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Slim en universeel

 › Door de opening in de poten krijgt de meubellijn een luchtig en rank karakter. 

 › Functionele en doordachte hoogte-instelling middels een inbusschroef: 62 - 85 cm. 

 › De modulaire opbouw en de tijdloze uitstraling kenmerken het duurzame karakter 

van MyOffi  ce

 › MyOffi  ce biedt de perfecte functionaliteit voor de perfecte prijs.



Algemeen

 › Geen scherpe randen

 › 5 jaar garantie op de poten  

 › MyOffi  ce sluit aan op de Markant MSA+ 

structuur

Materiaal

Poot

 › Voet en topsupport zijn gemaakt uit 

(gegoten) staal.

 › Binnen- en buitenbuis zijn gemaakt uit staal: 

1 mm dik.

 › Kunststof afdekkapjes zijn gemaakt uit ABS.

25 mm melamine spaanplaat

 › Onze bladen worden geleverd als 25 mm 

dik spaanplaat voorzien van een melamine 

toplaag met zeer gunstige prijs / kwaliteit 

verhouding. De bladen zijn voorzien van 

stalen inserts om (de) montage zonder 

kwaliteitsverlies mogelijk te maken.

 › Het is ook mogelijk de werkbladen uit te 

voeren in 12 mm compact.

 › Voor verschillende maten, vormen en 
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Kleuren

     

Standaard bladdecoren

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

 › Poeder: expoxy polyester voor 

binnengebruik 

 › Dikte: 70-95 micron

 › 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.

Versie en hoogte / cm

HI 62 - 128

Type inbus

T-poot ✓

T-poot ; 
60 cm voet

✓

Markant Zilver           Zwart / Zilver
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 ›  MyOffi  ce L bureau

 › MyOffi  ce Megaspace

Uitvoeringen

 › MyOffi  ce bureau

 › MyOffi  ce vergadertafel MyOffi  ce Megaspace› MyOffi  ce vergadertafel


