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Vrijheid om te werken waar en wanneer men wil begint steeds 

meer gemeengoed te worden. Daarnaast verandert onze 

werkomgeving en ons werk voortdurend door technische 

innovaties. Om hier als toekomstgericht kantoor op in te spelen 

is het van belang om niet langer alleen te denken aan hoeveel 

mensen er gehuisvest moeten worden, maar vooral ook aan de 

taken die deze mensen gaan uitvoeren op kantoor en hoe de 

kantoorruimte hier optimaal op in kan spelen. Die taken worden 

namelijk gevarieerder. Samenwerking is steeds belangrijker en 

daarmee ook het vinden van een rustige plek voor een taak die 

focus vereist. 

Omdat het, mede door technologische ontwikkelingen, steeds 

normaler wordt om op afstand te werken verandert de rol van 

kantoor meer naar die van een inspirerende ontmoetingsplek. 

Een plek die gebruikt wordt om nieuwe ideeën te ontwikkelen 

en nieuwe samenwerkingsverbanden te laten ontstaan.

Hier hebben wij ons programma speciaal voor ontwikkeld. Met 

Hybrid is het mogelijk om binnen een samenhangend design 

verschillende werkplekken voor verschillende taken te creëren. 
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Wachten of ontspannen

Informeel samenwerken
Individueel flexwerken

 Presenteren

Formeel samenwerken

Focus

Informeel werken
Sociaal samenkomen
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Wat heb je nodig vandaag?

Staan of zitten? Alleen of samen werken? Formeel of informeel? Er is 
altijd een werkplek om aan de behoefte te voldoen.

Zit-sta werkplekken
Onze Max werkplekken zijn op diverse manieren samen te stellen waardoor ze 

perfect integreren in het kantoorontwerp. De werkplakken zijn later ook makkelijk 

an te passen. De schermen kunnen namelijk eenvoudig vervangen worden.

In het frame van de Max werkplekken is plaats voor alle gangbare elektrificatie 

waardoor het bureau een opgeruimde uitstraling heeft.

Max kan worden voorzien van verschillende onderstellen:
De T poot heeft een minimalistische uitstraling;

De Panel poot brengt de traditionele zijwangen;

Voor concentratiewerkplekken is er de Max screen range met rondom

akoestische panelen.;

De houten Hybrid poot zorgt voor een modern design dat naadloos aansluit op de 

Hybrid soft seating.

Modulaire soft seating
In verschillende samenstellingen is de soft seating geschikt voor meerdere taken. 

Door het modulaire concept zijn de elementen eindeloos te combineren en later uit 

te breiden. Met geïntegreerde tafels en stroompunten of grotere vergadertafels 

uit te breiden tot volwaardige vergaderruimte.

Stiltepods
Om rustig te kunnen werken of in privacy te kunnen overleggen hebben wij de 

Hybrid Apod. Voorzien van alle gemakken en uitgebalanceerde akoestiek. Het 

perfecte klimaat voor rust.
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Wing zit-sta werkplek
Het wing bureau biedt de perfecte ergonomie voor een 

zit-sta werkplek. De gepatenteerde vorm van het blad zorgt 

zowel zittend als staand voor de beste ondersteuning van 

het bovenlichaam en zorgt dat de mens in de juiste positie 

zit. Bovendien kan er door de vorm optimaal gebruik 

gemaakt worden van de beschikbare werkblad ruimte.

Gewoon het 
beste zit-sta
bureau.
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Ergo Curve - Voor een betere ondersteuning van de 
armen in zit en sta positie, waardoor de armleggers 
van de bureaustoel overbodig worden.

Knikarm - Voor het geleiden van kabels van het 
werkblad naar de kabelgoot onderaan de wand.

Upgrade - De Max Hybrid werkplekken kunnen 
achteraf geüpgraded worden van een comfortabel 
zitbureau tot een actieve stawerkplek.

|  Markant10 11Hybrid  | 



T-range
Stevig, maar ook minimalistisch. Met de 

T poot creëer je een open aanblik op de 

werkplek

Panel range
De panelen van de panel range zorgen 

voor een rustige en opgeruimde 

uitstraling. 

Screen range
Werkplekken waarin je je goed kan 

concentreren. Door de zijwanden van 

120 cm hoog sluiten deze poten perfect 

aan op het frame. Dit zorgt voor een 

passend geheel.

Hybrid poot
Met deze essenhouten poot sluit de Max 

bureau serie naadloos aan op de Hybrid 

banken.

Specificaties

Afmetingen 
160 x 75 cm, 180 x 75 cm en 200 x 75 cm, Wing 

blad is verkrijgbaar in 120 x 120 cm. 

Hoogte van de screens is alleen verkrijgbaar in 

120 cm. 

Verstelbaarheid 
Verstelbaar van 65-128 cm of van 56-128 cm. 

(alleen mogelijk in T-range). 

MAX is in HI en E-drive (elektrisch verstelbaar)

te bestellen. 

Blad komt boven de tussenwand uit. 

Geruisloze verstelling door stille geleiding, 

dit zorgt voor optimaal behoud van de 

concentratie van alle medewerkers.
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Diameter: 1600

Vergaderen
Vergaderen is een belangrijk onderdeel van onze 

kantoorcultuur. Door een vergadertafel toe te voegen aan het 

open kantoor maak je de vergaderruimte makkelijk toegankelijk. 

En met onze Hybrid vergadertafel ook mooi geïntegreerd. 

Wil je vergaderingen actiever en gezonder houden? Neem 

dan een staande vergadertafel. Omdat onze hersenen harder 

werken als we staan zijn we efficiënter en creatiever en ook 

meer betrokken bij de vergadering.

Spread met specs Hybrid bureau

Nieuw in het assortiment
Ronde vergadertafels
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Persoonlijke productiviteit 
De geïntegreerde werkbladen van Hybrid 

ondersteunen optimaal het activiteit 

gerelateerd werken. Doordat het blad 

naar de gebruiker toe kan schuiven, 

ontstaat een comfortabele werkplek net 

als een businessclass seat bij je favoriete 

luchtvaartmaatschappij. Aan de voorzijde is 

standaard een stopcontact met extra

USB-lader geïntegreerd.

Spontane samenwerking 
Door de ‘swivel’ bladen naar voren te 

schuiven en 180 graden te draaien, kan 

het tafelblad veranderen in een kleine 

vergadertafel, ideaal gepositioneerd 

wanneer je je laptopscherm met de

persoon naast je wilt delen.

Persoonlijke communicatie 
De hoge beklede rugleuning absorbeert 

en blokkeert tegelijkertijd het geluid van 

een telefoongesprek of gesprekken met 

een collega. Bijkomend voordeel is dat je 

afgescheiden wordt van storende geluiden 

uit de omgeving.

Zitplaats
wordt 
werkplek.
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Hybrid Seating
Hybrid soft seating bestaat uit een grote range van modulaire elementen

die gecombineerd kunnen worden tot een bank die precies past bij 

de gewenste situatie. Net als de bureau’s kunnen de poten worden 

uitgevoerd in blank hout, zwart of wit en de bank zelf kan gestoffeerd 

worden in bijna elke denkbare stof. Ook kunnen verschillende stoffen 

worden gecombineerd voor een unieke uitstraling. 

Hybrid vergadering POD
Door twee hoge banken tegenover elkaar te plaatsen kan een 

semi-gesloten akoestisch werkgebied worden gecreëerd voor 

flexibel werken in een open kantooromgeving. 

Door een hoog scherm aan de achterzijde tussen de beide 

banken te plaatsen met daaraan een tafel bevestigd, kan de 

configuratie worden opgewaardeerd tot een perfecte meeting 

POD. Optionele stopcontacten kunnen worden geïntegreerd 

in de tafel met HDMI-aansluitingen om laptops aan te sluiten, 

waardoor mensen hun scherm kunnen delen met anderen op het 

grote LCD-scherm aan de wand. Videoconferencing komt steeds 

vaker voor en deze geïntegreerde LCD-screens zullen in de nabije 

toekomst de nieuwe standaard worden.
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Wing Seaters
De open Wing Seater van 120 graden creëert de perfecte 

setting voor een spontaan gesprek met een collega of een 

korte individuele werksessie. Collega’s zijn nog steeds te 

zien, maar profiteren van de privacy en akoestiek van de 

hoge rugleuning.

Bouw zelf
je unieke
meubel.

|  Markant20 21Hybrid  | 



Idea starters
Om je op weg te helpen zijn onze designers vast aan de slag gegaan. Deze 

voorbeelden kan je gebruiken als inspiratie om een eigen uniek ontwerp te 

maken. Of gewoon om één van deze opstellingen te bestellen.

101

107

113

119

106

112

118

105

111

117

102

108

114

120

103

109

115

121

104

110

116

122
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Hybrid Apod
Met de Apod creëer je akoestische privacy in open 

kantoorruimtes. Collega’s zijn in staat om te focussen of een 

privaat gesprek te voeren indien noodzakelijk. Bij het ontwerp 

is goed nagedacht over de luchtkwaliteit en is gebruik gemaakt 

van gezonde materialen. 

Leverbaar in vier verschillende maten en daardoor inzetbaar 

voor verschillende doelen. Van eenpersoons belcel tot 

zespersoons vergaderruimte. De kleinste modellen zijn zelfs 

voorzien van wielen en daardoor nog flexibeler toe te passen.

Concentreren 
is eenvoudig.
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Facts focus
Volledig in je eigen wereld bereik je het meeste. Na iedere 

onderbreking in je werkzaamheden duurt het een flinke tijd 

om je concentratie weer terug te vinden. In een kantoor 

zijn vandaag de dag die onderbrekingen nooit ver weg. De 

whatsapp notificatie van je collega naast je, de luidruchtig 

bellende collega tegenover je of de collega’s om de hoek 

bij het koffieapparaat die de plannen voor het weekeinde 

doorspreken. 

Daarom is het goed als er een plek op kantoor is waar je, 

afgezonderd van vormen van afleiding, geconcentreerd kan 

gaan werken. Dat begrijpen wij als geen ander. Met de Apod zit 

je niet ver weg van je omgeving en toch in een andere wereld. 

Geluid van het kantoor dringt nauwelijks binnen, waardoor het 

een ideale werkplek wordt om geconcentreerd te werken. 
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Meerdere ventilatoren zorgen in de Apod voor voldoende toevoer van 

gezonde lucht. Hierdoor kan met meerdere personen gebruik gemaakt 

worden van de Apod zonder vermoeidheidsklachten. De ventilatoren die we 

hiervoor gebruiken draaien op een laag toerental om zo onder- of overdruk 

in de ruimte te voorkomen. Bijkomend voordeel is dat de ventilatoren 

fluisterstil zijn.

Natuurlijk is veel aandacht besteed aan geluidsdemping en akoestiek. 

De Apod is voorzien van gelaagd glas en in de wanden voorzien van 

resonatoren. Op deze manier dempen we geluid over een breed 

geluidsspectrum. We hebben er voor gezorgd dat de Apod niet te stil 

is. Hierdoor blijft het wel mogelijk om comfortabel een gesprek te 

kunnen voeren.
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Specificaties
Binnenmaten   980 x 880 x 2090 mm

Verpakkingsafmeting   560 x 2260 x 1160 mm 

Deurafmeting   766 x 204 mm

Maximale doorgang   742 mm

Lichten   Philips 3,5 W x2

Gewicht   315 Kg

Bruto gewicht   378 Kg

Plaatsingshoogte   260 cm (minimaal)

Lichtsterkte op blad   250 Lux

Luchtstroom
2-Elementen. Super stille ventilatie - 8,6 dB (Akoestisch geluid)

47,2 liter/s | Totaal - 170 m3/h

Luchtstroom
3-Elementen. Super stille ventilatie - 8,6 dB (Akoestisch geluid)

70,8 liter/s | Totaal - 254,8 m3/h

Luchtstroom
3-Elementen. Super stille ventilatie - 8,6 dB (Akoestisch geluid)

94,4 liter/s | Totaal - 339,8 m3/h

Luchtstroom
3-Elementen. Super stille ventilatie - 8,6 dB (Akoestisch geluid)

94,4 liter/s | Totaal - 339,8 m3/h

Specificaties
Binnenmaten   1680 x 1080 x 2090 mm

Verpakkingsafmeting  800 x 1280 x 2260 mm 

Deurafmeting   766 x 204 mm

Maximale doorgang  742 mm

Lichten    Philips 5,5 W x4

Gewicht   480 Kg

Bruto gewicht   546 Kg

Plaatsingshoogte  260 cm (minimaal)

Lichtsterkte op blad  250-300 Lux

Specificaties
Binnenmaten   2280 x 1080 x 2090 mm

Verpakkingsafmeting  800 x 2360 x 1600 mm 

Deurafmeting   766 x 204 mm

Maximale doorgang  742 mm

Lichten    Philips 7 W x4

Gewicht   565 Kg

Bruto gewicht   642 Kg

Plaatsingshoogte  260 cm (minimaal)

Lichtsterkte op blad  250-300 Lux

Specificaties
Binnenmaten   2280x2280x2090 mm

Verpakkingsafmeting  2x 800x2360x1600 mm

Deurafmeting   766 x 204 mm

Maximale doorgang  742 mm

Lichten    Philips 7w 8x

Gewicht   1130kg

Bruto gewicht   2x 642kg

Plaatsingshoogte  260 cm (minimaal)

Lichtsterkte op blad  250-300 Lux
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Drukwerk kan afwijken van daadwerkelijke kleuren. 1420_MAR_Hybrid 2019 brochure
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