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Verspilling van materialen

In de post-pandemie dient het milieu niet te worden vervuild met een overvloed van 

tijdelijke Covid-19 kantooroplossingen. Markant heeft zich bij het ontwerp gefocust op de 

juiste balans tussen veilig werken en after-life. 

Wanneer er over 18-24 maanden een vaccin beschikbaar zal zijn en er geen Covid-19 

kantooroplossingen meer nodig zijn, kunnen Ecovid Screens eenvoudig worden 

gedemonteerd en volledig gescheiden zijn tot monomaterialen. Ideaal voor recycling. 

Daarom worden er rivets gebruikt in plaats van lijm en wordt de hoeveelheid materiaal zo 

veel mogelijk gereduceerd.

Maak uw kantoor weer veilig en productief
Uw kantoor binnenkort weer op bijna volle sterkte

Markant biedt een betaalbare oplossing die niet alleen veilig 

en duurzaam is, maar die de capaciteit van uw kantoor tijdens 

de pandemie weer bijna volledig herstelt*. Dat mensen op 

kantoor veilig zijn en zich voelen zolang uw kantoor een goede 

luchtventilatie heeft. Covid-19 is dan geen reden meer om niet 

naar kantoor te gaan. Thuiswerken is dan weer een voorrecht, 

geen verplichting.

De crisis rond Covid-19 heeft ons geleerd hoe kwetsbaar we zijn en 

hoe snel een virus zich kan verspreiden. Met deze brochure willen wij 

u assisteren bij de terugkeer naar uw kantoor tijdens een pandemie 

met de volgende uitdagingen: 

• Hoe gaan we de werkplek op een veilige manier inrichten?

• Hoe gaan we de capaciteit van het kantoor verhogen?

• Hoe gaan we de verandering in goede banen leiden?

• Hoe gaan we alle anti-Covid-19 materialen na de crisis recyclen?
* afhankelijk van lokale regelgeving en capaciteit van algemene ruimte.
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Zonder Ecovid kan de helft van de werkplekken (begane grond)  

bij Markant Office Furniture in Maleisië niet worden gebruikt.
Als gevolg van de Social Distance regulering kunnen slecht de helft van de werkplekken tijdens de pandemie worden gebruikt.

Met Ecovid kunnen alle werkstations worden gebruikt tijdens een pandemie

Het Ecovid systeem biedt een volledige oplossing om het gebruik van een kantoor tijdens een pandemie te maximaliseren: Schermen op het 
bureau, koppelbare hoge scheidingswanden, rotondes, bewegwijzering en planningshulp.

Hek Muren rond pand
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Please make new render.

Ecovid Workstation series

Het Ecovid workstation series systeem is een driezijdige scherm-

oplossing van 80 cm hoog en beschermt kantoormedewerkers zowel  

in staande, zittende en lopende posities.

Sterk contra-gelaagd karton wordt gebruikt als frame voor transparante 

PET-schermen. Dit is een stevige en goed uitziende oplossing. De voetjes 

voor de schermen zijn plat verpakt en eenvoudig te monteren en kunnen 

met de bijgeleverde Tesa 57550 afneembare powerstrips (60x30mm) aan 

het bureaublad worden bevestigd. De strips zijn na gebruik makkelijk te 

verwijderen van de ondergrond. Let erop dat de meeste andere tapes 

die voor deze toepassingen worden gebruikt, moeilijk en kostbaar te 

verwijderen zijn.
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Eén enkel product past op alle rechthoekige 
bureaus
Door een telescopisch schuifscherm in het midden, past één enkel 

Ecovid drievoudig-scherm op alle bureaus van 120 cm tot 180 cm 

breed. Het werkt ook prima samen met uw monitorarmen. 

Voor de Wing-bureaus is er het Wing Ecovid-bureauscherm.

 De schermen zijn in de hoeken aan elkaar gekoppeld met 

Cartonclips om doorvoer te beperken. Er is ook een veilige 

kabeldoorvoer in het middenscherm.

Veilig
Vooral in het Corona-tijdperk is gezond werken belangrijk.

Met een hoogte van 80 cm beschermen de Ecovid schermen 

medewerkers zowel in zittende als staande posities. Vooral in de 

Corona tijd is gezond werken van belang. 

 

Zittend en staand werken
Ecovid bureauschermen beschermen alle medewerkers in zowel 

zittende als staande positie.

Bij een 80 cm diep bureau zal het scherm 40 cm achterwaarts 

uitsteken om u en uw buurman zijdelings te beschermen. Na 

onderzoek naar verschillende dieptes is de conclusie van Markant 

dat de balans tussen veiligheid en gemak optimaal is bij deze 

maatvoering.

Een verschuifbaar element is de oplossing voor een breedte van 120 tot 180 cm.

Past achter de meeste monitor armen

Niet aanraken SVP 
Het regelmatig schoonmaken van transparante schermen 

in het kantoor is kostbaar. Bovendien zijn veel van de in het 

algemeen gebruikte plastic materialen bijzonder gevoelig voor 

krassen en vaak slecht bestand tegen  ontsmettingsmiddelen 

die worden gebruikt om Covid-19 te bestrijden. 

Onze oplossing is eenvoudig: Raak de schermen niet aan om 

de noodzaak om deze te reinigen te verminderen. Karton is 

gunstig omdat virussen zoals covid-19 veel minder lang kunnen 

overleven.  'Raak-de-schermen-niet-aan vignetten' zijn op de 

schermen aangebracht om deze boodschap over te brengen.
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240 x 120 cm

200 x 100 cm

300 x 120 cm

Ecovid Acryl vergaderoplossingen
In de toekomst zal er vaker digitaal worden vergaderd, maar goede 

vergaderruimten worden steeds belangrijker in de kantoorfunctie 

van vandaag en morgen.

Recyclebare constructie acryl vergaderschermen 
De dikte van het acryl scherm is beperkt tot 3 mm om materiaal te 

besparen. Ter compensatie wordt de basis versterkt met 2 metalen 

platen van 20 cm hoog. Het acryl en de metalen platen zijn aan de 

onderzijde voorzien van 4 gaten waardoor 4 houten duvels zijn 

gestoken in gaten van de houten blokken. Deze duvels zijn niet vast 

gelijmd waardoor bij de end of life slechts de blokken uit elkaar 

hoeven te worden getrokken en de onderdelen vanzelf uit elkaar 

zullen vallen tot mono-materialen.

Acrylic meeting screens
De 80 cm hoge acryl schermen zijn kruislings koppelbaar aan de 

houten basis. Met Acryclips aan de bovenkant worden de schermen 

getransformeerd tot één separatie-oplossing. Met deze "one size 

fits all" formule kunt u de vergaderruimte veiliger maken bij een 

hogere bezettingsgraad. Bij het einde van de levensduur kunnen 

de houten elementen eenvoudig en zonder gereedschap van de 

metalen- en acryl platen worden verwijderd. De metalen platen 

verbeteren de sterkte waardoor minder Acryl kan worden gebruikt.
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Eco Covid Meeting series 
Net als de Ecovid Workstation series kunnen de Ecovid schermen 

worden gecombineerd en aangesloten tot vergaderconfiguraties. 

XL Screen
Met het XL scherm (180 cm breed en 195 cm hoog) kan het menselijk verkeer door smalle 

paden (90 cm) worden geleid. Hiervoor kunnen deze schermen aan de boven- en onderkant 

van de schermen aan elkaar worden gekoppeld.  XL schermen kunnen ook de afstanden 

tussen de werkplekken aanzienlijk verkleinen EN veilig maken. Volgens de normen van 

Covid-19 is de afstand van het bord tot de vloer 40 cm.
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Maximum capaciteit
Dit bord is bedoeld voor gebruik op deuren 

van vergaderzalen, sanitairblokken, liften 

etc. Het is een makkelijke oplossing om 

deze veelgebruikte locaties zo veilig 

mogelijk te maken.

Buiten werking Stip
Soms is er geen veilige manier 

om op een bepaalde locatie te 

zitten of te werken. U kunt hier 

het out of order-teken gebruiken.

Wacht hier Stip
Als je een gebouw binnenkomt, een kopje koffie 

haalt, de lift neemt. In de dagelijkse routine 

zijn er plaatsen waar mensen misschien op hun 

beurt moeten wachten. Het wachten hier zorgt 

ervoor dat ze een veilige wachtplaats hebben.

Stoel Stip 
De stoel stip is de aangewezen plaats voor 

een stoel in de kamer. Als de stoel op deze 

plaats staat is het veilig om te gebruiken.

Welkom zuil

De pijl
Mensen mogen maar in één 

richting lopen.

Afstandsbordje
Teken om ons eraan te 

herinneren afstand te houden

MAX 
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CovidCompliantOffi  ce.com

BUITEN
GEBRUIK

CovidCompliantOffi  ce.com

CovidCompliantOffice.com

1559_MA2_Alle richting en verbod stickers.indd   21559_MA2_Alle richting en verbod stickers.indd   2 11-05-2020   13:3011-05-2020   13:30

CovidCompliantOffice.com

HOUD
AFSTAND

HOUD
AFSTAND

CovidCompliantOffi  ce.com
CovidCompliantOffi  ce.com

CHAIR
DOT

CovidCompliantOffi  ce.com

STOEL
STIP

WACHT
HIER

CovidCompliantOffi  ce.com

Communicatie 
en regeling 
kantoorverkeer
Bij het betreden van het kantoor moet 

het duidelijk zijn wat je kunt verwachten 

en wat de mensen op kantoor van jou 

verwachten. 

Daarom worden de regels van het 

kantoor duidelijk gecommuniceerd bij 

het ontvangst zuil bij de ingang van het 

kantoor. Een reeks eenvoudige kantoor-

gedragsrichtlijnen worden uitgelegd op 

de welkom-zuil bij de ingang. Hierin is 

er tevens plaats voor het aanbieden van 

flacons Covid handreiniging. 

Tegen meerprijs kunnen de zuilen worden 

uitgevoerd in de corporate identity van de 

organisatie.

Rotonde
Rotonde-zuilen (diameter 

100cm) regelen de doorvoer 

beter op drukke plekken, 

waarbij de afstand tussen 

verkeerstromen onderling en 

langs werkplekken worden 

gegarandeerd. In de zuil is 

een ruimte gemaakt voor 

een dispenser voor Covid 

handreiniger.

Handen wasinstructies
Deze belangrijke maatregel tegen Covid-19 

is gedrukt op statische folie (A4) die 

bedoeld is om aan spiegels of tegelwanden 

bij wastafels te worden opgehangen.

CovidCompliantOffice.com
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Maak je handen nat

Wrijf je handpalmen 
tegen elkaar

Was met gesloten 
vingers

Spoel met water af

Pak vloeibare zeep

Bovenkant en tussen 
de vingers

Reinig je duimen in 
handpalmen

Droog je handen met 
een papieren doekje

Begin met
wassen

Binnenkant en 
tussen de vingers

Vergeet de polsen 
niet

Gooi het gebruikte 
papier weg

Was je handen goed,
in 20 seconden.

Werken aan een veilige toekomst
Bij Markant denken we graag met u mee, samen met onze lokale partners. Gezond werken 

is een belangrijk thema voor Markant, nu nog meer dan ooit. Gelukkig zijn de keuzes die in 

het verleden zijn gemaakt, met ergonomische overwegingen in het achterhoofd, perfect 

toepasbaar in het kantoor van de toekomst. De Max Wing, Hybrid Wing en Matrix Pro Wing 

zijn allemaal gegroepeerde werkplekken waar werknemers meer dan 2 meter van elkaar 

verwijderd zijn.

 

De getoonde mascotte heet Mgenie. Mgenie, de illustraties en borden zijn auteursrechtelijk 

beschermd door Studio MacLatour.nl en MarkantOffice.com.
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Order form
Company  

Name   

Shipping adress  

Street  

Number  

City  

Postalcode  

Country  

Email  

Phone  

Prijs EUR Verpakt 

per

# Total bedrag

Ecovid set voor rechthoekige 
bureaus
1210 x 810 x 200 cm

€ 135
5

Ecovid set voor Wing bureaus
1210 x 810 x 200 cm

€ 120
5

Meeting room set 
voor vier personen
120 x 810 x 210 cm

€ 300 3

XL screen

1260x1810x25cm
€ 85 1

Welkom zuil € 150 1

Rotonde € 150 1

Maximale capaciteit

20 x 20 cm
€ 8 1

Wacht hier

20 x 20 cm
€ 8 1

Buiten gebruik

20 x 20 cm
€ 8 1

Stoel Stip

20 x 20 cm
€ 8 1

Pijl 

20 x 20 cm
€ 8 1

Houd Afstand

20 x 20 cm
€ 8 1

Handenwas instructie

1 A4
€ 9 1

totale order

Order datum            /          /         Handtekening

Markant Nederland B.V.
Elzenkade 1

3992 AD Houten

T  030 693 69 69 

E  sales@markantoffice.com
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