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MARKANT S TREAM
In de Markant Stream collectie zijn design, techniek en functie tot hun essentie teruggebracht en opgegaan in
één nieuw geheel. De meubels die hierdoor zijn ontstaan, onderscheiden zich door hun eenvoud en vooruitstrevendheid.

MO D ERN
De minimalistische uitstraling past bij zelfbewuste, moderne organisaties. De ingetogen transparantie maakt de meubels
lichtvoetig en gedistingeerd tegelijkertijd. Met accenten in de tafelpoten kan de gebruiker de werktafel een persoonlijke
touch geven.

INNO V ATIEF
Bij de constructie van Stream is gebruik gemaakt van innovatieve technieken. Door 13 mm dunne Compact® platen te
buigen, is een tafel ontworpen die geen gebruik maakt van ondersteunende frames. Het resultaat is een beeldbepalende,
doorlopende vorm.

TOTAA L
Naast de werktafel bevat het Stream programma ook een dressoir. Dit tweedeurskastje maakt de inrichting van het
directiekantoor compleet.

ER G ONOMIE
Hoewel het lijkt alsof de Stream tafel uit één stuk is gemaakt, is zij wel degelijk in hoogte instelbaar. Het werkblad kan
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worden verhoogd door met behulp van uitvulblokjes de tafelpoten te verlengen.

P O W ER D OCK
Optioneel is de Stream ook verkrijgbaar met een geïntegreerde power-dock in het blad.

RAN D AF W ERKIN G
De gebogen rand loopt door in de tafelpoot.

MATERIAA L
De meubels zijn frameloos en gemaakt van 13 mm gebogen Compact®.

H OO G TE - IN S TE L L IN G
De invulblokjes waarmee de poten kunnen worden verlengd, zijn leverbaar in compact wit, maar ook in
zebrano of wengé. Door blokjes in een contrasterende kleur te kiezen, geeft de gebruiker de tafel een
persoonlijk accent.

K L EUR S TE L L IN G
De Stream tafel is verkrijgbaar in compact wit of zebrano. De laptoplade is uitgevoerd in wengé of
zebrano en alleen leverbaar in combinatie met de witte tafel.

G E H AR D G L A S
Het geharde glas benadrukt het transparante karakter van de tafel.

AFMETIN G EN S TREAM KA S TE L EMENT
Lengte : 100 cm

AFMETIN G EN S TREAM TAFE L

Breedte : 65 cm

Hoogte : 72 - 82 cm

Hoogte : 45 cm

Lengte : 200 cm
Diepte : 100 cm

Inclusief glazen legbord

W EN G É
De deuren van het Stream dressoir uitgevoerd in wengé. Door deze contrastrijke en stijlvolle
combinatie komt de bijzondere vormgeving duidelijk naar voren.

COM P ACT W IT
De deuren van het Stream dressoir uitgevoerd in compact wit. Deze combinatie versterkt
het lichtvoetige en moderne karakter van het meubel.

Z E B RANO
De deuren van het Stream dressoir uitgevoerd in zebrano. Deze combinatie van een warme
kleur met het frisse wit geeft het meubel een chique eigentijdse uitstraling.
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