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M aRk aNT ME TROPOLIS

Markant introduceert een nieuw, eigentijds en strak vormgegeven meubelprogramma, 

genaamd Metropolis. Dit voorbeeld van Dutch Design kenmerkt zich door een minimalis-

tisch en robuust frame waarbij details tot in perfectie zijn uitgevoerd.

De kabelgoten zijn ontworpen om meerdere werkplekken te verbinden met een volledig 

geïntegreerd netwerk van kabelinfrastructuur. 

Het resultaat is een kabelarme werkplek; zelfs onder het bureau bevinden zich geen 

zichtbare kabels of rommel en er is meer potentiele opbergruimte. Voor persoonlijke 

opbergruimte zijn melamine kastelementen ontwikkeld die perfect combineren met 

Metropolis: Standalone Cabinets.

Metropolis werkplekken zijn standaard uitgevoerd met een traploze hoogteverstelling 

door middel van een slanke aluminium slinger. Het programma is echter ook optioneel 

uit te voeren met elektrische hoogte verstelling en bestaat tevens uit vergadertafels met 

een vaste hoogte. Alles gebaseerd op hetzelfde frame voor een eenduidige vormtaal en 

een rustig en consistent beeld van de kantooromgeving.

Met zowel single als combidesk opstellingen, gecombineerd met verwisselbare 

MyScreen schermen of glazen scheidingswanden ontstaat een vrijwel ongelimiteerde 

inrichtingsvrijheid. Met de vele mogelijke opberg accessoires wordt het 

meubelprogramma verder gecompleteerd. 
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PRI vac y OP DE w ERk PLEk

De ruimte tussen de werkplekken maakt het mogelijk combidesk werkplekken 

eenvoudig te voorzien van een glazen paneel of MyScreen om de privacy van de 

medewerkers te garanderen en kabels direct naar de kabelgoten te leiden.

INfORMEEL  Ov ERLEg 

Alle poten van Metropolis zijn verkrijgbaar in vaste hoogte van 75 cm. Dit is ideaal 

voor het creëren van zogenaamde aanlandplekken voor snel en informeel overleg. 

De werkbladen worden dan voorzien van electrificatie voor laptops of telefoons.

PERSOONLIjk E  OPbERgRuIMTE

De melamine kastelementen Standalone Cabinets passen uitstekend bij het strakke 

frame van Metropolis. De cabinets zijn voorzien van een CPU berging en lade en 

kunnen desgewenst worden voorzien van sloten en wielen. 

k abEL INfR a S T uc T uuR

De afsluitbare kabelbakken zorgen voor het onzichtbaar wegwerken van de 

kabelinfrastructuur. De cabinets voorzien in kabeldoorvoermogelijkheden zodat ook 

CPU’s en randapparatuur van elektra en data kunnen worden voorzien.

hE T NIEu wE wERk EN

Metropolis is bij uitstek geschikt voor het nieuwe werken. De werkplekken zijn 

standaard in hoogte verstelbaar van 61 tot 85 cm met een slinger aan de voorzijde 

van het blad, of optioneel elektrisch verstelbaar middels een functioneel display.

fLE x IbILE  OPS TELL INg

Metropolis is leverbaar als single desk met C- of T-poot en als T-poot combidesk. 

Hiermee toont Metropolis de veelzijdigheid voor de inrichting van de totale 

kantooromgeving: van werkplek en bespreekkamer tot executive desk en boardroom.





k abEL INfR a S TRuc T uuR

Kabelkanalen zijn geïntegreerd in de werkplek. De kabelgoten zijn standaard voorzien van trekontlastingen 

voor veilig kabelgebruik, gescheiden kanalen voor elektra en data voor storingsvrij dataverkeer en een 

openklapbaar deksel met borstelsleuf voor eenvoudige toegang vanaf het werkblad. De kabelkanalen hebben 

een vaste positie in het frame.

PRI vac y

Metropolis is bij uitstek geschikt voor het creëren van backoffice oplossingen waarbij privacy vanzelfsprekend een 

belangrijke rol speelt. Door middel van frosted glazen panelen tussen de werkplekken wordt een visuele scheiding gecreëerd. 

Met MyScreen schermen kan men zelfs een akoestische scheiding realiseren eventueel voorzien van custom prints.

h v SL INgER

De nieuwste slinger van Markant voor traploze hoogteverstelling is wegklapbaar onder het bureau waardoor 

deze veilig en uit het zicht is als deze niet wordt gebruikt. Eenmaal uitgeklapt is de slanke aluminium slinger 

een plaatje. De slinger wordt onder het bureaublad bevestigd middels het nieuwe, gereedschapsloze Markant 

bevestigingssysteem met ECO-fits.

DESIgN

De aluminium poten van Metropolis zijn slank aan de voorzijde, maar hebben door hun brede zijkant 

een robuuste en stevige uitstraling. De teen van de C- en T-poten voor single desks is strak vormgegeven en met 

een hoogte van minder dan 30 mm zo laag dat bijvoorbeeld een Standalone Cabinet 

of een ladeblok erover kan staan.

ERgONOMIE

De Metropolis werkplekken zijn in hoogte verstelbaar van 61 - 85 cm. De hoogte van de tafel kan worden afgelezen 

op poot of, bij elektrische hoogte verstelling, op het display van het bedieningspaneel. 

De Metropolis opstellingen met vaste hoogte hebben een hoogte van 75 cm volgens de Europese norm.

IT  INTEgR aTIE

Wanneer Standalone Cabinets worden gecombineerd met Metropolis is ook de volledige IT integratie volbracht. 

Standalone Cabinets voorzien in een kabeldoorvoerkanaal en een CPU-berging. 

Zo kunnen CPU’s en randapparatuur die geplaatst zijn in of op de kastelementen integraal van 

elektra en data worden voorzien.



backOffIcE OPLOSSINg

Metropolis leent zich door de grote verscheidenheid aan poten en verstellingsmogelijkheden bijzonder goed voor 

het creëren van een complete kantooromgeving. Maar met het gebruik van combidesks is Metropolis bij uitstek 

geschikt voor backoffice oplossingen. De hier getoonde rechte backoffice opstelling geeft een 

landschappelijk karakter aan het kantoor en voorziet in alle noodzakelijke voorzieningen; van electrificatie

tot privacy, van CPU-berging tot onzichtbaar verwerkte kabelinfrastructuur.

REchTE OPS TELL INg

Deze rechte opstelling leent zich goed voor plaatsing tegen een wand. Het herhalen van 

deze opstelling in de ruimte maakt het kantoor overzichtelijk en landschappelijk. 

Door het gebruik van lage cabinets en glazen scheidingswanden met vaste hoogte 

wordt een rust in een drukke omgeving gecreëerd.

ELEc TRIf Ic aTIE  vaN DE w ERk PLEk

Tussen en onder de werkplekken zijn kabelgoten aangebracht. Vanuit die goten worden 

kabels voor monitoren en electrificatie naar de werkplekken geleid. Op de werkplekken 

zijn modules voor data- en stroomaansluitingen fraai geplaatst in de bureaubladen, 

zo heeft men altijd toegang tot een stopcontact.

cPu - bERgINg

Elke werknemer beschikt over de nodige opbergruimte door toepassing van één- of 

tweezijdig benaderbare Standalone Cabinets. Deze cabinets zijn specifiek ontworpen 

voor het bergen van CPU’s en voorzien in overige opbergruimte middels een lade voor 

noodzakelijke persoonlijke eigendommen.



backOffIcE OPLOSSINg

Door intelligent gebruik van de Metropolis onderdelen is het eenvoudig om een functionele en efficiënte 

wingopstelling te creëren. Hier bestaat de mogelijkheid om de werkplekken vanuit het plafond middels een 

aluminium kabelkolom of vanuit de vloer te voorzien van data en elektra. Op deze manier ontstaan echte 

‘eilanden’ van werkplekken en wordt de ruimte van het kantoor optimaal benut.

wINg OPS TELL INg

Deze cluster van zes wing opstellingen vormt een echt ‘eiland’ van werkplekken bij vrije 

plaatsing in de ruimte. Dat wordt mogelijk door bekabeling vanuit het plafond. 

Door meerdere clusters te combineren vormt zich een speels ingerichte

en bijna organische kantooromgeving.

ELEk TR a EN DaTa

De werkplekken worden voorzien van data en elektra middels bekabeling uit het plafond. 

De aluminium kabelkolom is een elegante oplossing die alle kabels volledig aan het zicht 

onttrekt. De kolom wordt in het midden van de drie werkplekken geplaatst, voor een 

optimale verdeling van de bekabeling.

PRI vac y

Ook op een ‘eiland’ van wingopstellingen kan het wenselijk zijn om een visuele of zelfs 

akoestische scheiding te creëren voor de nodige privacy van de medewerkers. 

De frosted glazen panelen zorgen door hun semitransparantie voor voldoende scheiding 

zonder een opgesloten gevoel te veroorzaken.




