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markant backbone &  anklebone

Markant introduceert twee innovatieve objecten voor in de kantooromgeving. 

De Backbone is een strak en langwerpig meubel waaraan vier werkplekken kunnen 

worden geplaatst. Aan de Anklebone kunnen twee werkplekken worden gezet. 

De Back/Anklebone werken ruimte besparend en koppelen functionaliteit aan kwaliteit 

en design. Met de Back/Anklebone wordt op een relatief kleine oppervlakte een ruime, 

rustige en eenvoudig schoon te houden werkomgeving gecreëerd. De Backbone 

ontleent zijn naam aan het internet, waar de ‘backbone’ de hoofdader is die kleinere 

computernetwerken met elkaar verbindt. En verbinden is precies wat de Backbone doet, 

zowel digitaal als fysiek. Digitaal doordat alle kabels voor dataverkeer en netspanning in 

het meubel zijn geïntegreerd. En fysiek doordat de Backbone medewerkers met elkaar 

verbindt in een structuur die samenwerken vergemakkelijkt, maar privacy waarborgt.

De behoeften van de individuele gebruiker staan centraal bij de Back/Anklebone. 

De opbergruimte bij elke werkplek kan naar wens worden ingedeeld met draaideurtjes, 

computer vakken en hangmappen units. De werkplekken aan de Back/Anklebone zijn 

onafhankelijk van elkaar in- of verstelbaar.

De Back/Anklebone bestaat uit twee kastelementen, verbonden door een topblad. 

Elke werkplek beschikt standaard over twee A4-laden en vier ordnervakken met een 

modulaire indeling. De Backbone is standaard verkrijgbaar in de kleuren chateau eiken 

en wit. Overige kleuren zijn op aanvraag. 

De deuren en laden beschikken over degelijk loopwerk en zijn softclosing. 

De Backbone is in combinatie met elk meubelprogramma van Markant toepasbaar.
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Stroom-  en Data-aanSluit inG

Binnen handbereik beschikt elke gebruiker over drie stopcontacten. Het powerframe kan 

optioneel worden ingedeeld met data- of usb-aansluitingen. In het kabelkanaal onder 

het topblad liggen standaard nog eens twee contactdozen voor de aansluiting van de 

vaste apparatuur of verlichting op de werkplek. Dit systeem is eenvoudig uit te breiden 

met extra contactdozen.

centraal GeplaatSt

De Backbone wordt centraal over de werkplekken geplaatst. Het meubel is opgebouwd 

uit twee kastelementen en een overbruggend topblad. Elke gebruiker aan de Backbone 

heeft direct toegang tot een kast met laden en elektrificatie om zijn apparatuur te 

voorzien van stroom. 

Var iabele inDel inG

De Backbone is voorzien van acht A4-laden, dat is twee laden per gebruiker. 

Onder de laden bevindt zich de kastruimte die variabel is in te delen. Zo kan er gekozen 

worden voor open schappen of deuren en varieert de indeling van ordnerunits en 

computervakken tot A4-hangmappen. De deuren zijn voorzien van fraaie 

aluminium handgrepen.



mater iaal

De Backbone wordt gemaakt van hoogwaardige materialen en is standaard verkrijgbaar 

in de kleurstellingen chateau eiken en egaal wit. Enkele functionele onderdelen worden 

geaccentueerd in RVS look. Alternatieve uitvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

kabelDoorVoer

De bekabeling komt de Backbone binnen via de kabeldoorvoerpotten in de bodem of 

via het plafond middels de RVS kabelkolom met een borstel voor kabelinvoer aan de 

zijkant. Onder het topblad bevindt zich over de totale breedte het kabelkanaal. In het 

kabelkanaal zijn diverse uitsparingen gemaakt zodat van hieruit bekabeling naar de 

bureaus kan worden geleid. 

werkplekken

Onder de Backbone is ruimte voor vier werkplekken van 80 of 90 cm diep. 

De werkplekken kunnen individueel volgens de NEN en EN-normen in hoogte worden 

versteld van 62 – 85 cm. De Backbone laat zicht uitstekend combineren met MO4,  

het vierpootsmeubelprogramma van Markant, vanwege de kubistische vormtaal. 

Uiteindelijk voelt iedere werkplek en gebruiker zich thuis aan de Backbone.





markant backbone

De Backbone is vrij te plaatsen in de ruimte. Dit geeft totale vrijheid bij het inrichten 

van de kantooromgeving. In het traditionele kantoor komt de kabelinfrastructuur 

veelal uit de gevel, waardoor bureaus noodzakelijkerwijs aan de raamzijde van het 

kantoor geplaatst worden. Nu de bekabeling gemakkelijk via het plafond en de vloer de 

Backbone in kan is er geen belemmering meer om werkplekken daar te plaatsen waar 

deze het meest tot hun recht komen. Naast functionaliteit geeft de Backbone ook sfeer 

aan de kantooromgeving. De Backbone ziet eruit als een dressoir waardoor de 

omgeving een meer huiselijke uitstraling krijgt, kortom een werkomgeving waarin de 

medewerker zich thuis voelt.



c p u

De computer staat vaak hinderlijk in de weg op of onder de werkplek. Om nog maar te zwijgen over de bijkomende kabelkluwen. Door de Backbone 

uit te voeren met een computervak worden de CPU en kabels veilig en stofvrij aan het oog onttrokken. Om oververhitting van de computer te 

voorkomen is er gezorgd voor afdoende ventilatiepunten. Optioneel is het computer vak uit te voeren met een USB-ventilator voor extra koeling.

k a b e l k o l o m

De kabelkolom geleidt stroom- en datakabels vanuit het plafond de Backbone in. De kabelkolom is uitgevoerd in geanodiseerd aluminium en heeft 

een diameter van 42 mm. De kabelkolom heeft over de gehele lengte een opening voor het opvoeren van kabels. Via de borstelstrip aan de zijkant 

van de buis kunnen de kabels in en uit de kolom.

p l u G  a n D  p l aY

Door de toepassing van slimme accessoires in de Backbone wordt de werkplek optimaal gefaciliteerd. De contactdoos in het powerframe biedt 

standaard drie keer stroom, echter deze is ook uit te voeren met een data- of VGA-aansluiting. Zo kan de gebruiker makkelijk en snel zijn telefoon 

opladen en laptop aansluiten op het netwerk.

H a n G m a p p e n

De Backbone is leverbaar met hangmappenframes. De frames hebben een spoorbreedte van 330 mm en zijn geschikt voor A4 hangmappen. 

Per gebruikerszijde is plaats voor één frame. Met de File-Extension-Kit is het mogelijk om de Backbone ook achteraf geschikt te maken voor 

hangmappenframes.



o r D n e r H o o G

De gebruiker kan de vakken in de Backbone naar eigen behoefte indelen. De royale vakken – al dan niet voorzien van een deur – zijn geschikt voor 

het plaatsen van ordners. Alternatieve kastindelingen zijn op klantspecificatie.

V e r l i c H t i n G

De designlamp Costanza is optioneel leverbaar. De montage hiervoor is geheel voorbereid. Standaard is de Costanza voorzien van een witte kap en 

een dimmer. De meegeleverde energiezuinige lichtbron is een ‘eco-halogeen E27 van 105W dit is gelijk aan 150W van een traditionele lichtbron.

k a b e l p o t

De RVS kabelpot in het topblad heeft twee functies. Vanuit de kabelgoot onder het topblad kunnen kabels direct worden aangesloten op eventuele 

randapparatuur. Zo wordt voorkomen dat kabels los liggen op of onder het meubel. Daarnaast kan in de kabelpot de aluminium kabelkolom 

gemonteerd worden

k a S t e n

De Backbone is voorzien van fraaie details zoals de RVS handgrepen op de laden en kastdeuren. Samen met de overige RVS onderdelen en 

accessoires geeft dit de Backbone een technische uitstraling.









m a r k a n t  a n k l e b o n e

De Anklebone is de ‘halve’ variant van de Backbone. Waar de Backbone aan weerszijde 

is te gebruiken is de Anklebone ‘slechts’ enkelzijdig bruikbaar. Aan de achterzijde is de 

Anklebone uitgevoerd met een gesloten paneel. De voorzijde biedt plaats aan twee 

bureaus of een grote vergadertafel van 160 x 160 cm. De Anklebone is tegen een muur 

te plaatsen, aan de raamzijde of vrij in de ruimte als receptiebalie. 

De Anklebone is van dezelfde gemakken voorzien als de Backbone zodat de gebruiker 

ook hier direct toegang heeft tot kastruimte en elektrificatie. Uiteraard zijn de Backbone 

en Anklebone goed met elkaar te combineren in een kantooromgeving. 

Wat betreft uitstraling en design zijn beide identiek aan elkaar.



VERGADER EN WERKPLEK COMBINATIES MET ANKLEBONE EN BACKBONE  

1 x Anklebone + 2 x MO4 bureau 200 x 80 cm

1 x Anklebone + 1 x MO4 vergadertafel 160 x 160 cm

1 x Backbone + 2 x MO4 bureau 200 x 80 cm + 1 x M04 vergadertafel 160 x 160 cm

2 x Anklebone + 4 x MO4 bureau 200 x 80 cm



8 WERKPLAASTEN MET BACKBONE

2 x Backbone + 8 x MO4 bureau 200 x 80 cm

3 x Backbone + 8 x MO4 bureau 200 x 80 cm

n Kijk voor overige mogelijkheden in de prijslijst



LAPTOPSTEUN VESA
Geschikt voor elke LCD-arm met VESA-aansluiting.
Ideaal in combinatie met laptop - beeldschermgebruik.

MAPPIE
Uitneembaar hangmappenframe op 
rolgeleiding geschikt voor A4 hangmappen
(spoorbreedte 330 mm).

MObIELE LAPTOPSTEUN TRAVELLER
In diverse standen in te stellen.
Inklapbaar om mee te nemen in laptoptas.
Onmisbaar voor laptop werkplekken.

COSTANZA
Designlamp voor algemene en sfeerverlichting.
Dimbaar met energiezuinige eco-halogeenlamp.

KAbELKOLOM
Uitneembare aluminium kabelkolom + montage. 
Ring voor plaatsing in de RVS kabelpotten.

POWERFRAME
Standaard zijn 4 stuks gemonteerd in de RVS.
Plint onder het topblad van de Backbone.

Q4-SERIES
Multifunctionele instelbare LCD-arm met bladklem
of rozet met M12 bladbevestiging Post is geschikt
voor meerdere beeldschermen (max. 4 stuks).

ZOOM 102
Slank vormgegeven instelbare LCD-arm met
bladklem of rozet met M12 bladbevestiging.
Verkrijgbaar in zilver en wit.

SPACE ARM
LCD-arm met zeer gebruiksvriendelijk,
gasveer verstelling, bevestiging met bladklem
of rozet, ook leverbaar met twee armen.

BACKBONE MET ELEKTRIFICATIE BACKBONE MET LCD-ARMEN BACKBONE MET ACCESSOIRES 



2-STORE
Stalen schuifdeurkast met akoestische schuifdeuren.
200 cm breed, leverbaar in 120,
165 en 198 cm hoog.

bACKbONE DELTA COMbINATIE
T- of C-poot tafelprogramma verkrijgbaar 
met klik hoogte verstelling of handmatig/ 
elektrisch verstelbaar.

V-STORE
Stalen roldeurkast met 3-puntsluiting.
120 cm breed, leverbaar in 72, 105, 135,
165 en 198 cm hoog.

bACKbONE MO4 COMbINATIE
4-poots tafelprogramma verkrijgbaar op
vaste hoogte, hoogte in- of verstelbaar.

M-STORE 
Melamine kast met schuif- en klapdeuren leverbaar.
100 en 200 cm breed, leverbaar in 120, 
160 en 195 cm hoog.

bACKbONE SCENARIOS COMbINATIE
Combidesk opstelling. 
Hoogte verstelling handmatig of optioneel elektrisch.

FURORE NPR
Ergonomische bureaustoel NPR gekeurd.

BACKBONE MET WERKPLEKKEN BACKBONE MET OPBERGKASTEN BACKBONE MET STOELEN

SARA
Moderne bezoekerstoel, verkrijgbaar op slede 
of 4-poots kruisvoet.

MILANO 
Moderne bureaustoel, rug met netwave bespanning.



w w w . m a r k a n t o f f i c e . c o m

b a c k b o n e

http://www.deprojectinrichter.com



