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Markant MaX

Met MAX speelt Markant precies in op de behoefte van het moderne kantoor: een 

gezonde en actieve werkomgeving. Om medewerkers zo productief, effi ciënt en plezierig 

mogelijk te laten functioneren faciliteert MAX gezond en dynamisch werken. Het belang 

van de werkgever én dat van de werknemer staan bij Markant op de eerste plaats.

Een MAX bureau is eenvoudig te transformeren van een comfortabel zitbureau naar een 

actieve stawerkplek. De razendsnelle verstelbaarheid van het werkblad en de eenvoudige 

bediening maakt afwisselend zittend en staand werken wel heel erg aantrekkelijk.

Met MAX kan het aantal zituren per dag van kantoorgebruikers fl ink worden beperkt. 

En daarmee verkleint het de kans op grote gezondheidsproblemen aanzienlijk. 

Gezonde medewerkers zijn productiever en effi ciënter. Gezonde medewerkers komen 

graag werken en steken graag de handen uit de mouwen. MAX is dus een investering in 

vitaliteit, productiviteit, creativiteit en werknemerstevredenheid.

Maar MAX staat niet alleen voor gezond werken. MAX staat voor design, 

kantoorinrichting en functionaliteit. Met een breed scala aan verschillende opstellingen 

en een vrijwel ongelimiteerd aantal mogelijkheden voor het toepassen van houtdecoren, 

stofkleuren en patronen past MAX zich aan iedere organisatie aan. De vele functionele 

accessoires voor onder andere kabelmanagement en elektrifi catie maken het MAX 

assortiment compleet.



...en ‘s avonds thuis voor de TV!...tijdens het werk.......onderweg naar ons werk...We zitten tijdens het ontbijt....

‘Wist u dat, als u meer dan 10 uur per dag zittend doorbrengt, de kans op vroegtijdig overlijden
 40 tot 60% hoger is ten opzichte van personen die minder dan 4 uur per dag zitten?’
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Nederlandse kantoormedewerkers zitten te veel en te lang. We zitten als we ontbijten, we 

zitten onderweg naar het werk, zitten urenlang achter onze werkplek, om vervolgens weer 

zittend naar huis terug te keren. Thuis zijn we blij dat we na een lange dag hard werken 

lekker op de bank kunnen gaan zitten. Ook al is ons lichaam niet gebouwd om langdurig 

te zitten, we zijn er erg goed in. Veel mensen zitten meer dan 10 uur per dag. 

In Nederland hebben 3 miljoen mensen een zittend beroep. Nederlanders zitten het meest 

van alle Europeanen. Zitten doen we niet alleen veel op het werk, maar ook na het werk. 

We zitten maar liefst 85% van onze vrije tijd. Langdurig zitten is een onderdeel 

van onze moderne levensstijl geworden, maar dit is niet zonder gevolgen. De negatieve 

gevolgen worden door recent wetenschappelijk onderzoek steeds duidelijker. Langdurig 

zitten is een nieuwe bedreiging voor onze gezondheid. 

Sedentair gedrag verhoogt het risico op klachten aan het bewegingsapparaat, op obesitas, 

diabetes type II, hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker. 

Daarom stimuleert MAX Dynamisch Werken. MAX is verstelbaar volgens de Europese Nor 

en biedt voor iedereen een passende hoogte; zowel voor zittend als voor staand werken op 

kantoor. MAX is een zit/sta bureau voor een vitale en productieve organisatie.





kaBeLGeLeiDinG
■ Veilige geleiding van kabels naar de werkplek

■ Geen loshangende kabels onder het blad

■ Gesepareerde data- en stroomkabels

versteLBaarHeiD 
■ Verstelbaar van 65-108 cm of van 65-128 cm 

■ Snelheid: 50 mm per seconde

■ Geruisloze verstelling door stille motor

akOestiek
■ Gestoffeerde wand voor visuele en akoestische scheiding 

■ Geluidsabsorptie door een 10 mm dikke schuimlaag

■ Elektrifi catie en bekabeling volledig geïntegreerd

DOOrkOppeLen
■ Korte, stabiele teen tussen meerdere duo-werkplekken 

■ Onzichtbaar geleiden van kabels vanuit vloer of plafond

■ Optioneel elektrifi catie op de werkplek

estHetiek
■ Panelen en cabinets leverbaar in verschillende houtdecoren 

■ Breed scala aan stofkleuren en patronen op de scheidingswand

■ Versteltechniek en bekabeling volledig aan het zicht onttrokken

kaBeLDOOr vOer
■ Alle bekabeling onzichtbaar doorgevoerd in de wand 

■ Separatie van data en elektra met behulp van kabelvingers

■ Standaard uitgerust met drieweg stekkerblok





De DynaMiscHe werkOMGevinG 

MET MAX

■ vaste werkplekken: MaX caBinet ranGe

■ Geconcentreerd werken met MaX screen ranGe

■ MaX paneL ranGe zorgt voor sfeer en uniformiteit

■  Backoffi ce fl exwerkplekken met  
 MaX t-ranGe 





De MAX Cabinet range is voorzien van geïntegreerde opbergruimte tussen of aan de 

kopse kant van de werkplekken. Ideaal voor tassen, prullenbakken of ordners en 

uitgerust met een lade voor kleine kantoorartikelen. Deze cabinets kunnen tevens worden 

gebruikt voor het uit het zicht plaatsen van computers en maken separate 

CPU-houders onder het blad daarmee overbodig.

MaX caBinet ranGe

Met de T-range van MAX zet Markant een zeer scherp geprijsde combidesk zit/sta 

opstelling in de markt, standaard voorzien van een akoestische scheidingswand waarbij 

elektrificatie en bekabeling volledig geïntegreerd zijn.

De Panel range van MAX bestaat uit clusters van werkplekken die worden afgesloten 

met panelen aan de kopse kanten. 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. 

De Screen range werkplekken van MAX zijn zit/sta bureaus die ieder rondom 

worden omsloten door gestoffeerde schermen. De akoestische eigenschappen 

en de gewaarborgde privacy maken de Screen range ideaal voor callcenters of 

concentratiewerkplekken. Een breed scala aan stofkleuren en patronen biedt de 

mogelijkheid de werkplekken naar eigen smaak uit te voeren.

MaX t-ranGe MaX paneL  ranGe MaX screen ranGe



MaX T-RANGE

MaX PANEL RANGE

MaX CABINET RANGE

MaX SCREEN RANGE

TWEE WERKPLEKKEN
Hoogte: 110 of 130 cm
Breedte: 160, 180 of 200 cm

VIER WERKPLEKKEN
Hoogte: 110 of 130 cm
Breedte: 160, 180 of 200 cm

ZES WERKPLEKKEN
Hoogte: 110 of 130 cm
Breedte: 160, 180 of 200 cm

ACHT WERKPLEKKEN
Hoogte: 110 of 130 cm
Breedte: 160, 180 of 200 cm

TWEE WERKPLEKKEN MET PANELEN
Hoogte: 110 of 130 cm
Breedte: 160, 180 of 200 cm

VIER WERKPLEKKEN MET PANELEN
Hoogte: 110 of 130 cm
Breedte: 160, 180 of 200 cm

ZES WERKPLEKKEN MET PANELEN
Hoogte: 110 of 130 cm
Breedte: 160, 180 of 200 cm

ACHT WERKPLEKKEN MET PANELEN
Hoogte: 110 of 130 cm
Breedte: 160, 180 of 200 cm

TWEE WERKPLEKKEN MET PANELEN 
EN CABINETS
Hoogte: 110 of 130 cm
Breedte: 180 of 200 cm 

VIER WERKPLEKKEN MET PANELEN 
EN CABINETS
Hoogte: 110 of 130 cm
Breedte: 180 of 200 cm 

ZES WERKPLEKKEN MET PANELEN 
EN CABINETS
Hoogte: 110 of 130 cm
Breedte: 200 cm

ACHT WERKPLEKKEN MET PANELEN 
EN CABINETS
Hoogte: 110 of 130 cm
Breedte: 160, 180 of 200 cm

TWEE WERKPLEKKEN OMSLOTEN MET 
AKOESTISCHE SCHERMEN
Hoogte: 130 cm
Breedte: 160, 180 of 200 cm

VIER WERKPLEKKEN OMSLOTEN MET
AKOESTISCHE SCHERMEN
Hoogte: 130 cm
Breedte: 160, 180 of 200 cm

ZES WERKPLEKKEN OMSLOTEN MET
AKOESTISCHE SCHERMEN
Hoogte: 130 cm
Breedte: 160, 180 of 200 cm

ACHT WERKPLEKKEN OMSLOTEN MET
AKOESTISCHE SCHERMEN
Hoogte: 130 cm
Breedte: 160, 180 of 200 cm

Kabelkolom

Zoom 102

Powerframe Cover

Kabelmanagement set
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