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MARKANT M Y OFFICE
Myoffice is een slimme, universele meubellijn met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.

S Y S TEEM
Markant Myoffice is een modulair concept, dat is ontworpen vanuit de systeemgedachte van Markant Systeem
Architectuur (MSA). Doordat de verschillende componenten onderling uitwisselbaar en schakelbaar zijn, is Myoffice
eenvoudig uit te breiden.

FACI L ITAIR
Het Myoffice programma is zo samengesteld dat met een beperkt aantal componenten elke gewenste werk- of vergaderplek
kan worden vormgegeven. De meubels zijn zonder speciaal gereedschap eenvoudig te monteren. Onder het blad zijn diverse
voorzieningen aangebracht voor bekabeling.

UIT S TRA L IN G
Eenvoud is de kracht van het Markant Myoffice programma. Door de opening in de poten krijgt de meubellijn een luchtig
en rank karakter.

P ER S OON L I J K
De hoogte-instelling is functioneel en doordacht. Myoffice werkplekken zijn eenvoudig aan de wensen en behoeften van
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de individuele gebruiker aan te passen, zonder daarbij de organisatiebelangen uit het oog te verliezen.

S C H OONMAAK EN ON D ER H OU D
Door de gladde afwerking en afgeronde vormen zijn de Myoffice meubels
gemakkelijk schoon te houden en onderhoudsarm.

DESIGN
De opengewerkte poten benadrukken het toegankelijke karakter van het Myoffice
programma.

H OO G TE IN S TE L B AAR
Met behulp van de meegeleverde inbussleutel zijn de poten standaard in hoogte
instelbaar van 62 - 85 cm. Met de twee justeerbare voeten aan de onderkant van de
teen is de poot eenvoudig waterpas te zetten.

ER G ONOMI S C H V ERANTWOOR D
Myoffice werkplekken voldoen aan de ergonomische uitgangspunten van
NEN 2449: 2006 NL en NEN EN 527.

D UUR Z AAM
De modulaire opbouw en de tijdloze uitstraling kenmerken het duurzame karakter
van Myoffice. Minimaal gebruik van materiaal bespaart grondstoffen en zorgt voor
een aantrekkelijke prijsstelling.

V ORMEN
De bladen en bijbehorende frames zijn verkrijgbaar in zeer veel verschillende
afmetingen volgens de standaard moduulmaten. Zie voor de mogelijkheden de brochure
Markant Interiors.

B L A D KERNEN EN - D ECOR S
De bureaubladen zijn leverbaar in melamine op spaanplaat, in HPL postform of in
compactplaat. De ruime keuze aan Markant bladdecors geven Myoffice de gewenste
uitstraling. Voor de mogelijkheden zie de brochure Markant Interiors.

L AK - EN B L A D K L EUREN
Niet alleen de bladen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en houtmotieven, ook de lakkleuren
van het meubilair zijn verkrijgbaar in verschillende, neutrale kleuren. Alle metalen en
aluminium onderdelen worden gepoedercoat en garanderen een duurzame bescherming.
De Myoffice poten zijn leverbaar in zilver en zilver-zwart. Ze zijn getest conform NEN 2449: 2006 NL en NEN EN 527.
De hoogte is met een inbussleutel per 2 cm in te stellen.

Zie voor de mogelijkheden de brochure Markant Interiors.

