
Zitmeubilair
Voor elke toepassing



Een dynamische 
werkomgeving
Markant is een voorvechter van een dynamische werkomgeving. Ook 
als een medewerker gebonden is aan een bureau kan het zittend en 
staand werken afgewisseld worden.

Bij zittend werken is een goede stoel echter onmisbaar. Iedere 
omgeving en situatie vraagt daarbij om een andere oplossing 
en uitstraling. Hiervoor biedt ons uitgebalanceerde programma 
zitmeubelen een uitkomst.
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Autobalance
Door het zelfregulierende mechaniek van de Autobalance serie 

wordt het lichaam van de gebruiker in elke positie perfect 

ondersteund. Ons nieuwe model Autobalance Pro gaat daarbij nog 

een stap verder. De flexibele rug blijft volledige ondersteuning 

bieden, ook wanneer het lichaam draait. 

Van bureaustoel voor de dagelijkse werkzaamheden tot een 

vergader- en executive stoel, de Autobalance serie voorziet in al 

deze toepassingen.
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Autobalance

Manager Chair
Autobalance

Task chair
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 ǡ Zitdiepte verstelling
 ǡ Lendensteun
 ǡ Rug in Mesh
 ǡ Zitting voorzien van zwarte stof
 ǡ Aluminium kruisvoet
 ǡ Armleggers verstelbaar in 3D; hoogte,   

 breedte en diepte verstelbaar

 ǡ Zitdiepte verstelling
 ǡ Lendensteun
 ǡ Rug van leer
 ǡ Zitting van leer
 ǡ Aluminium kruisvoet
 ǡ Aluminium armleggers
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Onze wervelkolom is een van de belangrijkste delen van 

ons lichaam, het geeft ons structuur en ondersteuning. Het 

speelt een vitale rol bij het mogelijk maken van eenvoudige 

taken, zoals opstaan en rechtop zitten. De inspiratie voor de 

Autobalance Pro is afkomstig van de menselijke wervels. Het 

idee is om een stoel te maken die de ondersteuning van de 

wervelkolom simuleert. De Autobalance Pro is verkrijgbaar in 

twee kleuren. Zwart voor een gepolijste en strakke look en wit 

voor een frisse en stoere kantooromgeving.

 ǡ Zijwaartse ondersteuning
 ǡ Zitdiepte verstelling
 ǡ Armleggers in hoogte verstelbaar
 ǡ Rug en armleggers gemaakt van 100% recyclebaar  

 polypropyleen
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Autobalance

Pro
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Torino
Sierlijk en stijlvol in al zijn eenvoud, dat kenmerkt de Torino. 

Door het elegante en slanke frame, in combinatie met de dunne 

lederen bekleding, krijgt deze stoel een tijdloze uitstraling.

De Torino is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen. Met een lagere rug 

past deze stoel in iedere conferentieruimte. Wordt de Torino 

met hoge rug geplaatst bij een manager of executive bureau, 

dan geeft dit de werkplek een nog luxer aanzien.

 ǡ Zwart leer
 ǡ Armleggers van chroom
 ǡ Kruisvoet van chroom
 ǡ Verstelbaar in hoogte

10 | Markant Markant  |  11



12 | Markant Markant  |  13

Zit-sta hulp
In een dynamische werkomgeving mag een zit-sta 
hulp niet ontbreken. Hiermee kan het zittend en 
staand werken namelijk eenvoudig afgewisseld 
worden.
Meer en meer gaan we staand werken en vergaderen, 
waarbij het lichaam gedurende langere tijd aan een 
statische houding onderhevig kan zijn. Door een 
zit-sta hulp te gebruiken wordt het bovenlichaam 
goed ondersteund, waardoor de benen en rug ontlast 
worden. Hierdoor vermindert de kans op klachten 
aan rug, nek en schouders.
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Balance Move it
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Een stoel 
voor iedere 
toepassing
Voor gebruik in onder meer kantines, 
onderwijsinstellingen en aula’s is een stoel gewenst 
die goed tegen een stootje kan. Duurzaamheid speelt 
daarom een rol naast comfort en uitstraling. 
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Roni
 ǡ Leverbaar in 6 kleuren
 ǡ Stapelbaar
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Pep! & Hi Pep! Basso
De Basso heeft een minimalistische polypropyleen 
kuip. Het elegante slede frame is verkrijgbaar in 
wit of zwart, is voorzien van een handige voetsteun 
en is zelfs stapelbaar.

 ǡ Stalen slede frame
 ǡ Glijdopjes inbegrepen
 ǡ Uitstekende combinatie met Hybrid

Pep! is een veelzijdige en multifunctionele bezoekerstoel die 

in veel omgevingen toegepast kan worden. Hoog stapelbaar 

voor auditoria en onderwijsinstellingen, eenvoudig te 

reinigen voor gebruik in ziekenhuizen, koppelbaar voor zalen 

en kerken en met een comfortabele opdekstoffering voor 

gebruik in restaurants en kantines. Ook verkrijgbaar als Hi 

Pep!, een versie met 74 cm zithoogte voor een nog flexibelere 

toepassing in uw organisatie.

 ǡ Eenvoudig stapelbaar tot 35 stuks
 ǡ Lichtgewicht
 ǡ Speels en slank ontwerp
 ǡ Veelzijdig en flexibel
 ǡ Ook verkrijgbaar in een hoge en een gestoffeerde versie
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Vector chairBuiten
Nieuw in onze collectie is een stoel die 
buiten gebruikt kan worden: Vector. 
Doordat de werknemer verleid wordt 
om zich verder van de werkplek te 
begeven wordt de kantooromgeving nog 
dynamischer gemaakt. De Vector past 
uiteraard ook prima in een kantine.
De hoekige lijnen en vrolijke kleuren 
geven deze stoel een geheel eigen stijl 
en karakter. Door zijn lichte gewicht is 
de Vector makkelijk te verplaatsen en te 
stapelen.
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 ǡ Leverbaar in 5 kleuren
 ǡ Geschikt voor buiten gebruik
 ǡ stapelbaar 
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Design collectie
Design wordt vaak als term gebruikt om vormgeving aan te duiden. 
Voor een stoel is het daarnaast van belang dat deze ook comfortabel 
en functioneel is. De keuze voor een stof en kleur kan het design van 
de stoel versterken. Daarnaast speelt de bestaande kantooromgeving 
een belangrijke rol in de keuze voor een bepaald model, maar ook 
voor welk doel de stoel gebruikt gaat worden. Daarom zijn al onze 
design stoelen verkrijgbaar in een verscheidenheid aan onderstellen, 
zodat ze op een breed vlak inzetbaar zijn.
Ontdek onze design collectie : Jay, Simon, Steve, Josh en Jack.
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Jay
De Jay heeft een tijdloos design met een comfortabele kuip

en is voorzien van een stijlvol onderstel.

 ǡ Perfect te combineren met Hybrid
 ǡ Duotone gestoffeerd
 ǡ Comfortabele kuip
 ǡ Keuze uit 5 verschillende onderstellen
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Simon
De Simon heeft een minimalistisch design, waardoor deze 

tijdloos is. Simon kan voorzien worden van veel verschillende 

onderstellen en kleuren, waardoor hij bij ieder meubel past en 

een aanvulling is op uw interieur.

 ǡ Keuze uit zes verschillende onderstellen
 ǡ Leverbaar in diverse stoffen
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Steve
Comfortabele kuipstoel met armleuningen, voor perfect 

comfort. Deze design kuip kan eindeloos gecombineerd worden 

met de beschikbare onderstellen.

 ǡ Keuze uit zes verschillende onderstellen
 ǡ Leverbaar in diverse stoffen
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Josh
De Josh heeft strakke lijnen en een stevige zitting. Door het 

strakke design valt Josh niet uit de toon, maar is wel een 

robuuste eye-catcher in uw kantoor of vergaderruimte.

 ǡ Keuze uit vijf verschillende onderstellen
 ǡ Leverbaar in diverse stoffen
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Jack
Jack heeft een volle zitting en is daardoor dus een volwaardig 

design stoel, door een veelvoud aan onderstellen past hij in ieder 

interieur.

 ǡ Keuze uit zes verschillende onderstellen
 ǡ Leverbaar in diverse stoffen
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Lounge stoelen
De combinatie van design en comfort geeft ieder van onze lounge 
stoelen een geheel eigen karakter en uitstraling. Lounge stoelen zijn 
op veelzijdige wijze inzetbaar. Zo kunnen ze onder meer geplaatst 
worden bij de entree, waar vaak een eerste indruk van het bedrijf 
wordt gegeven. Maar ook in een directiekamer of wachtruimte zal 
deze collectie absoluut niet misstaan.

Met een robuust houten frame krijgt de Lucia fauteuil een meer 
klassieke uitstraling, terwijl de Juan door het opvallende design tot 
zijn recht komt in iedere moderne omgeving. De lounge modellen 
Simon en Jack passen helemaal bij hun kleine broertje uit de design 
collectie. In deze fauteuils is het prima toeven om even te relaxen of 
kort te overleggen.
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Lucia
De klassieke lounge stoel met robuust houten frame

Lucia heeft een ongekend zitcomfort en past perfect in ieder

modern kantoor.

 ǡ Leverbaar in diverse stoffen
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Juan
Juan heeft een bijzonder design wat direct in het oog springt. 

Door de bijzondere vormgeving geeft Juan een speels 

karakter aan de inrichting.

 ǡ Keuze uit twee verschillende onderstellen
 ǡ Leverbaar in diverse stoffen

Simon lounge
De grote broer van Simon, deze relaxte fauteuil past perfect bij zijn 

kleine broertje, waardoor je ze beide kan combineren.

 ǡ Leverbaar met 4-poot swivel
 ǡ Leverbaar met slede
 ǡ Armleggers optioneel
 ǡ Leverbaar in diverse stoffen
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Jack lounge
Jack Lounge is de grote broer van Jack, door de volle zitting 

en de hogere rug is dit dus een volwaardige lounge stoel. 

Heerlijk om een kort overleg in te houden.

 ǡ Keuze uit zes verschillende onderstellen
 ǡ Leverbaar in diverse stoffen
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Jord & Rocks
Een poef of zitkussen kan multifunctioneel gebruikt worden als 

aanvulling op loungemeubilair, in trainingsruimtes of midden in een 

kantoortuin. Door hierbij verschillende kleuren te combineren kan dit 

een creatieve of speelse uitstraling toevoegen aan het interieur.

De Jord is een lichtgewicht poef, waardoor deze makkelijk te pakken is 

om even bij een collega aan te schuiven. Met de vormen en gevarieerde 

patronen van de verschillende Rocks elementen creëert u een echte 

eyecatcher. 
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Een poef of zitkussen kan multifunctioneel gebruikt worden 

als aanvulling op loungemeubilair, in trainingsruimtes of 

midden in een kantoortuin. Door hierbij verschillende kleuren 

te combineren kan dit een creatieve of speelse uitstraling 

toevoegen aan het interieur.

De Jord is een lichtgewicht poef, en is makkelijk te pakken 

om even bij een collega aan te schuiven. Met de vormen en 

gevarieerde patronen van de verschillende Rocks elementen 

creëert u een echte eyecatcher. 

 ǡ Duotone gestoffeerd



Markant Nederland B.V.
Elzenkade 1

3992 AD Houten

T  030 693 69 69

E  info@markantoffice.com

Drukwerk kan afwijken van daadwerkelijke kleuren. 1423_MA2_Stoelenbrochure.


