
WORKWAYS



MARKANT WORKWAYS

Met Workways toont Markant zich wederom een innovator van het kantoorlandschap. 

Dit nieuwe social seating programma omvat een complete collectie modulaire elementen 

die oneindig fl exibel zijn in functionaliteit en opstelling. De groeiende adoptie van 

Het Nieuwe Werken en de intrede van generatie Y op de werkvloer doen het bekende 

kantoorlandschap sterk veranderen. Vaste werkplekken aan traditionele bureaus in 

cellenkantoren moeten wijken voor Open Offi ce landschappen met een variëteit aan 

meubels om te werken of te overleggen. Het moderne kantoor kenmerkt zich door de 

verschuiving naar aktiviteit gerelateerde werkplekken in plaats van functie gerelateerde 

werkplekken. Door alle mogelijke activiteiten en gewenste functionaliteiten te faciliteren 

met 1 representatieve meubellijn biedt Markant de mogelijkheid uniformiteit en 

veelzijdigheid te combineren: het Workways programma is speciaal ontwikkeld om aan 

alle behoeften in de moderne kantooromgeving te voldoen. 

In beginsel is Workways een zitmeubel dat door speels gebruik van de oneindig 

koppelbare elementen en toevoeging van de bijbehorende intelligente componenten op 

zichzelf een compleet kantoorlandschap kan vormen. Workways is een omvangrijk  

social seating programma met een functionaliteit die reikt van een eenvoudig wachtzitje 

tot een complete videoconferencing room voor 10 of meer personen.

De basis van Workways is eenvoudig: zitelementen zijn recht of 90º en allen verkrijgbaar 

in 3 hoogtevarianten. Door het intelligente ontwerp kunnen de elementen oneindig en in 

iedere combinatie gekoppeld worden. Aan deze zitelementen kunnen eenvoudig

‘smart units’ als de Smart Box en Go Between gekoppeld worden. Hiermee is het mogelijk 

om complete kantoorlandschappen te creëren waarin gebruikers kunnen werken, 

informeel overleggen en vergaderen. Compleet met stroom- en data aansluitingen en 

zelfs voorbereid voor videoconferencing is 

Workways de totaaloplossing voor het moderne kantoor.

Concentreren of communiceren, alleen, met een collega of in teamverband; 

met Workways creër je je ideale werkomgeving zelf.

Scan hier de QR-code met uw smartphone om naar de website te gaan.

THE OFFICE LANDSCAPE
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PLUG & PLAY

Om de gebruiker op alle posities in het Workways landschap te ondersteunen in de 

werkzaamheden kunnen stroom en data verbindingen in verschillende elementen 

geïntegreerd worden. Netjes uit het zicht opgeborgen, met extra bergruimte voor 

kabels en andere ontsierende elektrifi catie delen. Laptop, telefoonlader en een 

netwerkverbinding: werken kan overal!

MEETING

De Workways Meeting Table is een tafel die zowel geïntegreerd in de zitelementen 

als vrijstaand gebruikt kan worden. De gestoffeerde wangen geven de tafel een 

unieke uitstraling en met behulp van de Extension set ontstaat een Video Conference 

plek voor meerdere personen.

STORAGE

Omdat kantoorwerkers een permanente behoefte hebben aan berging, biedt Workways 

volop ruimte voor de dagelijkse werkzaamheden. Afl egruimte voor dossiers met 

persoonlijke notities, even de tablet uit het zicht opbergen of tijdens een bespreking 

de GSM opbergen en tegelijkertijd opladen. Maar natuurlijk ook opbergruimte voor 

magazines in de wachtkamer en een eenvoudig te reinigen plaats om de eerste 

cappuccino van de dag neer te zetten terwijl de laptop opgestart wordt.

CORNER

De basis van Workways is eenvoudig: zitelementen zijn recht of 90º en allen verkrijgbaar 

in 3 hoogtevarianten. Door het intelligente ontwerp kunnen deze elementen oneindig 

en in iedere combinatie gekoppeld worden. Door de elementen te laten variëren in 

hoogte onstaat een levendig kantoorlandschap. Om een zo hoog mogelijk comfort 

te verzekeren zijn alle zitelementen opgebouwd uit verschillende schuimlagen 

en voorzien van losse rugkussens.

GREEN BOX

Het is wetenschappelijk bewezen dat planten een positieve invloed hebben op het 

werkklimaat. Planten dragen niet alleen bij aan een huiselijke en ontspannen sfeer 

maar zijn ook essentieel voor een gezond binnenklimaat. Met een Green box 

brengt u de planten op de werkplek.

L IGHTING

De verschillende verlichtingstypen van Workways completeren het programma. 

De hoogte verstelbare Light Shade brengt extra sfeer in de zakelijke 

kantooromgeving en is een landmark in Open Offi ces. De draaibare en richtbare 

Reading Light is een fraai vormgegeven lichtbron die dient als taakverlichting en de 

gebruiker onder alle omstandigheden optimaal van dienst is.





ELEKTRIF ICATIE

Om de moderne kantoorwerker optimaal te ondersteunen bevat de Workways collectie intelligente elementen die uitgerust 

zijn met elektrifi catie, data aansluitingen en verlichting. De Smart Box en de Go Between zijn voorzien van contactdozen 

met 2x 230V en 2x RJ45 aansluitingen, discreet weggeborgen in een eenvoudig vanuit zitpositie toegankelijke ruimte die 

gelijktijdig oplossing biedt voor overtollige kabellengtes. Deze elementen zijn voorzien houtaccenten voor een extra warme 

uitstraling. Kabelmanagement wordt standaard meegeleverd.

AKOESTIEK

In een open kantoorlandschap kan geluid een belangrijke omgevingsfactor zijn. Soms vanwege het overvloedig aanwezige 

omgevingsgeluid, soms omdat een gesprek alleen bedoeld is voor de gesprekspartner. In beide gevallen draait het om de 

akoestiek van de directe werkomgeving. Door toepassing van verschillende afmetingen en materialen kunnen met Workways 

op natuurlijke wijze akoestische schaduwen in het kantoorlandschap aangebracht worden. De High Chair en de Silent 

Chair bieden de gebruiker extra akoestische bescherming voor optimaal geconcentreerd werken. De Phone Booth biedt de 

mogelijkheid om in alle rust en privacy een telefoongesprek te voeren in een dynamische omgeving.

VERL ICHTING

Verlichting heeft een belangrijke taak in kantoorlandschappen. Het werkt sfeerverhogend maar is vooral onmisbaar 

bij het waarborgen van de productiviteit door leveren van de juiste hoeveelheid taakverlichting. 

De hoge Go Between elementen zijn voorzien van een Reading Light: draaibare en richtbare verlichting die de gebruiker naar wens en 

behoefte kan inzetten. De Light Shade is een element dat sfeerverlichting brengt op de Smart Box of de Workways tafelelementen. 

De sierlijke kap en de hoogte verstelbare voet zorgen er voor dat de lamp perfect afgestemd kan worden op de omgeving. 

Uiteraard zijn alle lampen voorzien van energiezuinige lichtbronnen.

GREEN BOX

De lage elementen van Workways hebben ieder een eigen specifi eke functie. De Square is een meerzijdig zitelement, de Smart Box 

biedt de mogelijkheid intelligentie toe te voegen aan de meest basale zitvormen en de Coffee Box brengt berging en afl egruimte naar 

de werkplek. De Green Box is een ander essentieel onderdeel van het kantoorlandschap. Door de integratie van levend groen in het 

kantoorlandschap wordt de productiviteit aantoonbaar verbeterd. Niet alleen werkt het sfeerverhogend, planten verbeteren ook het 

kantoorklimaat door opname en afbraak van giftige stoffen.

ONDERSTEL

De Workways elementen zijn standaard voorzien van 4 luxe, hoogglans verchroomde poten. Bij losse elementen zijn deze 

op de hoeken geplaatst voor een optimale combinatie van stabiliteit en estethiek. Bij gekoppelde elementen bestaat de 

mogelijkheid om de poten verder naar binnen te plaatsen om een extra ruimtelijke en zwevende illusie te creëren.

De hoogte van de poot is zodanig gekozen dat eenvoudig koppelen en ontkoppelen mogelijk blijft en interieurreiniging 

onder het meubel mogelijk blijft.

MEDIA INTEGRATIE

Om aan de modernste wensen en behoeften te voldoen, is media integratie in het kantoorlandschap een eerste vereiste. 

Workways biedt op diverse elementen de mogelijkheid tot bevestiging van beeldschermen en aansluting van laptops. 

Door slim gebruik te maken van de fl exibiliteit die Workways biedt is het mogelijk complete video conferencing rooms inclusief 

vergadertafel te creëren voor ieder gewenst aantal deelnemers. De Workways elementen bieden voldoende kabeldoorvoer voor 

combinaties van VGA, HDMI en USB kabels en kunnen worden voorzien van extra aansluitpunten.





WORKWAYS UNLIMITED LANDSCAPE



OVERLEG EN WACHTRUIMTE OPSTELLINGEN OVERLEG EN OPEN OFFICE OPSTELLINGEN  

4x Arm Chair + 2x Coffee Box Slim 4x Outside Corner Left Low

4x Corner Low + 2x Side Table Low 4x Corner High

4x Straight Low + Meeting Table Low 4x Square + 2x Smart Box + 2x Straight Low + 2x DIvider + 2x Light Shade

4x Corner Low + Meeting Table Low + Light Shade 3x Corner Mid + 3x Square



VERGADER EN FLEXWERKPLEK OPSTELLINGEN VERGADER EN FLEXWERKPLEK OPSTELLINGEN MET BEELDSCHERM INTEGRATIE 

2x Corner High + Side Table High + Reading Lamp

4x Corner High + Meeting Table Double High + LCD-mount 4x Corner High + 4x Go Between High + 2 Straight High + 4x Reading Lamp
2x Corner High + 2x Go Between High + Straight High + 2x Reading Lamp

Smart Box + Monitorarm (Zoom 100) + 2x Square + 2x Coffee Table Slim

Meeting Table Single High + LCD Mount 

+ 6x Pep! chair (Sledestoel zonder armleggers)

4x Corner High + 2x Straight High + Side Table High + LCD Mount 4x Corner High + Side Table High + LCD Mount + 2x Panel High 3x Corner High + 2x Straight High + Free Table



++ + + +

WORKWAYS UNLIMITED ARCHITECTURE 

5X CORNER HIGH  2X SIDE TABLE HIGH 2X OUTSIDE CORNER RIGHT HIGH 2X GO BETWEEN HIGH 2X CABLE KIT5X STRAIGHT HIGH 4X READING LAMP



PANEL

Bouw element

Low, (HxBxD) 76x80x8 cm

Mid, (HxBxD) 110x80x8 cm

High, (HxBxD) 157x80x8 cm

LIGHT SHADE

Sfeerverlichting voor toepassing op 

Smart Box en tafelelementen

(HxBxD) 70-110x50x50 cm

READING LAMP

Taakverlichting voor toepassing 

op Go Between High 

LCD-MOUNT

Bevestiging voor beeldscherm 

(max. 30” en/of 10 Kg) Vesa 75/400

Toe te passen op 

Go Between Mid en High

CABLE KIT

Bekabelingsset voor

Go Between en Smart box

Voorzien van aansluitingen

230V of 230V en data

OUTSIDE CORNER HIGH (L/R)

Zitelement met hoge rug

Linker en rechter buitenhoek

variant verkrijgbaar

(HxBxD) 157x120x80 cm

SIDE TABLE LOW

Tafel element met lage rug 

(conform andere elementen)

(HxBxD) 76x80x80 cm

SIDE TABLE MID 

Tafel element met middelhoge rug 

(conform andere elementen)

(HxBxD) 110x80x80 cm

SIDE TABLE HIGH 

Tafel element met hoge rug 

(conform andere elementen)

(HxBxD) 157x80x80 cm

SMART BOX

Multifunction element voorzien 

van berging

Electrifi catie en verlichting optioneel

(HxBxD) 44x80x80 cm

GREEN BOX

Berging element

(HxBxD) 44x80x80 cm

COFFEE BOX

Tafel element

(HxBxD) 44x80x80 cm

COFFEE BOX SLIM

Tafel element

(HxBxD) 44x40x80 cm

DIVIDER

Scheidings element

(HxBxD) 76x120x40 cm

MEETING TABLE LOW

Tafel element

(HxBxD) 76x240x80 cm

MEETING TABLE SINGLE MID

Tafel element

(HxBxD) 110x240x80 cm

MEETING TABLE SINGLE HIGH

Tafel element

(HxBxD) 157x240x80 cm

MEETING TABLE DOUBLE MID

Tafel element

(HxBxD) 110x240x80 cm

MEETING TABLE DOUBLE HIGH

Tafel element

(HxBxD) 157x240x80 cm

PHONE BOOTH

Wand element

(HxBXD) 81x80x80 cm

STANDING MEETING TABLE

Statafel element

(HxBxD) 110x240x80 cm

CORNER LOW 
Zitelement met lage rug

Hoek variant

(HxBxD) 76x80x80 cm

CORNER MID 

Zitelement met middelhoge rug

Hoek variant

(HxBxD) 110x80x80 cm

CORNER HIGH

Zitelement met hoge rug

Hoek variant

(HxBxD) 157x80x80 cm

ARM CHAIR

Lage fauteuil

(HxBxD) 76x80x80 cm

HIGH CHAIR 

Hoge fauteuil

(HxBxD) 157x80x80 cm

SILENT CHAIR

Akoestische fauteuil

(HxBxD) 157x80x80 cm

STRAIGHT LOW 

Zitelement met lage rug

Rechte variant

(HxBxD) 76x80x80 cm

STRAIGHT MID

Zitelement met middelhoge rug

Rechte variant

(HxBxD) 110x80x80 cm

STRAIGHT HIGH

Zitelement met hoge rug

Rechte variant

(HxBxD) 157x80x80 cm

GO BETWEEN LOW 

Multifunction element met lage rug

Electrifi catie en verlichting optioneel

(HxBxD) 76x40x80 cm

GO BETWEEN MID 

Multifunction element met 

middelhoge rug

Electrifi catie en verlichting optioneel

(HxBxD) 110x40x80 cm

GO BETWEEN HIGH 

Multifunction element met hoge rug

Electrifi catie en verlichting optioneel

(HxBxD) 157x40x80 cm

OUTSIDE CORNER LOW (L/R)

Zitelement met lage rug

Linker en rechter buitenhoek

variant verkrijgbaar

(HxBxD) 76x120x80 cm

OUTSIDE CORNER MID (L/R)

Zitelement met middelhoge rug

Linker en rechter buitenhoek

variant verkrijgbaar

(HxBxD) 110x120x80 cm

SQUARE

Vlak zitelement

(HxBxD) 44x80x80 cm

WORKWAYS ELEMENTEN WORKWAYS ELEMENTEN
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