
SCENARIOS



EEN NIEUW SCENARIO

Het nieuwe werken vraagt om nieuwe oplossingen, daarom komt Markant met 

Scenarios. Het meubelprogramma dat altijd aansluiting vindt bij het actuele scenario 

van uw organisatie. Organisaties worden virtueler! Het fysieke werk hoeft immers lang 

niet altijd meer plaats te vinden achter het bureau. Uw medewerkers werken onderweg 

in een wegrestaurant, gedetacheerd bij klanten of tijdens informeel overleg in het 

bedrijfscafé. Scenarios is een zeer veelzijdig inzetbaar systeemmeubel en kan ingezet 

worden als solitaire werkplek, flex-werkplek, teamwerkplek of vergadertafel.

Door de turbulente mondiale marktontwikkelingen moeten organisaties hun 

strategie en werkzaamheden razendsnel kunnen aanpassen. Om in te spelen op deze 

ontwikkelingen kunt u met Scenarios de organisatie opnieuw inrichten zonder fysieke 

verhuisbewegingen van het meubilair. 

In een ‘Scenarios kantoor’ vinden uw medewerkers altijd de werkplek en omgeving die 

de noodzakelijke werkzaamheden het best faciliteert.

Een Scenarios werkplek is altijd plug-and-play. Door de volledige integratie van ICT, 

elektrificatie en bekabeling kan de gebruiker na het instellen van de werkplek en het 

opstarten van de computer direct aan het werk.

Door de clustering van werkplekken en de geïntegreerde elektrificatie kan er met 

Scenarios gebouw onafhankelijk worden ingericht. Scenarios is vrijstaand in de ruimte 

te plaatsen; bekabeling kan vanuit het plafond of de vloer direct worden aangesloten 

op de werkplek. Met deze manier van inrichten neemt de flexibiliteit in het kantoor 

toe en kunnen er forse besparingen worden behaald op bijvoorbeeld ruimtegebruik, 

systeemwanden en klimaatinstallaties. 
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GEBOUW ONAFHANKEL IJK 
U bent vrij om de werkplekken daar waar nodig is in de ruimte te plaatsen, zonder 

rekening te houden met de vaste E-installatie in het gebouw. Kabels worden vanuit 

het plafond via de kolom naar de werkplekken geleidt of via een van de andere 

kabelingangspunten in Scenarios.

KABEL INFRASTRUCTUUR

Scenarios is ontworpen met in het achterhoofd het schrikbeeld van kabelkluwen 

op en onder de werkplek. Een onzichtbaar netwerk van afsluitbare kabelkanalen 

verbindt de werkplekken en levert een kabelschone werkplek op.

GRENZELOZE INRICHTING

U hoeft niet meer in hokjes en afdelingen te denken. Muren vallen letterlijk en 

figuurlijk weg met als resultaat een verbeterde communicatie, ruimtebesparing 

en meer flexibiliteit.

PERSOONLIJK  EN FUNCTIONEEL 
Scenarios voorziet in een persoonlijke werkplek voor elke gebruiker. Door de huiselijke 

uitstraling, verborgen techniek en de individuele instelbaarheid creëert Scenarios een 

aangename werkomgeving waarin de medewerker optimaal kan functioneren. 

ICT  PLUG AND PLAY

Werkplek en ICT-oplossingen vloeien samen. Alle faciliteiten zijn aanwezig zodat 

de gebruiker direct aan de slag kan. CPU’s, printers, PDA’s, mobiele telefoons, er is 

altijd een aansluiting beschikbaar binnen handbereik.

DUURZAAM SCENARIO

Het Scenarios programma is opgebouwd uit monomaterialen, deze zijn aan het 

einde van de levensduur met eenvoudige gereedschappen van elkaar te scheiden 

en terug te brengen in de kringloop. Met de optioneel leverbare afvalbakken begint 

afval scheiden bij Scenarios al op de werkplek.
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GRENZELOZE INRICHTING

U bent vrij om de werkplekken in de ruimte te plaatsen, zonder rekening te houden met 

de vaste E-installatie in het gebouw. Kabels worden vanuit het plafond via de kabelkolom 

naar de werkplekken geleid of via een van de andere kabelingangspunten 

in Scenarios.

De ICT afdeling zal het Scenarios programma direct omarmen. Binnen Scenarios zijn zij 

instaat om de data eenvoudig en gestructureerd aan te leggen. Bij aanpassingen in de 

toekomst kunnen zij snel en accuraat handelen zodat medewerkers weer snel aan het 

werk kunnen en minimale hinder ondervinden.

BEK ABEL ING EN INRICHTING

Twee fenomenen die in eerste instantie niet zoveel met elkaar van doen lijken te 

hebben. Bij een nieuwe werkruimte is het veelal de ICT-afdeling die de keuze maakt 

voor het netwerk en de aansluitingen verzorgt. Nadat de bureaus zijn geplaatst blijkt 

vaak dat de hoeveelheid kabels op de werkplek niet goed kan worden verwerkt.

Scenarios integreert deze twee werelden op een perfecte wijze. Scenarios is ontworpen 

met in het achterhoofd het schrikbeeld van kabelkluwen op en onder de werkplek. 

Een onzichtbaar netwerk van afsluitbare kabelkanalen verbindt de werkplekken en 

levert een goed georganiseerde kabelschone werkplek op.

Kabelingangspunt

Stroom  

Data





KABEL INFRASTRUCTUUR

Afsluitbare kabelkanalen lopen integraal door onder de werkplekken. Data en elektriciteit kunnen van elkaar 

worden gescheiden. Een trekontlasting en andere faciliteiten zijn standaard voorzien in de goot. De bekabeling 

vanaf het werkblad heeft rechtstreeks toegang tot de onderliggende goot. De goot heeft een doorlopende sleuf 

welke is voorzien van borstels.

HOOGTE VERSTELL ING

Scenarios werkplekken zijn altijd hoogte verstelbaar met een handslinger of optioneel uit te voeren met een elektrische bediening.

De eenvoudige hoogteverstelling van de werkbladen vormt een belangrijk aspect van het Scenarios concept waarbij de werkplek 

altijd is in te stellen op de lengte van de gebruiker. Zo kunnen medewerkers zonder vaste werkplek overal in de organisatie een 

geschikte werkplek vinden en instellen naar hun comfort.

IT- INTEGRATIE

De CPU wordt veilig opgeborgen en aan het zicht onttrokken in de speciaal daarvoor ontworpen CPU-kast. 

De CPU draait mee naar buiten zodra de deur open draait waardoor de bediening van de CPU binnen bereik komt 

van de gebruiker. Om te voorkomen dat de CPU oververhit raakt, is er in de CPU-kast gezorgd voor voldoende 

luchtcirculatie om de warmte af te voeren. Tevens kan de CPU-ruimte ook worden voorzien van een geïntegreerde 

afvalbak op de plaats van een computer.

PRIVACY

Tussen de werkplekken kunnen fraaie glazen panelen geplaatst worden of gestoffeerde screens met functionele 

capaciteiten. De gestoffeerde screens kunnen in elke kleur, print of stofsoort worden uitgevoerd, met de 

mogelijkheid voor extra akoestische demping op de werkplek.

PLUG AND PLAY

Door de toepassing van slimme accessoires wordt de werkplek optimaal gefaciliteerd voor de medewerker en kan 

deze direct aan de slag. Niet alleen het werkblad maar ook het beeldscherm of de laptop zijn individueel verstelbaar. 

De directe toegang tot stroom en data op- of in het werkblad zijn onmisbaar voor de gebruiker zodat laptops en 

andere elektronica kunnen worden aangesloten en opgeladen.

KOPPEL ING KABELGOTEN

De kabelkanalen lopen door in de kasten en zijn eenvoudig toegankelijk. Deze bevinden zich onder de 

uitneembare plint en zijn naar keuze leverbaar in RVS-look of houtprint. De kabelkanalen lopen door als er 

meerdere kasten tegen elkaar geplaatst worden, waardoor iedere denkbare configuratie is te voorzien van een 

optimale kabelinfrastructuur. Het bekabelingsconcept is gepatenteerd door Markant.
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BEKABEL ING OP NIVEAU

De bekabeling naar de werkplek speelt zich af op meerdere niveaus. 

In kantoorsituaties wordt de bekabeling veelal aangevoerd uit de wand- of plintgoten. 

Het nadeel hiervan is dat werkplekken daardoor altijd gesitueerd moeten worden langs 

de wand of aan de raamzijde. 

Binnen Scenarios kan bekabeling op drie niveaus worden aangevoerd.

I. Vanuit het plafond met de kabelkolom

II. Vanuit de computervloer in de ‘cabinets’ of ‘cubes’ 

III. Vanuit de wand in de integrale kabelkanalen onder de werkplekken

Stroom 

Data



DUURZAME SCENARIOS

Scenarios is ontworpen vanuit de systeemgedachte ‘Markant Systeem Architectuur’ 

(MSA). De modulaire opbouw met uitwisselbare componenten maakt elke gewenste 

combinatie van werktafels, vergadertafels en bench opstellingen mogelijk.

Door de losse componenten, structuur en gebruik van monomaterialen kunnen 

onderdelen in nieuwe confi guraties 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. Door de geïntegreerde elektrifi catie is het mogelijk om decentraal 

de elektriciteitsvoorziening zo te reguleren dat er energiebesparingen

gerealiseerd kunnen worden. Markant adviseert welke oplossing het beste past binnen 

de gegeven omstandigheden.

Schoonheid en design zijn eveneens duurzame factoren! Scenarios heeft een tijdloos 

design waardoor het voor lange tijd een unieke ervaring blijft om aan te werken en een 

fraai object is in de ruimte.

PERSOONLIJKE  SCENARIOS

Het meubelprogramma Scenarios is als geen ander in staat om de corporate identity 

van uw organisatie te onderschrijven. Door een veelheid aan materiaalkeuzes en 

uitvoeringsmogelijkheden is er altijd een Scenarios dat bij u past. 

Scenarios is ontworpen met veel aandacht voor detail en afwerking, waardoor het een 

bijzonder markant voorkomen heeft gekregen. Met Scenarios wordt een bijzonder 

stijlvol interieur gecreëerd met een warme en duurzame uitstraling.

Voor de gebruiker is Scenarios eenvoudig in te stellen op de persoonlijke

maat met behulp van de (elektronische) hoogte verstelling. Hierdoor is ontspannen en 

ergonomisch werken gegarandeerd. De modules voor opbergen kunnen naar wens 

worden ingedeeld met laden, legborden, hangmappenframes en CPU-berging. 

Stelt u zich eens het scenario voor, waarbij de inrichting het welzijn en de prestaties van 

de medewerkers optimaliseert.

MIL IEUWET EN REGELGEVING
■ Markant verbindt zich ertoe te voldoen aan wettelijke milieuvoorschriften

■ Markant Nederland BV en Maleisië zijn ISO14001 gecertifi ceerd

■ Scenarios voldoet aan door ‘Senter Novem’ gestelde eisen, 

 voor duurzame inrichting.

DUURZAAMHEIDSDOELSTELL INGEN
■ Terugdringen van het energieverbruik

■ Terugdringen van het grondstoffenverbruik

■ Duurzaam ketenbeheer – afval is het begin van een nieuwe keten

1 2

4 3 SCENARIOS PRODUCTDESIGN
■ Materialen zijn met huis, tuin en keukengereedschap te scheiden

■ Vermindering van brandstofverbruik door gereduceerde transportvolumes

■ Plaatmateriaal voldoet aan de E1 norm voor formaldehydeklasse emissie

MARKANT L IFE  CYCLE SER VICE
■ Hergebruik MSA-onderdelen in de eigen organisatie

■  Hergebruik MSA-onderdelen door derden (bemiddeling door Markant)

■ Terugname meubilair volgens ‘Ladder van Lansink’, vraag naar de voorwaarden





KOLOM
Op vierkante kolompoot.
Vaste hoogte 75 cm.
B x D 140 x 140 en 160 x 160 cm.
Bladdikte 38 mm.

COMBI FRAME + STAND ALONE CABINET 
4 werkplekken.
Verstelbaar HV of elektrisch 62-85 cm.
Bladdiepte 75 cm; bladbreedte 160 / 180 / 200 cm.
Combinatie met 2x Stand Alone Btween Cabinet.

MEETINGCUBESPANELS CABINET SHORT EXECUTIVE CABINET

Scenarios opstellingen in afwijkende kleuren, materialen en formaten leverbaar in overleg. Alle varianten zijn inclusief kabelgoot.

PANEL + CUBE
1 werkplek – panel en end cube op uiteinden.
Verstelbaar HV of elektrisch 62-85 cm.
Bladdiepte 100 cm; bladbreedte 230 cm.
Bladdikte 38 mm incl. frostscreen.

TERUGGESTELDE WAGEN
Paneelpoten teruggeplaatst.
Vaste hoogte 75 cm.
B x D 160 / 180 / 200 / 240 x 80 / 90 / 100 / 120 cm.
Bladdikte 38 mm.

WANGEN OP UITEINDEN
Paneelpoten op het bladeinde.
Vaste hoogte 75 cm.
B x D 240 / 280 / 320 x 100 / 120 / 160 cm.
Bladdikte 38 mm.

PANEL + CABINET
1 werkplek – panel en end cabinet op uiteinden.
Verstelbaar HV of elektrisch 62-85 cm.
Bladdiepte 100 cm; bladbreedte 230 cm.
Bladdikte 38 mm incl. frostscreen.

PANEL + PANEL
1 werkplek – panels op uiteinden.
Verstelbaar HV of elektrisch 62-85 cm.
Bladdiepte 100 cm; bladbreedte 230 cm.
Bladdikte 38 mm incl. frostscreen.

COMBI DESK
2 werkplekken – panels op uiteinden.
Verstelbaar HV of elektrisch 62-85 cm.
Bladdiepte 75 cm.
Bladbreedte 160 / 180 / 200 cm.

SINGLE DESK
1 werkplek – panels op uiteinden.
Verstelbaar HV of elektrisch 62-85 cm.
Bladdiepte 80 cm.
Bladbreedte 160 / 180 / 200 cm.

CUBE + PANEL
2 werkplekken – end cube en panel op uiteinden.
Verstelbaar HV of elektrisch 62-85 cm.
Bladdiepte 75 cm; bladbreedte 160 / 180 / 200 cm.
CPU ruimte en opbergruimte.

END SHORT CABINET + PANEL
2 werkplekken – end short cabinet en panel op uiteinden.
Verstelbaar HV of elektrisch 62-85 cm.
Bladdiepte 75 cm; bladbreedte 160 / 180 / 200 cm.
CPU ruimte en grote opbergruimte.

CUBE + CUBE
4 werkplekken – end cubes op uiteinden.
Verstelbaar HV of elektrisch 62-85 cm.
Bladdiepte 75 cm; bladbreedte 160 / 180 / 200 cm.
CPU ruimte en opbergruimte.

BTWEEN SHORT CABINET + PANEL
4 werkplekken – btween short cabinet tussen werkplekken.
Verstelbaar HV of elektrisch 62-85 cm.
Bladdiepte 75 cm; bladbreedte 160 / 180 / 200 cm.
CPU ruimte en grote opbergruimte.

END CABINET
2 werkplekken – end cabinet en panel op uiteinden.
Verstelbaar HV of elektrisch 62-85 cm.
Bladdiepte 75 cm; bladbreedte 160 / 180 / 200 cm.
CPU ruimte en extra grote opbergruimte.

2X BTWEEN CABINET 
8 werkplekken – btween cabinets tussen werkplekken.
Verstelbaar HV of elektrisch 62-85 cm.
Bladdiepte 75 cm; bladbreedte 160 / 180 / 200 cm.
CPU ruimte en extra grote opbergruimte

END CUBE + BTWEEN CUBE
4 werkplekken – end cubes en btween cubes.
Verstelbaar HV of elektrisch 62-85 cm.
Bladdiepte 75 cm; bladbreedte 160 / 180 / 200 cm.
CPU ruimte en extra opbergruimte.

END SHORT CABINET 
4 werkplekken – end short cabinets op uiteinden.
Verstelbaar HV of elektrisch 62-85 cm.
Bladdiepte 75 cm; bladbreedte 160 / 180 / 200 cm.
CPU ruimte en grote opbergruimte.

2X BTWEEN CABINET
8 werkplekken – btween cabinets tussen werkplekken.
Verstelbaar HV of elektrisch 62-85 cm.
Bladdiepte 75 cm; bladbreedte 160 / 180 / 200 cm.
CPU ruimte en extra grote opbergruimte.



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

LAPTOPSTEUN VESA
Geschikt voor elke LCD-arm met VESA-aansluiting.
Ideaal i.c.m. laptop - beeldschermgebruik.
Ideaal i.c.m. Q4-series.

PROTECTOR 
Hoogte- en breedte verstelbare CPU-houder.
Leverbaar in zilver en wit.
Optioneel met draai- en uittrekfunctie.
Optioneel met slot tegen diefstal.

V-STORE
Stalen roldeurkast met 3-puntsluiting.
Leverbaar in 72, 105, 135, 165 en 198 cm hoog, 
120 cm breed. Leverbaar in de kleuren wit en zilver.
Optioneel met topblad, decor naar keuze.

MOBIELE LAPTOPSTEUN TRAVELLER
In diverse standen plaatsbaar.
Opklabaar om mee te nemen in laptoptas.
Onmisbaar voor laptop werkplekken.

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.

CABLE-TUBE
Uitneembare aluminium kabelkolom + montage ring.
Te monteren op de centrale kabelgoot.
Te monteren op de kabelpotten in cabinets en cubes.
Eenvoudig op lengte te maken.

POWERFRAME
Indeling 3 x stroom of 2 x stroom + 2 x 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.

GLASS-SCREEN
Gehard glas in frost of helder.
Te monteren op centraal kabelkanaal.
Leverbaar in diverse maatvoeringen.

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

ESTRELLA
Bureaulamp met dimbare, energiezuinige LED-verlichting.
Voor richtbaar egaal licht op het werkblad.
Standaard geleverd met bladklem.
Optioneel leverbaar met screen-bracket of ronde voetplaat.

UP & DOWN LIGHTER 250W
Egaal, dimbaar, energiezuinig PL licht.
Te monteren op centraal kabelkanaal.
Te monteren op de kabelpot in cabinets en cubes.
Optioneel in twin-uitvoering voor vier werkplekken.
Ook leverbaar vrijstaand met vloerplaat.

ELEKTRIFICATIE ACCESSOIRESMONITORARMEN SCREENSPC / LAPTOP SUPPORT OPBERGENVERLICHTING ZITTEN

3E NIVEAU
Functionele opbergruimte voor ordners
boven de werkplek.

AFVALBAK
Clean desk en clean offi ce.
Lichtgewicht afvalbak.
Voor een opgeruimd kantoor.

FILE DRAWER
Dossiers binnen handbereik.
Uittrekframe t.b.v. A4-hangmappen.
Voor in cubes en cabinets.

C-STORE 
Stalen 2-deurkast.
Leverbaar in 101, 133, 165 en 200 cm hoog,
100 cm breed.
Inclusief legborden.

LUCA MESH
Gepolijste uitvoering, 2D armleggers.
Zitting in Zeta stof zwart.
met ventilerende mesh rug.
Conform EN 1335. 

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.

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’.

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.

LIGHT SHADE
Designlamp voor algemene en sfeerverlichting.
Dimbaar met energiezuinige PL lamp.
Te monteren op centraal kabelkanaal.
Te monteren op de kabelpot in cabinets en cubes.
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