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M A R K A N T  M O x

Met MOx introduceert Markant een buitengewoon intelligent en eigentijds 

meubelprogramma. Strak, zakelijk en technisch perfect uitgevoerd. Door het zwevende 

bureaublad en het ranke onderstel verkrijgt MOx zijn verfijnde uitstraling.

Het symmetrische lijnenspel tussen het werkblad en het onderstel zorgt voor structuur 

en rust op de werkvloer.

MOx past uitstekend in een dynamische werkomgeving. 

De aard van de organisatie en de werkzaamheden die er plaatsvinden zijn van grote invloed op 

de uiteindelijke keuze voor het meubilair. Met MOx kan een oneindig aantal bureauconfiguraties, 

teamwerkplekken en vergadertafels worden samengesteld. 

Door deze brede toepasbaarheid kan het complete kantoor worden ingericht met MOx. 

Zo ontstaat er een homogeen beeld in het kantoor.

MOx biedt altijd een passende oplossing.
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SAMENWERKING

In onze kenniseconomie is het van cruciaal belang dat de medewerkers binnen een 

organisatie gebruik maken van elkaars kennis. Zij delen en combineren kennis waardoor 

het eindresultaat groter is dan de som der delen. Dit vraagt om een toegankelijke 

werkomgeving waar samenwerking gestimuleerd wordt. Aan de werkeilanden van MOx 

worden meerdere activiteiten en functies moeiteloos met elkaar gecombineerd.

WERKOVERLEG

Kort en informeel werkoverleg is uitstekend aan de werkplek te doen. MOx biedt een 

oneindig aantal vergaderoplossingen die de communicatie op kantoor perfect faciliteren. 

De MOx tafel kan uiteraard vrijstaand gebruikt worden, maar ook als permanente opstelling 

opgebouwd uit modulaire onderdelen.

WISSELWERKEN

De MOx werkplekken zijn eenvoudig instelbaar. De wisselwerkplekken kunnen worden 

toegerust met een handmatige of elektrische hoogte verstelling. Voor de werkplekken die 

minder frequent wisselen van gebruiker is er het ingenieuze ‘click-mechanisme’, waarmee 

het bureau zonder gereedschap wordt ingesteld op de juiste hoogte.

F R A M E W E R K

MOx is leverbaar met een 4-pootsonderstel en met een eigentijdse O-poot. 

Het instelbereik loopt van 61 tot 85 cm. Hierdoor vindt iedere gebruiker zijn ideale 

werkhoogte. MOx is de eerste Markant meubellijn die is voorzien van de 

doorontwikkelde Markant Systeem Architectuur (MSA). De werkplekken zijn razendsnel

en zonder gereedschap (!) te installeren.

N E T W E R K

Standaard worden alle tafels uitgevoerd met kunststof kabelclips. Bij een meer complexe 

kabelinfrastructuur kan de bekabeling worden weggewerkt in de ruime horizontale 

kabelgoten. De kabelgoten zijn uitgevoerd met bevestigingshouders voor diverse 

contactdozen. Data en elektriciteit zijn zo eenvoudig aan te sluiten op de werkplek.

W E G W E R K E N

Ondanks dat de hoeveelheid beschikbare archiefruimte per medewerker afneemt door de 

digitalisering van de informatie, zal er behoefte blijven aan opslagruimte direct op en om de 

werkplek. Persoonlijke spullen worden zo netjes aan het zicht onttrokken waardoor 

de werkomgeving een opgeruimde indruk achterlaat.

MOx WERKT SAMEN MET BACKBONE





MARKANT ONTWERP MOx

De onderstellen van MOx, de 4-poot en de O-poot, zijn vervaardigd uit een 

hoogwaardig stalenbuisprofi el van 70 x 30 mm. Dit profi el geeft MOx zijn stoere en 

industriële uitstraling. Het onderstel is volledig geconstrueerd uit monomaterialen 

waardoor MOx aan het einde van de levenscyclus uitstekend recyclebaar is. 

Er zijn samenstellingsdocumenten beschikbaar van MOx waarin alle gebruikte materialen 

tot in detail zijn gespecifi ceerd.

Tegelijk met de ontwikkeling van MOx is ook een compleet nieuw frame ontworpen. 

De nieuwe universele en modulaire constructie is een doorontwikkeling van de vermaarde 

‘Markant Systeem Architectuur’. Het is daarmee niet alleen toepasbaar op MOx, maar zal 

ook de standaard worden voor alle bestaande en toekomstige meubellijnen van Markant. 

Het intelligente ontwerp van de ‘beams’ maakt het mogelijk om MOx volledig zonder 

gereedschap te installeren. 

STAP 4

Nu kan de gebruiker zijn werkplek 

handmatig met de slinger verstellen met een 

bereik van 61 tot 85 cm. De slinger is na 

gebruik in te klappen, zodat deze aan het 

oog onttrokken wordt en niet in de weg zit.

STAP 3

Bij een manueel hoogte verstelbare 

werkplek wordt de aandrijfas haaks 

in de beam gestoken. De handslinger 

wordt aan het blad bevestigd met 

gebruikmaking van de ECO-fi ts.

STAP 2

Ook de montage van het werkblad vindt 

gereedschapsloos plaats. De onderzijde 

van het blad is voorzien van ECO-fi ts. 

Deze worden vastgeklikt in de ECO-

connectors op de bovenzijde van de poot.

STAP 1

De kop van de stalen beam wordt 

vastgehaakt aan de bevestigingsplaat op 

de poot. Door de handels op de beam 

naar beneden te drukken ontstaat er een 

onwrikbare koppeling.

KLAAR VOOR GEBRUIK!





ECO-F ITS
De gepatenteerde ECO-fi ts zorgen voor een gereedschapsloze montage van het 

werkblad en de accessoires aan het frame.

MSA
Razendsnelle en gereedschapsloze montage! MOx is het eerste meubelprogramma van Markant met de 

vernieuwde Markant Systeem Architectuur (MSA).

ERGONOMIE
Het venster in de poot zorgt voor een duidelijke afl eesbaarheid van de ingestelde hoogte. 

Het instelbereik loopt van 61 tot 85 cm.

HOOGTE VERSTELBAAR
Permanente hoogte verstelling met de inklapbare handslinger of optioneel met de elektromotor en het digitale 

display. Met de ‘click’ bediening is de werkplek zonder gereedschap op hoogte in te stellen. MOx is ook 

verkrijgbaar op een vaste hoogte van 75 cm voor vergaderoplossingen.

OPSTELL INGEN
Door de vele pootvarianten kan er een oneindig aantal bureaus, teamwerkplekken en vergadertafels worden 

samengesteld. Het ontwerp van MOx is strak, zakelijk en technisch perfect uitgevoerd. Door het tijdloze design blijft 

een kantooromgeving met MOx altijd up-to-date.

ACCESSOIRES
De functionaliteit van de werkplek kan worden vergroot door toevoeging van accessoires 

als kabelmanagement oplossingenen scheidingswanden.
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RECHTHOEKIGE WERK- EN VERGADERTAFELS
Vaste hoogte: 75 cm.
Afmetingen: v.a. 80 x 80 t/m 240 x 100 cm
met stappen van 20 cm.

RECHTHOEKIGE WERKTAFEL MET AANBOUWTAFEL
Verstelbereik: 61 - 85 cm met clickmechaniek, 
optioneel met handslinger of elektrisch verstelbaar.
Afmetingen basis tafel: 160 x 80 t/m 240 x 100 cm.
Afmetingen aanbouwtafel: 60 x 60 t/m 120 x 80 cm.

4X RECHTHOEKIGE WERKTAFEL AAN DE BACKBONE
Verstelbereik: 61 - 85 cm met clickmechaniek, 
optioneel met handslinger of elektrisch verstelbaar.
Afmetingen: 160 x 80 t/m 240 x 80 cm.  
Backbone: zie Backbone brochure voor specificatie.

BENCH OPSTELLING MET ‘MYSCREEN’
Verstelbereik: vaste hoogte 75 cm of 61 - 85 cm met clickmechaniek.
Afmetingen: 320 x 160 en 360 x 160 cm.
MyScreens: zijn te voorzien van diverse stoffen of een stalen paneel
met of zonder akoestische vulling.

RECHTHOEKIGE VERGADERTAFELS
Vaste hoogte: 75 cm.
Afmetingen: v.a. 160 x 80 t/m 240 x 120 cm
met stappen van 20 cm.

VRIJSTAANDE VIERKANTE VERGADERTAFEL
Vaste hoogte: 75 cm.
Afmetingen: 160 x 160 cm.
Uitgevoerd met bladdikte: 38 mm.

RECHTHOEKIGE WERKTAFELS
Verstelbereik: 61 - 85 cm met ‘clickmechaniek’.
Afmetingen: v.a. 80 x 80 t/m 240 x 100 cm
met stappen van 20 cm.

GESPIEGELDE OPSTELLING MET SCREEN*
Verstelbereik: 61 - 85 cm met clickmechaniek, 
optioneel met handslinger of elektrisch verstelbaar.
Afmetingen basis tafel: 160 x 80 t/m 240 x 100 cm. 
Afmetingen aanbouwtafel: 60 x 60 t/m 120 x 80 cm.

BENCH OPSTELLING MET LADEBLOKKEN*
Verstelbereik: vaste hoogte 75 cm of 61 - 85 cm met clickmechaniek.
Afmetingen: 320 x 160 en 360 x 160 cm.
Ladeblokken: met diverse indelingen 60 of 80 cm diep.

4X RECHTHOEKIGE WERKTAFEL MET ‘MYSCREEN’
Verstelbereik: 61 - 85 cm met clickmechaniek, handslinger of elektrisch.
Afmetingen: 160 x 80 t/m 240 x 100 cm.
MyScreens: zijn te voorzien van diverse stoffen of een stalen paneel 
met of zonder akoestische vulling.

RECHTHOEKIGE VERGADERTAFELS MET BLADOVERSTEEK
Vaste hoogte: 75 cm.
Afmetingen: v.a. 160 x 80 t/m 240 x 120 cm
met stappen van 20 cm.

MANAGER WERKTAFEL
Verstelbereik: 61 - 85 cm met clickmechaniek, 
handslinger of elektrisch.
Afmetingen: v.a. 200 x 100 cm t/m 240 x 120 cm.
Uitgevoerd met bladdikte: 38 mm en een glazen frostpaneel.

RECHTHOEKIGE WERKTAFELS
Verstelbereik: 61 - 85 cm met handslinger of elektrisch.
Afmetingen: v.a. 80 x 80 t/m 240 x 100 cm
met stappen van 20 cm.

MEGASPACE OPSTELLING MET SCREEN*
Verstelbereik: 61 - 85 cm met clickmechaniek, 
optioneel met handslinger of elektrisch verstelbaar.
Afmetingen basis tafel: 120 x 120 cm.
Afmetingen aanbouwtafel: 40 x 80 t/m 120 x 80 cm.

2X RECHTHOEKIGE WERKTAFEL MET CABINETS*
Verstelbereik: 61 - 85 cm met clickmechaniek, 
handslinger of elektrisch.
Afmetingen: 160 x 80 t/m 240 x 100 cm.
Scenarios: Stand Alone Cabinet.

4X CALL CENTER WERKPLEK MET ‘MYSCREEN’
Verstelbereik: 61 - 85 cm met clickmechaniek, 
handslinger of elektrisch.
Afmetingen: 160 x 80 t/m 240 x 100 cm.
MyScreens: voor iedere callcenter situatie (inbound en outbound) 
heeft Markant met ‘MyScreen’ een passende oplossing.

RECHTHOEKIGE VERGADEROPSTELLING
Vaste hoogte: 75 cm.
Afmetingen: MOx maakt het mogelijk om een oneindig
aantal individuele opstellingen te creëren op basis 
van het modulaire systeem.

MANAGER WERKTAFEL
Verstelbereik: 61 - 85 cm met clickmechaniek, 
handslinger of elektrisch.
Afmetingen: v.a. 200 x 100 cm t/m 240 x 120 cm.
Uitgevoerd met bladdikte: 38 mm en een glazen frostpaneel.
Scenarios: Stand Alone Cabinet.

Standaard zijn er 15 bladmaten beschikbaar. Afwijkende maatvoeringen op aanvraag. 
Bladen: 25 mm gemelamineerd spaanplaat / 38 mm gemelamineerd spaanplaat / 12 mm compactblad.
 .

* Getoonde screen: Markant ‘MyScreen’

RECHTE WERKPLEKKEN HOEK WERKPLEKKEN SCREENS MEETINGTEAM WERKPLEKKEN MANAGEMENT



TUBELED
Elegant vormgegeven LED lamp.
Uitgevoerd met 30x 0,1 W Led’s.
De lamp is vrij af te stellen door buigzaam bovendeel.

LAPTOPSTEUN TRAVELLER
Onmisbaar voor een gezonde houding bij laptopgebruik.
Inklapbaar en handig mee te nemen in de laptoptas.
In diverse standen in te stellen.

STEKKERBLOK
Geschikt voor professioneel gebruik.
Stekkerblok kan klantspecifi ek worden ingedeeld.
Koppelbaar middels de GST18 stekker.

ZOOMFLEX ARM
LCD-arm met gebruiksvriendelijke gasveer verstelling, 
bevestiging met bladklem of roset.

POWERFRAME
Indeling 3x stroom of 2x stroom + 2x data.
Onmisbaar voor laptop werkplekken.
Ideaal voor telefoonopladers en overige elektronica.
Wordt in het blad geplaatst.

Q4-SERIES
Multi functionele LCD-arm met bladklem.
LCD-scherm hoogte- en diepte verstelbaar, 
draai- en kantelbaar. Leverbaar met 2, 3 of 4 armen 
voor meerdere beeldschermen. 
Optioneel met roset door het blad met kabelsleuf.

ZOOM 102
Slank vormgegeven LCD-arm met bladklem.
Leverbaar in zilver en wit. Hoogte- en diepte verstelbaar, 
draai- en kantelbaar. 
Optioneel met twee armen voor dubbel beeldschermgebruik.
Optioneel met roset door het blad met kabelsleuf.

DOCKDESK
Indeling 3x stroom of 3x stroom + 2x data.
Onmisbaar voor laptop werkplekken.
Ideaal voor telefoonopladers en overige elektronica.
Met bladklem op elke positie te plaatsen.

PROTECTOR
Flexibele CPU-houder met strakke, moderne vormgeving.
Geschikt voor verticale en horizontale plaatsing.
Verkrijgbaar in wit, aluminium en zwart.
Optioneel draaibaar en te beveiligen d.m.v cylinderslot.

ELEKTRIFICATIE MONITORARMEN ACCESSOIRES

M-STORE
Compleet Melamine kastenprogramma met draai- en schuifdeuren.
Verkrijgbaar in de hoogtes 195, 160, 120 en 78 cm.
Kleuren wit, chateau eiken en driftwood.
Standaard indeling met legborden.

SCENARIOS SINGLE CABINET
Vrijstaand melamine personal storage element.
Deuren en laden zijn greeploos te bedienen.
Verkrijgbaar met diverse indelingen, optioneel verrijdbaar.

C-STORE 
De metalen draaideur- en ladekast met allure.
Verkrijgbaar in een groot aantal varianten.
Kleuren wit en zilver, deuren optioneel in melamine verkrijgbaar.
Standaard indeling met laden en/of legborden.

LUCA MESH
Bureaustoel met een zeer scherpe prijs/kwaliteit verhouding.
Met synchroonmechaniek voor een ergonomische zit.
De rug uitgevoerd in mesh geeft een eigentijdse uitstraling.

AMARO
Hoogwaardige ergonomische bureaustoel.
Door de veelvoud aan instelmogelijkheden is 
deze stoel volledig aan te passen aan iedere gebruiker.

ORGANIC  
Management bureaustoel met minimalistisch ontwerp.
Zitting en rug zijn uitgevoerd met netbespanning of
zwart lederen bekleding.

MYSCREEN
Modulair scheidingswanden programma.
Aluminium frame, leverbaar in iedere gewenste afmeting 
met diverse standaard stoffen.
Optioneel met akoestische vulling, perfect afgestemd voor 
werken in ‘open offi ces’.

GLASS-SCREEN
Gehard glazen paneel afwerking frost (gematteerd).
Leverbaar in diverse maatvoeringen.
Montage door het blad.

MYSCREEN MET CUSTOM PRINT
MyScreen is optioneel uit te voeren met een klantspecifi eke print.
Hiermee kan de werkplek verder gepersonaliseerd worden
en de sfeerbeleving van de werkomgeving vergroot.

ZITTEN OPBERGEN SCREENS



W W W . M A R K A N T O F F I C E . C O M




