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Tijdloos en zeer flexibel

 ǡ Strak, tijdloos, vierkant design.

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

assortiment van Markant.  

 ǡ Zeer functioneel, de poot is verkrijgbaar in een vaste hoogte, hoogte instelbaar en hoogte 

verstelbare variant. 

 ǡ Traploze hoogte verstelling bij de hoogte instelbare en hoogte verstelbare versies

 ǡ Facilitair sterk, doordat het frame eenvoudig tot kleine componenten gedemonteerd en 

weer gemonteerd kan worden. 

 ǡ Facilitair sterk, door open structuur eenvoudig te reinigen.

 ǡ Ondersteunt een groot aantal verschillende bladvormen door verschillende breedtes 

60cm, 80cm, 90cm, 100cm en 160cm.      

 ǡ Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.
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 ǡ De bladen zijn voorzien van stalen inserts, 

om (de)montage zonder kwaliteitsverlies 

mogelijk te maken.

 ǡ Voor verschillende maten, vormen en 

kleuren, kunt u contact met ons opnemen.

Kleuren

Wit RAL9016 - Zilver RAL9006 - Zwart RAL9005

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°

Algemeen

 ǡ Geen scherpe randen

 ǡ 7 jaar garantie op de poten  

 ǡ MO4 sluit aan op de Markant MSA+ structuur

Afmetingen

Materiaal

Vierkante buis 50x50 mm

 ǡ De poot is vervaardigd uit een vierkante buis 

50x50 mm van hoogwaardig staal met een 

dikte van 3 mm. Het is een doorgetrokken 

buis die wordt gebogen en naadloos gelast.

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.

Versie en hoogte / cm

VH 
75 CM

HI
62-85 cm

HV
62 - 85 cm

Breedte 
van poten 
(cm)

Vaste 
hoogte

Allen 
Screw

Crank

60 ✓ ✓ ✓

80 ✓ ✓ ✓

90 ✓ ✓ ✓

100 ✓ ✓ ✓

120 ✓ ✓ -
140 ✓ - -
160 ✓ ✓ -
180 ✓ ✓ -
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Uitvoeringen

 ǡ MO4 bureau      ǡ    MO4 L-bureau

 ǡ MO4 megaspace      ǡ    MO4 vergadertafel

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

Aanbouwtafel (60x60cm) 
voor de MO4 nu ook     
beschikbaar.   


