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Veelzijdig en onderhoudsarm

 ǡ De Delta lijn onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid; het biedt oneindig veel 

mogelijkheden van rechte en geclusterde werkplekken tot combi-desks en vergadertafels.

 ǡ De poot sluit aan op de MSA gedachte, waardoor de poot uitwisselbaar is met ander 

assortiment van Markant.

 ǡ Delta is beschikbaar als C-poot en T-poot en kenmerkt zich door een slank ontwerp.

 ǡ Als één van de weinige productlijnen in de markt is Delta ook beschikbaar als zit-sta 

werkplek. Dit betekent dat verschillende hoogte verstellingen beschikbaar zijn in één 

consistente, tijdloze look. 

 ǡ Delta camoufleert de hoogte verschillen tussen verschillende werkplekken middels het 

gebruik van de Osaka bracket. Deze bracket maakt het mogelijk scheidingswanden te 

plaatsen op elke gewenste vaste hoogte.
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Kleuren

     

Standaard bladdecoren

Coating
Voor het poedercoat proces krijgt het product
een anti-corrosie behandeling met fosfor. 

 ǡ Poeder: expoxy polyester voor 

binnengebruik 

 ǡ Dikte: 70-95 micron

 ǡ Coatproces: 10 min. op 180°

Normen
Markant systeemmeubelen zijn modulair 
en daardoor eenvoudig te monteren, 
demonteren en uit te breiden. Markant 
producten voldoen aan strenge internationale 
normen en eisen waaronder NEN 2449 & 
NEN EN 527.

Algemeen

 ǡ Geen scherpe randen

 ǡ 7 jaar garantie op de poten

 ǡ Delta sluit aan op de Markant MSA structuur

Afmetingen

Materiaal

Poot

 ǡ Voet en topsupport zijn gemaakt uit 

gegoten aluminium.

 ǡ De binnenbuis is een aluminium extrusie.

 ǡ De buitenbuis is van zeer hoge kwaliteit 

staal, dikte 3 mm.

25 mm melamine spaanplaat

 ǡ Onze bladen worden geleverd als 25 mm 

dik spaanplaat voorzien van een melamine 

toplaag met zeer gunstige prijs / kwaliteit 

verhouding.

 ǡ Voor verschillende maten, vormen en 

kleuren, kunt u contact met ons opnemen.

Versie en hoogte / cm

VH 
75 CM

Click 
62-85 cm

HV 
62 - 85 cm

S2S 
62 - 128 cm

Type
Vaste 

hoogte
Click

Slinger / 
elektrisch

Elektrisch

C-poot ✓ ✓ ✓ ✓
C-poot; 
60 cm voet ✓ ✓ ✓ -

T-poot ✓ ✓ ✓ ✓
T-poot; 
60 cm voet ✓ ✓ ✓ -

Kolom ✓ ✓ ✓ -
Combi - 
desk - - ✓ -

Wit RAL 9010         Markant Zilver
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 ǡ Delta Combi-desk

 ǡ Delta Meeting

Uitvoeringen

 ǡ Delta recht bureau

 ǡ Delta Zit / Sta Delta Meeting


