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leerlingtafel Pl10 op 76cm hoog met in 
hoogte verstelbare voetensteun
De leerlingtafel PL10 op 76 cm hoog behoort al enige tijd 
tot ons assortiment. Deze tafel wordt vaak gecombineerd 
met de leerlingstoel ST16 met voetensteun (vijf hoogten).

Vanaf 2013 leveren wij de 
tafel PL10 optioneel ook 
met voetensteun. Dit biedt 
de leerlingen de mogelijk-
heid om de positie van  
hun voeten af te wisselen 
tussen de voetensteun op 
de stoel en de voetensteun 
aan de tafel. Ergonomisch 
een voordeel.

Rust &
bewegings- 
 flexibiliteit

De PL10  behoort tot  
onze Nexxt-lijn en is te 
leveren met rechthoekige 
bladen en met bladen  
met afgeronde hoeken.  
De tafel is verder uitvoer-
baar met diverse soorten 
laden of een boekenvak.
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Waarom Presikhaaf Schoolmeubelen?
• In Nederland (Arnhem) ontwikkeld en geproduceerd Schoolmeubilair
• Vakbekwame meubelmakers, passie voor het Onderwijs
• Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen
• Meer dan 75% van het personeelsbestand heeft een arbeidsbeperking
• Kwaliteitsmeubelen, tot wel 10 jaar garantie
• Gebruik van Duurzame grondstoffen, gecontroleerde gescheiden afvalstromen
• Kwaliteit- en Milieumanagementsysteem
• De meubels voldoen aan de Europese en Nederlandse 
 NEN-EN 1729 normeringen

• Eigen Servicedienst, preventief onderhoudsabonnementen
• Compleet Onderwijsinrichtingsassortiment in zowel hout/
 metaal, als hout/hout
• Compleet Kantoorinrichtingsassortiment specifiek voor het Onderwijs
• Maatwerkoplossingen en Interieurbouw
• Uitgebreide Showroom voor uw Inspiratie en Interieurontwerp
• Ontwerpstudio voor het uitwerken en visualiseren van 
 de inrichtingsplannen
• Uitgebreide betaling- en financieringsmogelijkheden, zoals bv. Leasing
• Uw persoonlijke Onderwijsinrichtingsspecialist!


