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MARKANT DELTA

Delta is het meest veelzijdige meubelprogramma van Markant. De vormgeving is 

sober en ontdaan van franje. Het unieke klikmechanisme in de poot onderstreept het 

innovatieve karakter van de Delta. Om de gewenste werkhoogte in te stellen volstaat een 

voetdruk. Voor de Delta heeft Markant alle kennis en ervaring samengebracht die zij bij 

haar eerdere meubelprogramma’s heeft opgedaan. 

Dit culmineert in een ontwerp dat zich onderscheidt door effi ciënt materiaalgebruik, een 

ingenieus klikmechaniek en oog voor detail. 

Delta is ontworpen volgens het modulaire concept van Markant Systeem Architectuur 

(MSA), wat betekent dat de componenten van verschillende programma’s onderling 

uitwisselbaar zijn. 

Delta is zo vormgegeven dat met een gering aantal componenten een grote 

verscheidenheid aan werk- en vergaderplekken kan worden opgebouwd.

Hierdoor zet Markant een zeer prijsbewust meubel in de markt, dat duurzaam 

omspringt met grondstoffen. Een meubelprogramma waar instelbaar, verstelbaar en

zit/sta varianten het complete ergonomische spectrum afdekken. De mechanismen zijn 

allen leverbaar met zowel een T- als een C-poot. De lijnvoering van Delta is bewust sober 

gehouden. Zo past de Delta zich aan zijn omgeving aan als een kameleon en is daardoor 

inzetbaar in elk type organisatie.

Standaard is Delta hoogte instelbaar van 62-85 cm met het unieke klikmechanisme 

en optioneel volledig traploos met een slingermechaniek of een elektromotor met 

tiptoetsbediening. Markant is een van de weinige meubelfabrikanten die in dezelfde lijn 

als de standaard werkplekken ook een zit/sta variant heeft ontwikkeld. Uiteraard voldoet 

Delta aan de NEN- en EN-normeringen (NEN 2449: 2006 NL en NEN EN 527). 

TNO heeft Delta volgens deze normen getest en goedgekeurd.
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ONDERHOUDSARM
Het Delta programma is onderhoudsarm. Door de perfecte afwerking en afgeronde 

vormen is Delta gemakkelijk schoon te houden. De hoogte verstelmechanismes zijn 

eveneens onderhoudsarm. De hoge kwaliteit wordt onderstreept door de standaard 

garantieperiode van zeven jaar (onder voorwaarde uit te breiden naar 10 jaar).

MSA
MSA staat voor ‘Markant Systeem Architectuur’ dit betekent dat het bureaumeubel 

assortiment is gebaseerd op één systeemgedachte. Tijdens de ontwikkeling van 

Delta werd gekeken hoe de bestaande MSA-onderdelen toegepast konden worden. 

Hierdoor sluit Delta naadloos aan op de voorgaande programma’s en is het daarmee 

uitwisselbaar. Zo is het mogelijk om het kantoor te upgraden of aan te passen aan de 

omstandigheden zonder enorme prijsconsequenties.

DUURZAAM
Door de losse componenten en gebruik van monomaterialen kunnen onderdelen in 

nieuwe configuraties worden hergebruikt of eenvoudig worden gerecycled.  

Met ‘Markant Life Cycle Service’ zorgen wij ervoor dat de werkplekken aan het eind

van de gebruiksperiode volgens een duurzaam scenario opnieuw worden

ingezet of afgevoerd.

FACIL ITAIR
Het Delta programma is moeiteloos te monteren, eenvoudig in te stellen en snel om te 

bouwen. Het aanpassen van de werkhoogte voor de gebruiker is bijzonder eenvoudig: 

met het unieke klikmechanisme op de voet. Zo kan de hoogte zonder gereedschap 

worden aangepast.

POOTVARIANTEN
De Delta tafels zijn leverbaar met een C- of T-poot. Binnen een geschakelde 

bureauconfiguratie zorgen tussenpoten voor extra stabiliteit, zonder daarbij te hinderen. 

Er is een kolompoot zonder voet en een tussenpoot met een kleine voet. 

De kolompoten zijn onderling te koppelen en dan ontstaat er de Delta combidesk 

waarbij één frame twee bureaubladen faciliteert.

INDIV IDUEEL
Individualiteit gaat verder dan de hoogte instelbaarheid van het werkblad. 

De vele uitvoeringsmogelijkheden van Delta maken het mogelijk zowel aan de 

corporate wensen en eisen te voldoen, als ook aan die van de werknemer. 

Nuttige accessoires als organisatiepanelen, elektrificatiemodules en flatscreenarmen 

zorgen ervoor dat de werkplek perfect kan worden afgestemd op de gebruiker.



DELTA Z IT/STA
Zit/sta werkplekken worden doorgaans uitsluitend aangeschaft voor werknemers die 

zeer intensief met de computer werken of rug-, nek- en schouderklachten hebben. 

De zit/sta werkplek zou echter veel vaker ingezet moeten worden. Een preventieve inzet 

voor alle medewerkers zal er toe leiden dat het uitvalpercentage van mensen 

met klachten aan rug, nek en schouders sterk zal afnemen. Daarnaast zal afwisselend 

zittend en staand werken bijdrage aan een verbeterde dynamiek op de werkplek, 

waardoor medewerkers geconcentreerder en productiever werken. De investering in een 

zit/sta werkplek verdient zichzelf dus eenvoudig terug!





DELTA COMBIDESK
Deeluitmakend van de Delta familie laat de Combidesk zich uitstekend combineren met de standaard werkplekken. Door de samenvoeging 

van twee werkplekken op één frame kan er met minder onderdelen worden volstaan – de totaaloplossing is dus groter dan de som der delen.

Aan de lengte balk, die de werkplekken onderling verbindt, kunnen aan weerszijde kabelkorven of afsluitbare kabelkanalen worden 

opgehangen. De bekabeling wordt zo fraai weggewerkt en kan integraal worden doorgelinkt van de ene naar de andere werkplek.

CAMOUFLAGE HOOGTE VERSCHIL
De werkstations worden onderling afgeschermd door een scheidingswand. Dit bevordert niet alleen de concentratie van de medewerkers, 

maar geeft ook een rustiger beeld in het kantoor. De scheidingswanden camoufl eren het hoogte verschil tussen de werkbladen, wanneer de 

bureaus ingesteld staan op de lengte van de gebruikers.

OSAKA
De Osaka is een beugel waarmee de scheidingswanden van Markant direct op de Delta gemonteerd kunnen worden. Hierdoor staan 

alle scheidingswanden in het kantoor op gelijke hoogte, onafhankelijk van de hoogte van de tafels. Door het zwevende effect van de 

scheidingswanden is de ruimte eenvoudig schoon te maken en blijft de lucht circulatie in de ruimte intact. Dit zorgt voor een aanzienlijk lager 

energieverbruik van de klimaatbeheersing. 





SYNCHRO MANUEEL  EN ELEKTRO
Dit onderstel is traploos in hoogte verstelbaar met behulp van een handslinger of een elektromotor.

Conform NEN2449: 2006 NL en NEN EN 527 is het verstelbereik 62-85 cm. De slinger bevindt zich standaard aan 

de zijkant maar kan ook eenvoudig aan de voorzijde van de werkplek worden geplaatst. 

De ‘Delta Synchro Manueel en Elektro’ poot is leverbaar in een C- en T-variant.

CLICK
Delta is conform de NEN2449: 2006 NL instelbaar met een bereik van 62 - 85 cm. De instelling is door de 

gebruiker aan te passen door het blad omhoog te trekken en tegendruk te geven op de voet van de Delta-poot. 

Met behulp van de unieke voetklik op de poot kan het werkblad naar beneden gebracht worden. 

De ingestelde bladhoogte is af te lezen op de poot. De ‘Delta Click’ poot is leverbaar in een C- en T-variant.

Z IT/STA
Dit onderstel is traploos verstelbaar met behulp van elektromotor. De ingestelde hoogte is af te lezen op de display 

aan de voorzijde van de bladrand. Er zijn drie geheugenposities te programmeren. Confrom NEN 2449:2006 NL en 

NEN EN 527 is het verstelbereik 62-128 cm. Delta Zit/Sta is leverbaar in een C- en T-variant.

VERGADEROPSTELL INGEN
Een Delta werkplek wordt standaard uitgevoerd met een stalen frame. Optioneel is het frame uit te voeren in aluminium. 

Met Delta kan iedere vergaderopstelling worden geconfi gureerd. Op basis van het aantal zitplaatsen en de (gewenste) vorm wordt 

er een frame samengesteld met een zo gering mogelijk aantal poten. De kolompoten en poten op een kleine voet garanderen 

voldoende beenruimte en voorkomen dat er poten onnodig in de weg staan. 

WERKBLADEN
De bureaubladen zijn leverbaar in melamine op spaanplaat, in HPL postform of in volkern.

De ruime keuze aan Markant bladdecors geven Delta de gewenste uitstraling. De werkbladen zijn leverbaar in vele maten en 

vormen en kunnen op klantspecifi catie worden besteld.

LAK-  EN BLADKLEUREN
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.





RECHTE WERKPLEKKEN ZIT/STA WERKPLEKKEN COMBIDESKS KLEINE VERGADERTAFELS HOEK WERKPLEKKEN GROTE VERGADERTAFELS

BUREAU DELTA ZIT/STA ERGOCURVE 200 X 80 CM
T of C poot.
Onderstel zilver of wit.
Elektrisch verstelbaar 62-128 cm.

BUREAU DELTA TON
T poot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click mechanisme.

BUREAU DELTA ZIT/STA 200 X 80 CM 
T of C poot.
Onderstel zilver of wit.
Elektrisch verstelbaar 62-128 cm.

BUREAU DELTA VERGADER ROND KLEIN
Kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click mechanisme.

BUREAU DELTA ZIT/STA MEGASPACE 200 X 200 CM
T of C poot + kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Elektrisch verstelbaar 62-128 cm.

BUREAU DELTA VERGADER
Kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click mechanisme.

BUREAU DELTA RECHT 200 X 80 CM
T of C poot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.

BUREAU DELTA COMBIDESK 2X 160 X 80 CM 
H poot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.

BUREAU DELTA ERGOCURVE 200 X 80 CM
T of C poot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.

BUREAU DELTA COMBIDESK 4X 200 X 80 CM
H poot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.
Incllusief 4 HQ ladeblokken aan uiteinden.

BUREAU DELTA COMBI 200 X 80 CM
T of C poot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.

BUREAU DELTA COMBIDESK 4X 180 X 80 CM 
H poot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.

BUREAU DELTA DUOMAX
T of C poot + kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.

BUREAU DELTA VERGADER
Kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click mechanisme.

BUREAU DELTA MULTI 200
T of C poot + kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.

BUREAU DELTA VERGADER ROND GROOT
Kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click mechanisme.

BUREAU DELTA DUOMAX 
T of C poot + kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click, HV of elektrisch 62-85 cm.

BUREAU DELTA VERGADER ROND
Kolompoot.
Onderstel zilver of wit.
Verstelbaar click mechanisme.

Kijk voor overige mogelijkheden in de prijslijst.



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

POWERFRAME
Indeling 3x stroom of 2x stroom + 2x data.
Onmisbaar voor op de fl exwerkplek.
Ideaal voor telefoonopladers en overige elektronica.
Wordt in het blad geplaatst.

Q4-SERIES
Multi functionele monitorarm met bladklem leverbaar in zilver of wit.
Scherm hoogte- en diepte verstelbaar, draai- en kantelbaar.
Leverbaar met 2, 3 of 4 armen voor meerdere beeldschermen, 
maar ook voor bevestiging van laptophouder of ‘Thin Client’ houder.
Optioneel met roset door het blad met kabelsleuf.

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

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

DOCKDESK
Indeling 3x stroom of 2x stroom + 2x data.
Onmisbaar voor op de fl exwerkplek.
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.

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

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

ESTRELLA
Bureaulamp met dimbare, energiezuinige LED-verlichting.
Voor richtbaar egaal licht op het werkblad.
Door bladklem eenvouding op elke positie te plaatsen.

CONI POWERDOCK
Stroom en/of data luxe weggewerkt in het blad. 
Bij geen gebruik is de powerdock mooi afgewerkt
met een gecoate cover.

SARA
Moderne design bezoekerstoel, verkrijgbaar 
op slede  of 4-poots kruisvoet (optioneel draaibaar).
Verkrijgbaar in diverse luxe stofferingen.

V-STORE
Stalen roldeurkast met 3-puntsluiting.
120 cm breed, leverbaar in 72, 105, 135,
165 en 198 cm hoog.
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