
Het ideale zit-sta bureau



Matrix
Matrix is een uniek zit/sta bureau: één frame, verpakt in een stevige, 
handzame kartonnen doos, en vormt het onderstel voor elk formaat 
zit/sta werkplek. Het voorgeassembleerde frame is uitklapbaar 
en telescopisch. De installatietijd is daardoor zeer kort. 

Met een versteltraject van 65-130 cm voldoet Matrix aan alle benodigde 
normen. De extreem stille hoogte verstelling, met 2 motoren, zorgt 
bovendien voor een uitermate prettige manier van werken in de 
meest stiltegevoelige ruimtes. Dat maakt Matrix tot de ideale zit/sta 
werkplek: voor op kantoor, thuis, in de studieruimte of werkplaats.

 Simpele montage: In 40 seconden klaar!
 Hoogte verstelling: 65-130 cm.
 Snel: 40 mm per seconde.
 Stil: slechts 39 dB!
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Matrix is verkrijgbaar in drie varianten. Als hoekbureau met een 
maximale afmeting van 200 x 80 cm (+ aanbouw 70 - 90 cm). Nieuw is 
de duo opstelling, waarbij optioneel een scheidingswand geplaatst kan 
worden. Ook kan Matrix gecombineerd worden met een tafelblad van 
240 x 120 cm, waardoor een zit/sta vergadertafel gecreëerd wordt.
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Wit RAL 9016
XX= 80

Zilver RAL 9006
XX= 60

Zwart RAL 9005
XX= 70

Matrix
ARTIKEL NR: 251001XX

Matrix hoekbureau
ARTIKEL NR: 251012XX

Matrix duo opstelling
ARTIKEL NR: 251010XX

Beschikbare framekleuren 
(Blad verkrijgbaar in alle standaard Markant decoren)

Het frame van Matrix (251001XX) is verpakt in een 
stevige kartonnen doos van 122x22x28 cm (lxbxh).
De verpakking is voorzien van zes handgrepen voor 
eenvoudige handling.

Maak de doos open en vouw hem uit. 
Het frame zit voorgemonteerd in de doos.

Klap de poten omhoog, schuif het onderstel op 
maat en fixeer deze met de bouten die al in het 
frame zijn gemonteerd.

Monteer het onderstel op het werkblad en sluit 
het display aan. Uw werkplek is nu klaar voor 
gebruik. Het is ook mogelijk dat bij levering 
wij voor u de Matrix monteren.

Snelle montage
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Q4 500mm Post + 1x ZOOM 102 (Incl. Zoomklem)
ARTIKEL NR: IB210600W

Designmultimodule
ARTIKEL NR: 39131600

Optioneel: wangen voor Matrix
ARTIKEL NR: 25102080 (wit)

ARTIKEL NR: 25102070 (zwart)

ARTIKEL NR: 25102060 (zilver)

Kabelslurf (127 cm)
ARTIKEL NR: 68111770 (zwart)

ARTIKEL NR: 68111750 (zilver)

ARTIKEL NR: 68111700 (transparant)

Myscreen is verkrijgbaar in diverse hoogte- en 
breedtematen. Naar wens is iedere stof, kleur en 
dessin mogelijk.

Accessoires

Markant  |  6

Wirebasket (wit)
ARTIKEL NR: 6020901480

Handset

Standaard is Matrix 
voorzien van een zeer 
gebruiksvriendelijke én 
milieuvriendelijke handset. 
De standby power is 
minder dan 0,1W.

Drietraps-poten

Matrix heeft drietraps-poten
die tot 130 cm hoog 
verstelbaar zijn. De stille
verstelling (39 dB) gaat 
met een snelheid van 40 mm
per seconde. De maximale 
belasting is 120 kg.

Memory display

Uw Matrix bureau is 
optioneel uitbreidbaar met 
een 4 standen memory 
display. Door op de knop 
omhoog en een cijfer naar 
voorkeur te drukken slaat 
u de huidige hoogte op.

Telescopisch frame

Het frame van Matrix is 
telescopisch. De kleinste 
maat van het frame is 120 
cm, de grootste maat 200 cm. 
Matrix is dus geschikt voor 
werkbladen van 120 - 200 cm. 
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