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MARKANT NT
Het buitengewoon functionele NT-meubelsysteem is in de hele organisatie toepasbaar. De bureautafels, hoekopstellingen en
vergadertafels komen even gemakkelijk tot hun recht op de administratieafdeling als op het managerskantoor.

CONCE P T
Markant NT is ontworpen volgens het modulaire concept Markant Systeem Architectuur (MSA). Dit betekent dat componenten
onderling uitwisselbaar zijn, waardoor elke gewenste opstelling kan worden samengesteld.

V EE L Z I J D I G
Het NT-programma is zo opgebouwd, dat met een gering aantal componenten een grote variëteit aan werk- en vergaderplekken
kan worden vormgegeven.

DESIGN
De lijnvoering van het NT-programma is stoer en functioneel. De verscheidenheid aan vormen in combinatie met de lak- en
bladkleuren geven Markant NT een eigentijdse uitstraling. De vormtaal van het ontwerp is neutraal en daardoor toepasbaar in
elke laag van de organisatie.

ER G ONOMIE
NT-werkplekken voldoen aan de ergonomische uitgangspunten van het Delfts Normalisatie Instituut en zijn getest conform
NEN 2449: 2006 NL en NEN EN 527. NT is in hoogte verstelbaar van 62 - 85 cm. Standaard handmatig, optioneel volledig
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traploos met een slingermechaniek of een elektromotor met tiptoetsbediening.

D UUR Z AAM
De modulaire opbouw en tijdloze uitvoering kenmerken het duurzame karakter
van NT. Zo krijgt het kantoor een compleet nieuwe uitstraling door enkel de
bladuitvoering en/of het onderstel te vernieuwen, terwijl het bestaande frame
behouden kan blijven.

IN D I V I D UEE L
Op ieder gewenst moment is het mogelijk om werkplekken individueel in hoogte te
verstellen. Dit kan de gebruiker eenvoudig zelf doen, zonder gereedschap, dankzij
een drukknop. Ook manuele verstelling met een handslinger of elektrische verstelling
door middel van tiptoetsbediening is mogelijk. In het venster kan de hoogte worden
afgelezen.

ON D ER H OU D S ARM
Door de perfecte afwerking en afgeronde vormen zijn NT-meubels gemakkelijk
schoon te houden. Het Markant NT-programma is onderhoudsarm.

FACI L ITAIR
Het NT Click / Synchro-programma is gemakkelijk te monteren, eenvoudig in te
stellen en snel om te bouwen. Dus ook moeiteloos te verhuizen en te wisselen van
gebruiker.

P OOT V ORM
NT Click / Synchro is leverbaar met een solide T-poot en waar nodig met een extra
tussenpoot. Op de afdekkap van de poot is de hoogte-instelling duidelijk afleesbaar.

NT C L ICK
Dit onderstel is hoogte-instelbaar. Conform NEN 2449: 2006 NL en NEN EN 527 is het
verstelbereik 62-85 cm. NT Click is stapsgewijs per centimeter instelbaar met behulp van
een drukknop. De ingestelde bladhoogte is uitstekend zichtbaar door het uitleesvenster aan
de buitenzijde van de tafelpoot.

NT S Y NC H RO M a n u e e l
Dit onderstel is traploos hoogte-verstelbaar met behulp van een handslinger. De slinger
bevindt zich aan de zijkant of voorzijde van de werkplek.

NT S Y NC H RO El e k t r o
Dit onderstel is traploos hoogte-verstelbaar met behulp van een geruisloos werkende
elektromotor. In rap tempo beweegt de werkplek omhoog of omlaag. De hoogte is af te
lezen op de display aan de voorzijde van de bladrand.

V ORMEN
De bladen en bijbehorende frames zijn verkrijgbaar in een grote diversiteit aan
afmetingen volgens de standaard moduulmaten. Voor de mogelijkheden zie brochure
Markant Interiors.

B L A D KERNEN EN - D ECOR S
NT is leverbaar in melamine op spaanplaat, in HPL postform of in compactplaat. De ruime
keuze aan Markant bladdecors geven NT de gewenste uitstraling. Voor de mogelijkheden
zie de brochure Markant Interiors.

L AK - EN B L A D K L EUREN
Niet alleen de bladen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en houtmotieven, ook de lakkleuren
van het meubilair zijn verkrijgbaar in verschillende, neutrale kleuren. Alle metalen en
aluminium onderdelen worden gepoedercoat en garanderen een duurzame bescherming.
Zie voor de mogelijkheden de brochure Markant Interiors.
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