
Vrijheid om te werken waar en wanneer 
men wil begint steeds meer gemeengoed 
te worden. Daarnaast verandert onze 
werkomgeving en ons werk voortdurend 
door technische innovaties. Om hier als 
toekomstgericht kantoor op in te spelen 
is het van belang om niet langer alleen te 
denken aan hoeveel mensen er gehuisvest 
moeten worden, maar vooral ook aan detaken 
die deze mensen gaan uitvoeren op kantoor 
en hoe dekantoorruimte hier optimaal op 
in kan spelen. Die taken wordennamelijk 
gevarieerder. Samenwerking is steeds 
belangrijker en daarmee ook het vinden 
van een rustige plek voor een taak diefocus 
vereist.
Omdat het, mede door technologische 
ontwikkelingen, steedsnormaler wordt 
om op afstand te werken verandert de 
rol vankantoor meer naar die van een 
inspirerende ontmoetingsplek.
Een plek die gebruikt wordt om nieuwe 
ideeën te ontwikkelenen nieuwe 
samenwerkingsverbanden te laten ontstaan.
Hier hebben wij ons programma speciaal 
voor ontwikkeld.Met Hybrid is het 
mogelijk om binnen een samenhangend 
designverschillende werkplekken voor 
verschillende taken te creëren.

Concentreren is eenvoudig

HYBRID APOD



HYBRID APOD

Natuurlijk is veel aandacht besteed aan 
geluidsdemping en akoestiek.De Apod is voorzien 
van gelaagd glas en in de wanden voorzien van 
resonatoren. Op deze manier dempen we geluid 
over een breed geluidsspectrum. We hebben er 
voor gezorgd dat de Apod niet te stil is. Hierdoor 
blijft het wel mogelijk om comfortabel een 
gesprek te kunnen voeren.

Meerdere ventilatoren zorgen in de Apod voor voldoende toevoer van 

gezonde lucht. Hierdoor kan met meerdere personen gebruik gemaakt 

worden van de Apod zonder vermoeidheidsklachten. De ventilatoren die we 

hiervoor gebruiken draaien op een laag toerental om zo onder- of overdruk 

in de ruimte te voorkomen. Bijkomend voordeel is dat de ventilatoren 

fluisterstil zijn.
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Meerdere ventilatoren zorgen in de Apod voor 
voldoende toevoer van gezonde lucht. Hierdoor kan 
met meerdere personen gebruik gemaakt worden 
van de Apod zonder vermoeidheidsklachten. De 
ventilatoren die we hiervoor gebruiken draaien op 
een laag toerental om zo onder- of overdruk in de 
ruimte te voorkomen. Bijkomend voordeel is dat de 
ventilatoren fluisterstil zijn.

Met de Apod creëer je akoestische privacy 
in open kantoorruimtes. Collega’s zijn 
in staat om te focussen of een privaat 
gesprek te voeren indien noodzakelijk. Bij 
het ontwerp is goed nagedacht over de 
luchtkwaliteit en is gebruik gemaakt van 
gezonde materialen.
Leverbaar in vier verschillende maten en 
daardoor inzetbaar voor verschillende 
doelen. Van eenpersoons belcel tot 
zespersoons vergaderruimte. De kleinste 
modellen zijn zelfs voorzien van wielen en 
daardoor nog flexibeler toe te passen.



De Hybrid Apod is leverbaar in 4 verschillende 
afmetingen, elk met specifieke voordelen. 
Met de Hybrid Apod creëert Markant
akoestische privacy in open kantoorruimtes. 
Collega’s zijn in staat om te focussen of een 
privaat gesprek te voeren indien noodzakelijk. 
Met het aanbod van accessoires is de Apod 
exact volgens behoefte samen te stellen.

HYBRID APOD

Facts focus

Volledig in je eigen wereld bereik je het meeste. Na iedere
onderbreking in je werkzaamheden duurt het een flinke tijd
om je concentratie weer terug te vinden. In een kantoor
zijn vandaag de dag die onderbrekingen nooit ver weg. De
whatsapp notificatie van je collega naast je, de luidruchtig
bellende collega tegenover je of de collega’s om de hoek
bij het koffieapparaat die de plannen voor het weekeinde
doorspreken.
Daarom is het goed als er een plek op kantoor is waar je,
afgezonderd van vormen van afleiding, geconcentreerd kan
gaan werken. Dat begrijpen wij als geen ander. Met de Apod zit
je niet ver weg van je omgeving en toch in een andere wereld.
Geluid van het kantoor dringt nauwelijks binnen, waardoor het
een ideale werkplek wordt om geconcentreerd te werken.
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Apod S

Specificaties
Binnenmaten (LxBxH)  88 x 98 x 209 cm

Buitenmaten (LxBxH)  100 x 110 x 228 cm

verpakkingsafmeting (LxBxH)  56 x 226 x 116 cm

Deurafmeting (HxB)  76,6 x 20,4 cm

Maximale doorgang   74,2 cm

Verlichting   2x 3,5 W

Gewicht    315 Kg

Bruto gewicht   378 Kg

Plaatsingshoogte   260 cm (minimaal)

Lichtsterkte op blad  250 Lux

Luchtstroom
2-units. Super stille ventilatoren - 8,6 dB (acoustisch geluid)

47,2 liter p/min | Totaal - 170 m3/h

› Alle glas is gelamineerd met akoestische folie.

› Alle glazen deuren zijn van gehard glas gelamineerd met akoestische folie.

› Alle deuren zijn voorzien van Dorma hang- en sluitwerk.

› Verlichting; Philips LED.

› Buitenzijde: gelakt MDF (uitstootvrij).

› Binnenzijde: Vilt over resonatoren.

› Dak binnenzijde: gelamineerd.

› Voorzien van GST18 en CAT6 aansluiting aan binnenzijde.

› Voorzien van C 13 aansluiting aan buitenzijde.
› Aansluiting naar keuze in plint of dak.

Hybrid Apod specsheet
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Apod M

Luchtstroom
3-units. Super stille ventilatoren - 8,6 dB (acoustisch geluid)

70,8 liter p/min | Totaal - 254,8 m3/h

Specificaties
Binnenmaten (LxBxH)  108x168x209cm

Buitenmaten (LxBxH)  120x180x228cm

Verpakkingsafmeting (LxBxH)  80 x 128 x 226 cm 

Deur afmeting    76,6 x 20,4 cm

Deurafmeting (HxB)  74,2 cm

Verlichting   4x 5,5 W

Gewicht     480 Kg

Brutogewicht    546 Kg

Plaatsingshoogte    260 cm (minimaal)

Lichtsterkte op blad   250-300 Lux

› Alle glas is gelamineerd met akoestische folie.

› Alle glazen deuren zijn van gehard glas gelamineerd met akoestische folie.

› Alle deuren zijn voorzien van Dorma hang- en sluitwerk.

› Verlichting; Philips LED.

› Buitenzijde: gelakt MDF (uitstootvrij).

› Binnenzijde: Vilt over resonatoren.

› Dak binnenzijde: gelamineerd.

› Voorzien van GST18 en CAT6 aansluiting aan binnenzijde.

› Voorzien van C 13 aansluiting aan buitenzijde.
› Aansluiting naar keuze in plint of dak.

Hybrid Apod specsheet
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Apod XL

Luchtstroom
3-units. Super stille ventilatoren - 8,6 dB (acoustisch geluid)

189 liter p/min | Totaal - 678 m3/h

Specificaties
Binnenmaten (LxBxH)  228 x 218 x 209 cm

Buitenmaten (LxBxH)  240 x 230 x 228 cm

Verpakkingsafmeting (LxBxH)  2x 80 x 236 x 160 cm 

Deur afmeting    76,6 x 20,4 cm

Deurafmeting (HxB)  74,2 cm

Verlichting   8x 7W

Gewicht     1130 Kg

Brutogewicht    2x 642 kg

Plaatsingshoogte    260 cm (minimaal)

Lichtsterkte op blad   250-300 Lux

› Alle glas is gelamineerd met akoestische folie.

› Alle glazen deuren zijn van gehard glas gelamineerd met akoestische folie.

› Alle deuren zijn voorzien van Dorma hang- en sluitwerk.

› Verlichting; Philips LED.

› Buitenzijde: gelakt MDF (uitstootvrij).

› Binnenzijde: Vilt over resonatoren.

› Dak binnenzijde: gelamineerd.

› Voorzien van GST18 en CAT6 aansluiting aan binnenzijde.

› Voorzien van C 13 aansluiting aan buitenzijde.
› Aansluiting naar keuze in plint of dak.
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Apod L

Luchtstroom
3-units. Super stille ventilatoren - 8,6 dB (acoustisch geluid)

94,4 liter p/min | Totaal - 339,8 m3/h

Specificaties
Binnenmaten (LxBxH)  108x218x209cm

Buitenmaten (LxBxH)  120x230x228 cm

Verpakkingsafmeting (LxBxH)  80 x 236 x 160 cm 

Deur afmeting    76,6 x 20,4 cm

Deurafmeting (HxB)  74,2 cm

Verlichting   4x 7 W

Gewicht     565 Kg

Brutogewicht    642 Kg

Plaatsingshoogte    260 cm (minimaal)

Lichtsterkte op blad   250-300 Lux

› Alle glas is gelamineerd met akoestische folie.

› Alle glazen deuren zijn van gehard glas gelamineerd met akoestische folie.

› Alle deuren zijn voorzien van Dorma hang- en sluitwerk.

› Verlichting; Philips LED.

› Buitenzijde: gelakt MDF (uitstootvrij).

› Binnenzijde: Vilt over resonatoren.

› Dak binnenzijde: gelamineerd.

› Voorzien van GST18 en CAT6 aansluiting aan binnenzijde.

› Voorzien van C 13 aansluiting aan buitenzijde.
› Aansluiting naar keuze in plint of dak.
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HYBRID APODHYBRID APOD

Resenatoren

Resenatoren

5+5 Akoestisch gelaagd glas

Ventilator

Verstelbare voeten en wielen

Dragers 

VloerbedekkingKleur  van tafel en plafondBuitenkleur

Binnenbekleding

Lichtgrijs Lichtgrijs Lichtgrijs

Donkergrijs

Sonus FHR07

Sonus FHR02

Sonus FHR16

Sonus FHR06

Sonus FHR09

Sonus FHR05

SJR04

Sonus FHU04

Sonus FHR17

Sonus FHU15

Zwart* Zwart* Donkergrijs*

Lichtgrijs*

Sonus FHR13

Sonus FHU10

SJR03

Sonus FHU08

Sonus FHR12

Sonus FHR01

Sonus FHR03

Sonus FHR14

Sonus FHU11

Hybrid Apod specsheet

markantoffice.com *Standaard configuratie. 


