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De afgelopen jaren is de manier van werken enorm veranderd. 
Er heeft  een functieverschuiving plaatsgevonden op kantoor, 
waarbij meer wordt overgestapt op activiteit gerelateerd 
werken. Taken worden gevarieerder, uitdagender, mobieler 
en met meer deadlines. Samenwerking met collega's die in 
verschillende gebieden en zelfs tijdzones werken, wordt vrij 
gebruikelijk. 

Werknemers hebben plekken nodig waar zij ongestoord kunnen werken 

of ontspannen. Professionals moeten een fysieke omgeving hebben die 

niet alleen ondersteunt, maar ook motiveert en inspireert. Informele 

werkomgevingen binnen een kantoor stimuleren ontmoetingen, 

creativiteit en uitwisseling van ideeën.

Werkgevers die deze nieuwe en diepgaande realiteit erkennen, zijn 

een stap voor op de concurrentie in het werven en behouden van goed 

presterend talent.

Hybrid brengt het comfort van thuis naar kantoor en creëert de beste 

werkplek tijdens het zitten, staan of bewegen. Het veranderen van 

het fysieke karakter en de sociale ervaring van de werkplek stimuleert 

fl exibele werknemers om meer tijd op kantoor door te brengen, 

productiever te zijn en doelstellingen te bereiken.

Hybrid vermindert de sedentaire tijd die de gezondheid van mensen op 

lange termijn nog steeds verslechtert. Hybrid staat voor Activity Based 

Working op een informele en gezonde manier. 
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De Hybride collectie kan worden onderverdeeld in drie categorieën: 
werkplekken, soft seating en tafels. Deze drie meubelcategorieën 
vormen samen de uniforme Hybrid collectie en delen dezelfde 
ontwerpkenmerken, zoals de prachtige houten poten en de 
stofkleuren.

Zit-sta werkplekken
Het 12 cm dikke scherm, met in hoogte verstelbare werkbladen aan beide zijden, 

wordt zwevend gemonteerd tussen de typerende Hybrid poten. Alle technologie 

zit verborgen in dit scherm en alle kabels kunnen in de geïntegreerde kabelgoot 

worden geplaatst. Daardoor kunnen kabels uit het zicht van werkplek naar 

werkplek geleid worden.

De Max Hybrid werkplekken zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en kleuren 

en kunnen worden gekoppeld om langere benches te creëren voor vier, zes of 

meer gebruikers. De ruimtebesparende Wing opstelling maakt ook deel uit van 

de collectie.

Modulaire Soft Seating
Verschillende confi guraties voor verschillende activiteiten kunnen worden 

gecreëerd met de soft seating modules. Deze passen perfect bij de Hybrid 

werkplekken en tafels. De hoge en lage zittingen kunnen in de toekomst 

opnieuw worden geconfi gureerd of uitgebreid naar nieuwe confi guraties. Kleine 

geïntegreerde tafelbladen voor individueel gebruik of grotere tafelbladen voor 

vergaderingen, alles kan naar behoefte van elke werkplek worden gerealiseerd.

Vergadertafels
De tafelpoten zijn beschikbaar in zowel sta- als zithoogte en tafelbladen kunnen 

worden samengevoegd tot lange benches. 

Korte individuele laptopsessies, groepsbijeenkomsten, presentaties of andere 

activiteiten zoals lunchen kunnen aan tafel gedaan worden. Deze multifunctionele 

tafels zijn van fundamenteel belang voor een uniform en compleet Hybrid interieur.
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250 cm

290 cm

186 cm

247 cm

186 cm

247 cm

Hybrid MAX Wing 100

Hybrid MAX Wing 120
Wing zit-sta werkplek
Het Wing werkblad biedt gebruikers meer primaire werkruimte dan een rechthoekig werkblad. 

Het gebruik van twee monitoren past perfect in de 120 graden vorm van de schermen tussen de 

werkplekken. 

Hybrid Wing Seater

Hybrid Wing Seater Twin
Wing Seaters
De open Wing Seater van 120 graden creëert de perfecte setting voor een spontaan gesprek met een 

collega of een korte individuele werksessie. Collega’s zijn nog steeds te zien, maar profi teren van de 

privacy en akoestiek van de hoge rugleuning.
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Ergo Curve - Voor een betere ondersteuning van de 
armen in zittende en staande positie, waardoor de 
armleggers van de bureaustoel overbodig worden.

Verwijderbare covers - Met verborgen magneten 
kan het gestoff eerde paneel eenvoudig worden 
vervangen voor een andere stofkleur.

Upgrade - De Max Hybrid werkplekken kunnen 
achteraf geüpgraded worden van een comfortabel 
zitbureau tot een actieve stawerkplek.

Knikarm - Voor het geleiden van kabels van het 
werkblad naar de kabelgoot onderaan de wand.

Mediaspace - Volledig geïntegreerde kabelgoot aan 
de achterzijde van het werkblad met geïntegreerde 
stopcontacten en monitorarmhouder.

Q4 - Monitorarm voor ondersteuning van in 
hoogte en diepte verstelbare, dubbele en enkele 
beeldschermen voor optimale ergonomie.
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Agile Working
Hybrid blinkt uit in ‘agile’ werken waarbij projecten worden opgedeeld in een reeks 

korte en heldere deelprojecten. Projectteams werken nauw samen, communiceren 

persoonlijk met elkaar en onderhouden regelmatig contacten met andere stakeholders. 
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Spontane samenwerking Persoonlijke communicatie

Persoonlijke productiviteit 
De geïntegreerde werkbladen van Hybrid ondersteunen optimaal het 

activiteit gerelateerd werken. Doordat het blad naar de gebruiker 

toe kan schuiven, ontstaat een comfortabele werkplek net als een 

businessclass seat bij uw favoriete luchtvaartmaatschappij. Aan 

de voorzijde is standaard een stopcontact met extra USB-lader 

geïntegreerd.

Spontane samenwerking 
Door de ‘swivel’ bladen naar voren te schuiven en 180 graden te 

draaien, kan het tafelblad veranderen in een kleine vergadertafel, 

ideaal gepositioneerd wanneer u uw laptopscherm met de persoon 

naast u wilt delen.

Persoonlijke communicatie 
De hoge beklede rugleuning absorbeert en blokkeert tegelijkertijd 

het geluid van een telefoongesprek of gesprekken met een collega. 

Bijkomend voordeel is dat u afgescheiden wordt van storende geluiden 

uit de omgeving.

Persoonlijke productiviteit
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Hybride vergadering POD
Door twee hoge banken tegenover elkaar te plaatsen kan een semi-gesloten akoestisch werkgebied 

worden gecreëerd voor fl exibel werken in een open kantooromgeving. 

Door een hoog scherm aan de achterzijde tussen de beide banken te plaatsen met daaraan een tafel 

bevestigd, kan de confi guratie worden opgewaardeerd tot een perfecte meeting POD. Optionele 

stopcontacten kunnen worden geïntegreerd in de tafel met HDMI-aansluitingen om laptops aan te 

sluiten, waardoor mensen hun scherm kunnen delen met anderen op het grote LCD-scherm aan de 

wand. Videoconferencing komt steeds vaker voor en deze geïntegreerde LCD-screens zullen in de 

nabije toekomst de nieuwe standaard worden.
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Tafels
Hoewel een 'papierloos kantoor' de nieuwe standaard wordt, 

is werken, ontspannen of ontmoeten aan tafel nog steeds 

onmisbaar in een werkomgeving. Vaste werkplekken voor 

elke werknemer kunnen iets uit het verleden zijn, terwijl 

multifunctionele tafels die met anderen worden gedeeld en 

tussen de soft seating en werkplekken worden gemengd, steeds 

populairder worden. Nog een voorbeeld dat het kantoor steeds 

meer lijkt op een woonkamer.

Mensen zitten meestal korter aan een hoge tafel in vergelijking 

met de traditionele zittafels. Het gebruik van het werkblad 

van een statafel is niet alleen praktisch en comfortabel, maar 

vermindert ook de zittende tijd tijdens het werken op kantoor. 

Door het plaatsen van hoge tafels tussen de andere meubels 

worden mensen gestimuleerd om meer rond te lopen, waardoor 

hun productiviteit en interactie met anderen wordt verbeterd.
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Wing Seater (2x)
In een lounge element met een hoek van 90 graden 

kunnen mensen niet goed in de krappe hoek zitten. 

Hoeken die met de 120 graden ‘wing seaters’ zijn 

gemaakt, bieden een betere oplossing en creëren een 

speelse en interessante vorm.

End Seater (2x)
De ‘end seater’ met het verlengde zitgedeelte zonder 

rugleuning wordt een interessante verbindingsmodule 

wanneer twee ‘end seaters’ in spiegelstand met elkaar 

verbonden zijn.

Flex Worktop Single (2x)
Draaibare werkbladen aan één of beide zijden kunnen 

op elke gewenste positie van de confi guratie, naast of 

tussen twee stoelen, met optionele stopcontacten aan de 

voorzijde worden geïntegreerd.

Kruk (4x)
Mobiliteit van de mensen en meer fl exibiliteit van de 

faciliteiten kan gestimuleerd worden door deze kleine 

krukken toe te voegen aan de lounge confi guraties.
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Flexibiliteit
‘Business class’ -werkbladen die van of 

naar het lichaam instelbaar zijn en kunnen 

roteren, zodat mensen altijd een aangename 

werkhouding hebben.

Uniformiteit
Het delen van dezelfde ontwerpkenmerken 

en natuurlijke materialen (zoals de houten 

poten) zorgt voor een 'aangenaam' interieur 

met minder formaliteit dat aanvoelt als een 

woonkamer.

Modulariteit
Het creëren van speelse landschappen die 

zich kunnen aanpassen aan de behoeften van 

elke ruimte en daardoor diverse activiteiten 

ondersteunen. In de toekomst kunnen de 

elementen opnieuw worden geconfi gureerd 

voor nieuwe mogelijkheden.

Zittend en staand werken
Kantoormedewerkers moeten 

regelmatig bewegen. Om het half 

uur twee minuten opstaan of twee 

minuten lopen verkleint de kans op het 

ontwikkelen van chronische ziekten.

Samenwerking
Meubilair dat samenwerking en interactie 

tussen mensen ondersteunt verhoogt de 

output van de meest waardevolle activa van 

een bedrijf: hun medewerkers!

Scherm Delen
Integratie van communicatie-hardware 

verbindt mensen over lange afstanden 

(video conferencing), vermindert het 

papierverbruik op kantoor (werken in 

de cloud) en verbetert de communicatie 

(screen sharing).
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Open teamworking

Individual fl exworking

Video conferencing

Closed teamworking

Informal working

Socializing & Gathering

Waiting & Relaxing
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Kantoor zoals een woonkamer
Vandaag de dag zijn mensen tegelijkertijd verbonden met hun privé en 

zakelijke netwerk, daardoor verschuiven en veranderen hun activiteiten 

voortdurend. Ondertussen gebruiken ze meerdere apparaten op 

hetzelfde moment. Als werkplekken lijken op woonkamers wanneer 

uw werk en sociale leven integreren dan moeten meubels ook een 

minder formele uitstraling krijgen. Aan een laptop werken op een bank 

of aan een tafel is bijna identiek: de nieuwe standaard voor beide is dat 

stopcontacten om uw mobiele apparaat aan te sluiten een basisbehoefte 

is geworden in alle interieurs.
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Scheiding
Wanneer de hoge rugleuningen van de 

Hybrid zitmodules zijn aangesloten, kan in 

een open offi  ce een aparte zone worden 

gecreëerd die privacy en akoestiek biedt. 

Ideaal voor lunchruimten in kantoren, vaak 

wordt dit ook gebruikt voor 'studenten-

plekken’ in de onderwijssector of 

wachtruimten op luchthavens of andere 

openbare gebouwen.

Corner Seater (2x)

3-Seater (2x)

2-Seater (4x)

Column-Table extended (2x)
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110 111 112

116 117 118
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left seater high

left seater low

fl ex worktop single high

fl ex worktop single low

screenshare table

right seater high

right seater low

fl exstand single high

fl exstand single low

screen-table for POD-2

twin end seater high

twin end seater low

twin seater high

twin seater low

screen-table for POD-4

twin wing seater high

twin wing seater low

wing seater high

wing seater low

screen-table for POD-6

corner seater high

corner seater low

fl ex worktop double high

fl ex worktop double low

option side-screens and armrests

single seater high

single seater low

fl exstand double high

fl exstand double low

diff erent legs

2-seater high

2-seater low

fl ex worktop right high

fl ex worktop right low

stool

3-seater high

3-seater low

fl ex worktop left high

fl ex worktop left low

screen-table for POD-4 corner  
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300
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608

805
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701

400

201

600

700

806

702 401

202

601

701

807

800

500

300

602

702

900

801

Stofgroep 1 - Rhapsody

Stofgroep 1 - Harmony

Tafel & bankpoten Bureaubladen Draaibaar werkblad

Grijs HPL eikenMassief hout Bardolino eiken

Licht appel HPL witGepoedercoat staal
wit

Gebleekt eikenGepoedercoat staal
zwart

Beuken Licht essen

Wit Driftwood

Winchester eiken Hacienda black
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Markant Nederland
Elzenkade 1, 3992 AD Houten

T: +31 30 693 69 69

E: info@markantoffi  ce.com

Kom een dagje proefwerken in ons Experience 

Center in Houten. Bel voor een afspraak of stuur 

een e-mail naar info@markantoffi  ce.com

markantoffi  ce.com
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