Scenarios spec sheet

Persoonlijk en functioneel
ǡǡ Met Plug & Play werkplekken is er altijd stroom-en datatoevoer binnen handbereik.
ǡǡ Het intelligente kabelmanagement systeem zorgt ervoor dat er geen losse of hangende
kabels op of onder het bureau aanwezig zijn.
ǡǡ Door de open structuur stimuleert Scenarios de samenwerking tussen medewerkers
ǡǡ Door het toepassen van melamine wangen en/of cabinets, zorgt Scenarios voor een
persoonlijke noot in het interieur en een plezierige en productieve werkomgeving
ǡǡ Geintegreerde koeling in de Scenarios cabinets beveiligt CPU’s tegen oververhitting.
ǡǡ De onderdelen van Scenarios kunnen eenvoudig worden hergebruikt of gerecycled door
het toegepaste modulaire MSA concept (Markant Systeem Architectuur).
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Algemeen

25 mm melamine spaanplaat

ǡ Rechthoekig frame dat gecombineerd wordt

ǡ Onze bladen worden geleverd als 25 mm

met melamine (kast)elementen

dik spaanplaat voorzien van een melamine

ǡ 7 jaar garantie op de poten

toplaag met zeer gunstige prijs / kwaliteit

ǡ Scenarios sluit aan op de Markant

verhouding. De bladen zijn voorzien van

MSA structuur

stalen inserts om (de) montage zonder
kwaliteitsverlies mogelijk te maken.

Afmetingen

ǡ Voor verschillende maten, vormen en
Hoogtes / cm
Breedte
van de
poot / cm

HV 62 - 85
HV / Elektrisch

Single
(80 cm)

✓

Combi
(2 x 75 cm)

✓

Combi
Standalone
(2 x 75 cm)

✓

kleuren, kunt u contact met ons opnemen.
Kleuren

Materiaal
Rechthoekig extrusieproﬁel 172 x 52 mm

ǡ De Scenarios poot is gemaakt van een
rechthoekig proﬁel uit hoogwaardig

Wit RAL9010

Markant Zilver

aluminium. De dikte van het aluminium is
3mm.

Standaard bladdecoren

Melamine (kast) elementen

ǡ (Kast)elementen zijn gemaakt van 19 mm dik
spaanplaat, afgewerkt met een melamine
toplaag en PVC kantenband.
ǡ Bevestigingsmateriaal is nergens zichtbaar.
ǡ De elementen zijn uitgevoerd met pushto-open systemen en de hoogste kwaliteit
hang-en sluitwerk.
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Houtbouw verkrijgbaar in wit, chateau eiken,
driftwood, hacienda black en licht essen.
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Coating
Voor het poedercoat proces krijgt het
product een anti-corrosie behandeling met
fosfor.

Uitvoeringen

ǡ Poeder: expoxy polyester voor
binnengebruik
ǡ Dikte: 70-95 micron
ǡ Coatproces: 10 min. op 180°
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
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ǡ Scenarios met
melamine wangen

ǡ Scenarios
Executive

ǡ Scenarios met
melamine cabinets

ǡ Scenarios
meeting

