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Markant 

MAX

MAX SCREEN RANGE

MAX T-RANGE

MAX SINGLE DESK

MAX PANEL RANGE

 ǡ Moderne esthetiek
 ǡ Zit/sta werkplekken voor een dynamische werkomgeving
 ǡ Verstelbaar middels geruisloze motor
 ǡ Leverbaar in wit en zilver
 ǡ Verkrijgbaar in Single Desk, T-range, Panel range,  

Cabinet Range en Screen Range

MAX
Wing

Per werkplek vanaf

€ 1.126
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Zittend werken
Afwisselend zitten, staan en elk 
half uur twee minuten bewegen is 
dé manier om gezond te blijven en  
productiever te werken.

Staand vergaderen
Houdt uw vergaderingen kort en 
ga staan! Door staand te vergderen 
blijft iedereen geconcentreerd en 
scherp.

Staand werken
De razendsnelle verstelbaarheid 
van het werkblad en de eenvoudige 
bediening maakt afwisselend 
staand en zittend werken mogelijk.
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MAX
PANEL RANGE

Vanaf

€ 764
Per werkplek, excl. 
accessoires

Bewegend werken
Staand en bewegend werken zorgt voor 
een verhoogd transport van zuurstof 
en suikers naar de hersenen voor meer 
creativiteit en productiviteit.
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HOOGTE VERSTEL SYSTEMEN

MAX wordt standaard als Hoogte Instelbare (HI) moderne zit 
werkplek geïnstalleerd. 

E-drive is de aandrijfunit waarmee u het standaard systeem (HI) 
opwaardeert tot een snel (5 cm/sec.) elektrisch traploos zit-sta systeem met 
botsbeveiliging (tafel gaat automatisch omhoog bij botsing neerwaarts op 
stoel of ander voorwerp). 

F-drive maakt het werkblad gewichtsloos en traploos in hoogte verstelbaar 
door deze met de hand te bewegen. De werkplek kan met de duim worden 
ontgrendeld nadat het systeem 'voelt' dat het werkblad gewichtsloos is. 
Opwaarts is geen ontgrendeling benodigd.

De elleboog van de gebruiker bepaalt daarbij de hoogte van het werkblad 
in zowel zittende als staande positie. Biometrisch is dat ook altijd exact de 
juiste hoogte ongeacht het schoeisel dat wordt gedragen of het tijdstip van 
de dag. 

Meer informatie over MAX? 
Vraag de brochure Dynamisch Werken aan.

Hoogte Instelbaar (HI)

E-Drive

F-Drive

Markant MAX T-RANGE Wing 6 opstelling met in de achtergrond Workways.

MAX PANEL RANGE 

De MAX Panel-Range werkplekken bestaan uit clusters van werkplekken die 
worden afgesloten met panelen aan de uiteinden. 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. 
Hoogte: 120 cm, Breedte: 160, 180 of 200 cm

MAX PANEL RANGE Bureau 160x75 cm
Prijs per werkplek vanaf € 764

 

Prijs per werkplek vanaf € 1.005 Prijs per werkplek vanaf € 1.009

MAX Single Desk Bureau
160x75 cm 

MAX WING T-RANGE DESK Bureau 3x 120x120 cm 

MAX T-RANGE 

Met de MAX T-Range zet Markant een zeer scherp geprijsde combi-desk 
zit-sta opstelling in de markt, standaard voorzien van een akoestische 
scheidingswand waarbij elektrificatie en bekabeling volledig geïntegreerd 
zijn. Hoogte: 120 cm, Breedte: 160, 180 of 200 cm

MAX T-RANGE Bureau 160x75 cm
Prijs per werkplek vanaf € 655

 

MAX SCREEN RANGE 

De MAX Screen-Range werkplekken zijn zit-sta werkplekken die ieder worden 
omsloten door gestoffeerde schermen. De akoestische eigenschappen en 
de gewaarborgde privacy maken de Screen-Range ideaal voor call centers of 
concentratiewerkplekken. Een breed scala aan stofkleuren en patronen biedt 
de mogelijkheid de werkplekken naar eigen smaak uit te voeren. Hoogte: 120 
cm, Breedte: 160, 180 of 200 cm

MAX SCREEN RANGE Bureau 160x75 cm
Prijs per werkplek vanaf € 1.178

 

Ook verkrijgbaar in:

MAX PANEL RANGE
MAX SCREEN RANGE
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