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MARKANT 2 - S TORE
De Markant 2-Store schuifdeurkast zorgt voor een geordend en sfeervol kantoor. De geraffineerde perforatie van de schuifdeuren
en de geluidsdempende foam leveren een belangrijke bijdrage aan een prettige akoestiek in het kantoor.

G ERUI S L OO S
Het ontwerp is uitgesproken en strak. De geperforeerde schuifdeuren lopen geruisloos voor de kastromp langs. Door de
Markant 2-Store kast als roomdivider te gebruiken, kunnen open kantoorruimtes flexibel worden ingedeeld.

AKOE S TI S C H
De speciaal ontworpen akoestische deuren en achterpanelen zijn voorzien van geluidsabsorberend foam. Dit zorgt voor
een aangename akoestiek. De Markant 2-Store kast is getest volgens de akoestische norm ISO-EN 354 en voorzien van een
testrapport.

V EI L I G
De stalen romp en deuren zijn inbraak- en brandvertragend. Hierdoor worden uw bezittingen veilig opgeslagen.

FLEXIBEL
De kasten zijn flexibel indeelbaar. Met de zeer uitgebreide collectie legborden, uittrekframes en vakkensets kan de individuele
gebruiker een bijna oneindig aantal kastindelingen samenstellen. 2-Store is verkrijgbaar in diverse hoogtes en breedtes, waarbij
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elke kast is opgebouwd uit schakelbare rompdelen.

TOE G ANKE L I J K
De schuifdeuren lopen in de geleiderail voor de kast langs. Hierdoor vormen geopende deuren geen
obstakel. Door de schuifdeuren te openen, is telkens één helft van de kast volledig toegankelijk.

V RI J S TAAN D
Vrijstaand als roomdivider komt deze kast optimaal tot zijn recht. Door met de 2-Store kast de open
kantoorruimte in te delen, ontstaan op subtiele wijze verschillende afdelingen en ruimtes. In het ene
gedeelte werken mensen in stilte, terwijl in het andere deel juist hardop wordt overlegd.

IN D E L IN G EN
De 2-Store kasten zijn flexibel indeelbaar dankzij de uitgebreide collectie (laterale) legborden,
uittrekframes, vakkensets en kastindelingen.

COR P ORATE TOUC H
Het perforatiepatroon heeft naast het akoestische effect ook een esthetisch doel. Op verzoek kan de
perforatie van een ‘corporate touch’ worden voorzien. Zo sluit de 2-Store kast naadloos aan bij de
huisstijl en het interieur.

W ATER P A S
Met behulp van vier justeerbouten in de bodem kan de 2-Store kast eenvoudig van binnenuit waterpas
worden gesteld. De schuifdoppen onder de kast zorgen ervoor dat deze nauwkeurig op zijn plek gezet
kan worden.
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A k o Es t i e k
Akoestiek is een samenspel tussen stilte en lawaai. Beide uitersten zijn onwenselijk op de werkvloer. In een stille omgeving is
elk geluid letterlijk hoorbaar en haalt zo werknemers uit hun concentratie. Een lawaaierige werkomgeving daarentegen ervaren
werknemers als onaangenaam en leidt tot vermoeidheid en irritatie.
De 2-Store kasten worden standaard uitgevoerd met akoestische schuifdeuren. De geraffineerde perforatie en de unieke
geluidsdempende foam leveren een belangrijke bijdrage aan een prettige akoestiek in de werkomgeving.
Onderzoek heeft aangetoond dat een goede akoestiek tot een beter werkklimaat leidt en dus tot betere prestaties.

Afmetingen 2-Store
Hoogte : 198 / 160 / 120 cm
Breedte : 240 / 200 / 160 cm
Diepte : 51 cm

KA S TIN D E L IN G EN
Met de uitgebreide collectie legborden, uittrekframes, vakkensets en kastindelingen kan de
individuele gebruiker de 2-Store kasten naar eigen inzicht indelen. Alle modellen beschikken
standaard over drie legborden. Om te voorkomen dat de 2-Store kasten voorover kantelen bij
gebruik van meerdere uittrekframes, zijn de kasten altijd voorzien van een blokkeerinrichting.

S C H UIF D EUREN
Naast de geperforeerde, akoestische panelen is het ook mogelijk de deuren in andere
materialen te krijgen zoals bijvoorbeeld glas of gemelamineerd spaanplaat.

Deze zorgt ervoor dat slechts één frame tegelijk kan worden uitgetrokken.

TO P B L A D EN
L e gb o r dv e r d e l e r s

Om het uiterlijk van de kast af te stemmen op het overige meubilair, is het bij de lage

Orderunits en boekensteunen zorgen voor de efficiënte benutting van de legborden.

modellen mogelijk een topblad te kiezen dat aansluit bij de stijl van de werkplekken. De

Ze houden alles keurig op zijn plaats en geven een opgeruimde indruk.

topbladen zijn leverbaar in staal, melamine op spaanplaat of in compactplaat. Zie voor de
mogelijkheden de brochure Markant Interiors.

L a t e r a l e e n f r o n t a l e h a n g m a pp e n
Standaard zijn alle Markant legborden aan de onderzijde voorzien van een rail voor laterale
hangmappen. Voor het archiveren van frontale A4 hangmappen wordt het uittrekframe
gebruikt. Een uittrekframe in de 2-Store kast is standaard voorzien van een beveiliging
tegen kantelen.

L AKK L EUREN
De metalen onderdelen worden gepoedercoat en voorzien van neutrale lakkleuren. Het
kleurengamma benadrukt de industriële vormgeving en geeft een duurzame bescherming.
Zie voor de mogelijkheden de brochure Markant Interiors.
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