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We’re on a mission.



#5
Werk op kantoor 
aan je gezondheid.

Scan de QR-code en bekijk de video van Jan Beltman.

Op kantoor breng je al snel acht uur vooral zittend door. Met als gevolg 

een verhoogde kans op diabetes type 2, hartaandoeningen en vormen 

van kanker. Een uurtje sporten per week is niet genoeg. Zorg dus dat je 

overdag ieder halfuur het zitten onderbreekt.

Jan Beltman

Directeur Markant International



#8
Er is een betere 
manier van werken.
Activity Based Working is gebaseerd op de gedachte dat je een werkplek 

kunt kiezen die past bij de activiteit van dat moment. Markant biedt 

daarvoor talloze mogelijkheden. Bijvoorbeeld de Hybrid Meeting Pod. 

Ideaal voor als je geconcentreerd wilt werken of even behoefte hebt aan 

extra privacy.

Hybrid Meeting POD

Activity Based Working



#9
Organisaties 
veranderen.
Manieren van werken veranderen razendsnel. Wij zijn er om 

organisaties te ondersteunen en nieuwe mogelijkheden te 

laten zien. Nieuw kantoormeubilair is daarbij geen doel op zich, 

maar een middel om te komen tot een betere kantoor-leefstijl.

Cherrelle Willems

Human Resources medewerker



#1
Je concentreren 
is niet moeilijk.
Iedereen kan zich concentreren, zelfs met tientallen collega’s 

om zich heen. Een Apod biedt een oase van rust midden in een 

kantoortuin. Focussen is daardoor eenvoudiger dan ooit.

ook

Hybrid Apod L

Activity Based Working



#10
Je kunt langer 
gezond blijven.
Varieer zitten, staan en lopen tijdens een kantoordag. Dat 

is ongelooflijk belangrijk voor je gezondheid op de lange 

termijn. Maar het doet ook iets op de korte termijn, want 

het zorgt ervoor dat je scherp en alert blijft.

Albert Vleer

Architect



Hybrid Twin seater high

Activity Based Working

#11
Met de juiste materialen 
wordt mooi prachtig.
Bij design speelt functionaliteit en vorm een belangrijke rol, net als de keuze 

voor materialen. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe materialen en toepassingen. 

Want waarom zou je voor mooi gaan als prachtig ook een optie is.



#2
Vorm volgt 
functionaliteit.
De belangrijkste vraag die we ons iedere dag weer 

stellen is: wat is het echte doel? Of het nu gaat om het 

ontwerp van een nieuw meubel of om het tekenen van 

een nieuwe inrichting, functionaliteit is de basis en heeft 

dus altijd prioriteit.

Markant Oxidesk

Dynamisch bureau met ergocurve blad



Maatwerk is de nieuwe standaard. Want veel klanten willen net 

weer iets anders en daardoor is geen project hetzelfde. Is dat 

lastig? Nee, integendeel zelfs. Voor ons is het juist een uitdaging.

#3
Wij zijn gek op  
complexe vragen.

Wim Kruis

Teamleider logistiek



Hybrid Swivelblad

Activity Based Working

#7
Details maken 
het verschil.
Werken kun je overal. Tenminste, als je kantoor slim 

is ingericht. Want dan kan een comfortabele bank 

in een handomdraai veranderen in een prettige en 

verantwoorde werkplek.



#6
Je bent zo goed  
als je laatste project.
Wij gaan voor het beste resultaat. Ieder project weer. Dat zijn we 

aan onze klanten verplicht. Maar ook aan onszelf. Want alleen op 

die manier worden we steeds beter.

Markant Hybrid

Project Amac Utrecht



Na installatie lopen we een project zelf volledig na. Logisch. 

Is er iets toch niet helemaal naar wens? Dan lossen we dat 

natuurlijk meteen op. En daarna lopen we alles graag nóg 

een keer na. Noem het fanatiek, wij houden het op liefde 

voor het vak.

#4
Wij gaan verder.

Manon van de Grootevheen

Interieuradviseur



markantoffice.com


