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MARKANT DELTA
Delta is het meest veelzijdige meubelprogramma van Markant. De vormgeving is 

sober en ontdaan van franje. Het unieke klikmechanisme in de poot onderstreept het 

innovatieve karakter van de Delta. Om de gewenste werkhoogte in te stellen volstaat een 

voetdruk. Voor de Delta heeft Markant alle kennis en ervaring samengebracht die zij bij 

haar eerdere meubelprogramma’s heeft opgedaan. 
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ingenieus klikmechaniek en oog voor detail. 

Delta is ontworpen volgens het modulaire concept van Markant Systeem Architectuur 
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uitwisselbaar zijn. 

Delta is zo vormgegeven dat met een gering aantal componenten een grote 

verscheidenheid aan werk- en vergaderplekken kan worden opgebouwd.
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zit/sta varianten het complete ergonomische spectrum afdekken. De mechanismen zijn 

allen leverbaar met zowel een T- als een C-poot. De lijnvoering van Delta is bewust sober 

gehouden. Zo past de Delta zich aan zijn omgeving aan als een kameleon en is daardoor 

inzetbaar in elk type organisatie.

Standaard is Delta hoogte instelbaar van 62-85 cm met het unieke klikmechanisme 

en optioneel volledig traploos met een slingermechaniek of een elektromotor met 

tiptoetsbediening. Markant is een van de weinige meubelfabrikanten die in dezelfde lijn 

als de standaard werkplekken ook een zit/sta variant heeft ontwikkeld. Uiteraard voldoet 

Delta aan de NEN- en EN-normeringen (NEN 2449: 2006 NL en NEN EN 527). 

TNO heeft Delta volgens deze normen getest en goedgekeurd.
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O N D E R H O U D S A R M
Het Delta programma is onderhoudsarm. Door de perfecte afwerking en afgeronde 

vormen is Delta gemakkelijk schoon te houden. De hoogte verstelmechanismes zijn 

eveneens onderhoudsarm. De hoge kwaliteit wordt onderstreept door de standaard 

garantieperiode van zeven jaar (onder voorwaarde uit te breiden naar 10 jaar).

F A C I L I T A I R
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bouwen. Het aanpassen van de werkhoogte voor de gebruiker is bijzonder eenvoudig: 

met het unieke klikmechanisme op de voet. Zo kan de hoogte zonder gereedschap 

worden aangepast.

P O O T V A R I A N T E N
De Delta tafels zijn leverbaar met een C- of T-poot. Binnen een geschakelde 
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Er is een kolompoot zonder voet en een tussenpoot met een kleine voet. 

De kolompoten zijn onderling te koppelen en dan ontstaat er de Delta combidesk 

waarbij één frame twee bureaubladen faciliteert.



M S A
MSA staat voor ‘Markant Systeem Architectuur’ dit betekent dat het bureaumeubel 

assortiment is gebaseerd op één systeemgedachte. Tijdens de ontwikkeling van 

Delta werd gekeken hoe de bestaande MSA-onderdelen toegepast konden worden. 

Hierdoor sluit Delta naadloos aan op de voorgaande programma’s en is het daarmee 

uitwisselbaar. Zo is het mogelijk om het kantoor te upgraden of aan te passen aan de 

omstandigheden zonder enorme prijsconsequenties.

D U U R Z A A M
Door de losse componenten en gebruik van monomaterialen kunnen onderdelen in 
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Met ‘Markant Life Cycle Service’ zorgen wij ervoor dat de werkplekken aan het eind

van de gebruiksperiode volgens een duurzaam scenario opnieuw worden

ingezet of afgevoerd.

I N D I V I D U E E L
Individualiteit gaat verder dan de hoogte instelbaarheid van het werkblad. 

De vele uitvoeringsmogelijkheden van Delta maken het mogelijk zowel aan de 
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zorgen ervoor dat de werkplek perfect kan worden afgestemd op de gebruiker.



D E L T A  Z I T / S T A
Zit/sta werkplekken worden doorgaans uitsluitend aangeschaft voor werknemers die 
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De zit/sta werkplek zou echter veel vaker ingezet moeten worden. Een preventieve inzet 

voor alle medewerkers zal er toe leiden dat het uitvalpercentage van mensen 
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waardoor medewerkers geconcentreerder en productiever werken. De investering in een 

zit/sta werkplek verdient zichzelf dus eenvoudig terug!











D E LT A  C O M B I D E S K
Deeluitmakend van de Delta familie laat de Combidesk zich uitstekend combineren met de standaard werkplekken. Door de samenvoeging 

van twee werkplekken op één frame kan er met minder onderdelen worden volstaan – de totaaloplossing is dus groter dan de som der delen.
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opgehangen. De bekabeling wordt zo fraai weggewerkt en kan integraal worden doorgelinkt van de ene naar de andere werkplek.

C A M O U F L A G E  H O O G T E  V E R S C H I L
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bureaus ingesteld staan op de lengte van de gebruikers.

O S A K A
De Osaka is een beugel waarmee de scheidingswanden van Markant direct op de Delta gemonteerd kunnen worden. Hierdoor staan 
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scheidingswanden is de ruimte eenvoudig schoon te maken en blijft de lucht circulatie in de ruimte intact. Dit zorgt voor een aanzienlijk lager 

energieverbruik van de klimaatbeheersing. 







D E LT A  S Y N C H R O  E L E K T R O
Dit onderstel is traploos in hoogte verstelbaar met behulp van een elektromotor. De hoogte is af te lezen op de display aan de voorzijde van de 

bladrand. Hierop is de ingestelde hoogte af te lezen en zijn vier geheugenposities te programmeren. Conform NEN 2449: 2006 NL en NEN EN 527 

is het verstelbereik 62 - 85 cm. Delta Synchro Elektro is leverbaar in een C- en T-variant.

D E LT A  S Y N C H R O  M A N U E E L
Dit onderstel is traploos in hoogte verstelbaar met behulp van een handslinger. 

De slinger bevindt zich aan de zijkant of aan voorzijde van de werkplek. Conform NEN 2449: 2006 NL is het verstelbereik 62-85 cm.  

De ‘Delta HV Manueel’ poot is leverbaar in een C- en T-variant.

D E LT A  C L I C K
Delta is conform de NEN2449: 2006 NL instelbaar over een bereik van 62-85cm. De instelling is door de gebruiker aan te passen door het blad 

omhoog te trekken en tegendruk te geven op de voet van de Delta-poot. Met behulp van de unieke voetklik op de poot kan het werkblad naar 

beneden gebracht worden. De ingestelde bladhoogte is af te lezen op de poot. De ‘Delta Click’ poot is leverbaar in een C- en T-variant.

Z I T / S T A
Dit onderstel is traploos verstelbaar met behulp van elektromotor. De hoogte is af te lezen op de display aan de voorzijde van de bladrand. 

Hierop is de ingestelde hoogte af te lezen en zijn drie geheugenposities te programmeren. Confrom NEN 2449:2006 NL en NEN EN 527

is het verstelbereik 62 - 128cm. Delta Zit/Sta is leverbaar in een C- en T-variant.



D E LT A  V E R G A D E R O P S T E L L I N G E N
Met Delta kan iedere vergaderopstelling worden gebouwd. Op basis van het aantal zitplaatsen en de (gewenste) vorm wordt er een frame

 samengesteld met een zo gering mogelijk aantal poten. De kolompoten en poten op een kleine voet garanderen voldoende beenruimte en 

voorkomen dat er poten in de weg staan. 

F R A M E
Een Delta werkplek wordt standaard uitgevoerd met een stalen frame. Optioneel is het frame uit te voeren in aluminium. Bij het samenstellen van 
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Daarbij geeft een aluminium frame de werkplek meer stabiliteit. 

W E R K B L A D E N
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De ruime keuze aan Markant bladdecors geven Delta de gewenste uitstraling. De werkbladen zijn leverbaar in vele maten en vormen en kunnen op 
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L A K -  E N  B L A D K L E U R E N
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neutrale kleuren. Alle metalen en aluminium onderdelen worden gepoedercoat en garanderen een duurzame bescherming. 

Zie voor de mogelijkheden de brochure Markant Interiors.







DELTA RECHTE BUREAUS DELTA ZIT/STA BUREAUS DELTA HOEKBUREAUS

BUREAU DELTA ZIT/STA ERGOCURVE 200 X 80 CM
T of C poot.
Onderstel zilver of wit.
Elektrisch verstelbaar 62-128 cm.

BUREAU DELTA ZIT/STA 200 X 80 CM 
T of C poot.
Onderstel zilver of wit.
Elektrisch verstelbaar 62-128 cm.

BUREAU DELTA ZIT/STA MEGASPACE 200 X 200 CM
T of C poot + kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Elektrisch verstelbaar 62-128 cm.

BUREAU DELTA RECHT 200 X 80 CM
T of C poot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.

BUREAU DELTA ERGOCURVE 200 X 80 CM
T of C poot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.

BUREAU DELTA COMBI 200 X 80 CM
T of C poot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.

BUREAU DELTA DUOMAX
T of C poot + kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.

BUREAU DELTA MULTI 200
T of C poot + kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.

BUREAU DELTA DUOMAX 
T of C poot + kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.

! Kijk voor overige mogelijkheden in de prijslijst.



DELTA COMBIDESKS DELTA KLEINE VERGADERTAFELS DELTA GROTE VERGADERTAFELS

BUREAU DELTA TON
T poot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click mechanisme.

BUREAU DELTA VERGADER ROND KLEIN
Kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click mechanisme.

BUREAU DELTA VERGADER
Kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click mechanisme.

BUREAU DELTA COMBIDESK 2X 160 X 80 CM 
H poot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.

BUREAU DELTA COMBIDESK 4X 200 X 80 CM
H poot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.
Incllusief 4 HQ ladeblokken aan uiteinden.

BUREAU DELTA COMBIDESK 4X 180 X 80 CM 
H poot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.

BUREAU DELTA VERGADER
Kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click mechanisme.

BUREAU DELTA VERGADER ROND GROOT
Kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click mechanisme.

BUREAU DELTA VERGADER ROND
Kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click mechanisme.



LAPTOPSTEUN VESA
Geschikt voor elke LCD-arm met VESA-aansluiting.
Ideaal i.c.m. laptop – beeldschermgebruik.

PROTECTOR 
Hoogte en breedte verstelbare CPU-houder. 
Optioneel met draai en uittrek functie. 
Optioneel met slot tegen diefstal.

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

DOCKDESK
Stroom en/of data eenvoudig met bladklem  
op elke positie op de bladrand te plaatsen.  
Onmisbaar voor laptop werkplekken.

CONI POWERDOCK
Stroom en/of data luxe weggewerkt in het blad. 
Bij geen gebruik is de powerdock mooi afgewerkt
met een gecoate cover.

POWERFRAME
Stroom en/of data eenvoudig bereikbaar in het blad. 
Ideaal voor de moderne meeting tafel.

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.

PERFO PAPIERBAK
Inhoud 15 liter. Leverbaar in de kleur zwart. 
Voor orde en netheid op de werkplek.

ESTRELLA
Bureaulamp met dimbare, energiezuinige LED-verlichting. 
Voor richtbaar egaal licht op het werkblad. 
Door bladklem eenvouding op elke positie te plaatsen.

HQ LADEBLOK
Handmappen en A6 lade, incl. afsluitbare pennenlade. 
Leverbaar in 58 of 75 cm diep, 43 cm breed. 
In de kleuren wit, zilver en zwart leverbaar.

DELTA MET ELEKTRIFICATIE DELTA MET LCD-ARMEN DELTA MET PC / LAPTOP SUPPORT DELTA MET ACCESSOIRES



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

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

KASTINDELING FLEXSTORE 
Uniek en flexibel kast indelingssysteem voor  
schappen, bakjes en laden. 
Getoonde uitvoering; 24 open schappen.

3E NIVEAU
Functionele opbergruimte voor ordners  
boven de werkplek.

SCHRIJFWARENSET
Ideaal voor het opbergen van kantoor artikelen. 
De schrijfwarenset kan geplaatst worden aan 
het organisatiepaneel.

ORGANISATIEPANEEL
Paneel voor functionele scheiding tussen de  
werkplekken en mogelijkheid tot het plaatsen van 
A4 of A3 afleg bakjes. 

ECO-4 SCREEN (30 MM)
Vrijstaande scheidingswand voor functionele 
scheiding tussen verstelbare werkplekken.

ECO-4 DESK UP RECHT
Bladgeklemde scheidingswand voor  
functionele scheiding tussen de werkplekken.

ECO-5 SCREEN (50 MM)
Vrijstaande scheidingswand voor functionele 
scheiding tussen verstelbare werkplekken. 
Optioneel met extra akoestisch geluidsdemping of 
bekabelingsmogelijkheid.

MILANO 
Moderne bureaustoel,
rug met netweave bespanning.

AVENZA  
Ergonomische bureaustoel volgens de strenge  
Europese norm NEN-EN 1335. 
Uitgerust met synchrooonmechaniek.

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

DELTA MET ACCESSOIRES DELTA MET SCREENS DELTA MET OPBERGKASTEN DELTA MET VERGADERSTOELEN
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