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MAX V2 is de nieuwste meubellijn van Markant die voorziet in de behoefte van zit/sta werkplekken

voor Activity Based Working. Waar zit/sta werkplekken voorheen vooral als orthopedische

hulpmiddelen dienden, wijst onderzoek nu uit dat staand werken van invloed is op de hersenactiviteit

en de gezondheid van medewerkers. Hersenen krijgen meer zuurstof en worden gestimuleerd. Het

ziekteverzuim daalt door regelmatig staan. MAX V2 voorziet in elektrifi catie, cablemanagement en

een akoestische scheidingswand tussen de werkplekken, hiermee is MAX V2 de perfecte oplossing

voor Dynamisch Werken in een moderne en prettige kantooromgeving.



UITVOERINGEN

T-range: Zit/sta combidesk standaard met screen.

Panel-range: Clusters van zit/sta werkplekken die aan de uiteinden met 

panels worden afgesloten.

Screen-range: Zit/sta werkplekken waarbij iedere werkplek rondom 

omsloten wordt door gestoffeerde schermen voor visuele en akoestische 

scheiding.

Wing: Zit/sta werkplekken met Wing blad. Waardoor de werkruimte op 

het blad toeneemt, minder oppervlakte nodig is in het kantoor en waarbij 

loopruimte’s gecreeërd worden om Dynamisch Werken en beweging te 

stimuleren. 

BLADEN

- Onze bladen worden geleverd als 18 mm dik spaanplaat voorzien van een

Melamine toplaag.

- De bladen zijn in verschillende uitvoeringen kleurstellingen te verkrijgen            

  waarbij alle bladen voorzien zijn van duurzaamheidskeurmerken. 

  Waaronder FSC en PEFC.

COATING

- Voor het poedercoat proces krijgt het product een anti-corrosie  

  behandeling met Fosfor.

- Poeder: Epoxy polyester voor binnengebruik.

- Dikte: 70 - 95 micron

- Coatproces: 10 min. op 180 graden Celsius.

KLEUREN

             

             Wit RAL9010         Zilver RAL9006

AFMETINGEN

- 140 x 75 cm, 160 x 75 cm, 180 x 75 cm en 200 x 75 cm, 

  hoogte van de tussenwand               is verkrijgbaar in 120 cm.

- Wing blad is verkrijgbaar in 120 x 120 cm.

- Hoogte van het scherm is alleen verkrijgbaar in 120 cm.

VERSTELBAARHEID

 - Verstelbaar van 65-128 cm of van 56-128 (alleen mogelijk in  

   T-range).

- MAX V2 is in HI, E-drive (elektrisch verstelbaar) en F-drive (niet 

elektrisch) te bestellen.

- Blad komt boven de tussenwand uit. Snelheid van zitten naar 

    

  staan: minder dan een seconde. Geruisloze verstelling door stille   

  geleiding, dit zorgt voor optimaal behoud van de concentratie van

  

  alle medewerkers.

KABELGELEIDING

- Veilige geleiding van kabels naar werkplek.

- Geen loshangende kabels onder het blad.

- Gesepareerde data- en stroomkabels.

- Optioneel uit te voeren met separate kabelgoot en 

knikarm in RAL kleur.

STOF SCREENS

Breed scala aan stofkleuren en patronen in diverse stofgroepen.

Kabelgoot Knikarm Top over screen

Verkrijgbaar in 2 kleuren:

vraag ons gerust naar de mogelijkheden
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