van flexibiliteit en de 
mogelijkheid van klantspecifieke oplossingen. Een groot deel van het 
getoonde meubilair is uit voorraad leverbaar, het overige wordt op 
klantorder geproduceerd en kent daardoor mogelijk een langere levertijd. 

* Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
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