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Markant ontwikkelt en verkoopt 
kantooroplossingen met het welbevinden 
van de mens in het achterhoofd. We vinden 
het belangrijk dat mensen op kantoor gezond 
blijven en geloven dat tevreden en gezonde 
mensen meer gedaan krijgen. Dat zijn onze 
uitgangspunten bij het advies en design van 
kantooroplossingen.

Ons doel is u de ideale kantooroplossing te 
bieden.

Welkom bij 
Markant

Markant  |  3



4  |  Markant  Markant  |  5Markant  |  5

Het belang van een zit-sta bureau
Al beginnend bij het ontbijt zitten kantoormedewerkers te veel en te 

langdurig. We hebben ons leven op gemak ingericht. Boodschappen worden 

thuisbezorgd, de robot maait het gras en wij zitten ondertussen op de bank 

Netflix te kijken. Langdurig zitten is een onderdeel geworden van onze 

levensstijl. 

Ook op kantoor is zitten de norm. En dat terwijl de negatieve gevolgen van 

langdurig zitten steeds duidelijker worden. Onze hersenen werken minder 

snel, en de kans op obesitas, diabetes type II, hartfalen en sommige vormen 

van kanker wordt vele malen groter. Dat is onze drive om kantoren weer in 

beweging te brengen. Afwisselen tussen zitten en staan is een goede eerste 

stap richting een gezonde en positieve levensstijl.

Onze nieuwe Matrix Pro is de volgende stap richting afwisselend werken. 

Snel en geruisloos kan het werkblad naar de gewenste hoogte. Door het 

kabelmanagement systeem ziet het bureau er in elke stand ook opgeruimd uit.

4  |  Markant  



6  |  Markant  Markant  |  7Markant  |  7

Zuivere uitstraling
Matrix Pro heeft dankzij het grote rechthoekige frame de 

robuuste uitstraling die past bij zijn kwaliteiten. Het volledig 

geïntegreerde kabelmanagement systeem biedt meer dan 

voldoende ruimte om alle bekabeling uit het zicht, maar 

makkelijk bereikbaar, kwijt te kunnen. 
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Bekabelen als een pro
Alle accessoires van Matrix Pro zijn al te installeren voordat

het werkblad gemonteerd wordt. Dit maakt het mogelijk 

om alle apparatuur en de bekabeling daarvan gemakkelijk 

aan te brengen zonder werkblad. Inclusief de monitoren. 

Hierdoor heb je alle ruimte om te werken en zie je ook goed 

waar je mee bezig bent.  

Ook als het bureau al in gebruik is blijft alle bekabeling 

makkelijk bereikbaar. De deksel van de centrale kabelbak kan 

met magneten open gehouden worden, en met de optionele 

Fast Fix sluiting kan het werkblad met de hand direct 

losgedraaid en afgenomen worden

Knikarm 

Voor het geleiden van kabels van het werkblad 

naar de kabelgoot onderaan de wand.

Magetische dekselhouder 

Doordat de deksel omhoog gehouden wordt,

kan je makkelijk bij de bekabeling.
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Eenvoudige kabelgoot installatie

Geen gereedschap nodig om te monteren.

Media hub

Stroomvoorziening voor randapparatuur.

Vervangbare schermen 

De gestoffeerde schermen zijn eenvoudig te 

verwijderen en opnieuw te monteren.

Multilade

Persoonlijke opbergruimte, afsluitbaar.
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