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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

GARANTIE, BETALING- EN LEVERINGSCONDITIES

Naleveringsgarantie:
Wij bieden een naleveringsgarantie op de Presikhaaf meubelen van 10 jaar, tenzij nadrukkelijk
anders vermeld. de naleveringsgarantie op handelsproducten is afhankelijk van de
leveringscondities van de betreﬀende fabrikant.

Meer dan 75% van het personeelsbestand heeft een arbeidsbeperking
Kwaliteitsmeubelen, tot wel 10 jaar garantie
naleveringsgarantie Presikhaaf schoolmeubelen 10 jaar
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
Complete onderwijsinrichting in hout/metaal en hout/hout
Complete kantoorinrichting specifiek voor het onderwijs
Maatwerkoplossingen en interieurbouw
uitgebreide showroom voor uw inspiratie en interieurontwerp
interieurontwerpafdeling voor het uitwerken en visualiseren van de inrichtingsplannen
uitgebreide betaling- en financieringsmogelijkheden, zoals leasing

Kwaliteitsgarantie:
Op de Presikhaaf schoolmeubelen verlenen wij 1 jaar volledige garantie en een garantie van
10 jaar op materiaal en/of constructiefouten. Op bekledingsstoﬀen geldt een garantietermijn
van 1 jaar. de kwaliteitsgarantie op handelsproducten is afhankelijk van de condities van de
betreﬀende fabrikant. de genoemde garantietermijnen gelden uiteraard alleen bij normaal
gebruik.
Leveringstermijnen:
voor Presikhaaf standaard meubilair hanteren wij een leveringstermijn van circa 6-8 weken
na opdracht. de leveringstermijn voor maatwerk Presikhaaf schoolmeubelen, is in overleg.
Levertijden voor handelsproducten zijn afhankelijk van de condities van de desbetreﬀende
leverancier of producent.
Leveringscondities:
• Kosten kleine onderdelen orders
< € 50,00 (nederland) € 7,95
• Orderkosten voor meubilairorders < € 500,00 (nederland) € 25,00
• Orderkosten voor meubilairorders < € 1.000,00 (nederland) € 50,00
• Transportkosten binnenland franco*
• Kosten inhuizen en opstellen inclusief**

uw persoonlijke Onderwijs inrichtingsspecialist
Tenzij hulpmiddelen of extra personeel moet worden ingezet
Factuur & Betalingscondities:
factuur na levering Betalingstermijn
Opdrachten met een netto waarde < € 15.000,00 100% na levering 30 dagen netto
deel factuur Betalingstermijn Opdrachten met een netto waarde > € 15.000,00 30%
bij opdracht 30 dagen netto 70% na levering 30 dagen netto
Geldigheidsduur van de offerte:
de oﬀerte kent een geldigheidsduur van 90 dagen na dagtekening.

zowel qua werkwijze als productietechniek voldoet Presikhaaf schoolmeubelen aan de strengste normen in de markt. voor onze werkwijze gelden de
isO-normen 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en 14001 (milieumanagementsysteem). Presikhaaf schoolmeubelen is isO 9001 gecertificeerd
en werkt volledig volgens de uitgangspunten van isO9001-2015 en isO14001-2015. voor onze productietechniek geldt de nEn-En 1729 norm
voor schoolmeubilair. deze norm gaat uit van zeven maatvoeringen voor zowel tafels als stoelen, aangeduid met een code en een kleur. Alle
Presikhaaf schoolmeubelen zijn volgens dit principe gebouwd. daarnaast kwalificeren we ons voor de Prestatieladder socialer Ondernemen (PsO).
dit betekent dat we onze sociale verantwoordelijkheid nemen en ons inzetten voor meer duurzame werkplekken voor mensen met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie. voor u een belangrijk aspect om in aanbestedingen te laten meewegen.

* Tenzij speciaal transport moet worden ingezet
** incl. uitpakken, afvoeren emballage en opstellen in de betreﬀende ruimte
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Welkom bij Presikhaaf Schoolmeubelen BV
Een Koninklijke Ahrend onderneming

Op 1 juni 2015 werd Presikhaaf Schoolmeubelen verzelfstandigd en een 100% dochter
van de Koninklijke Ahrend BV. De formule die destijds is bedacht voor de onderneming
blijkt in de praktijk uitstekend te werken. Presikhaaf Schoolmeubelen richt zich als
Ahrend dochter volledig op de ontwikkeling, productie en verkoop van meubelen voor
de Kinderopvang en het Primair en Middelbaar Voortgezet Onderwijs en wordt door
de begeleiding van haar medewerkers met een arbeidsbeperking ondersteund door
specialisten.
Presikhaaf Schoolmeubelen BV mag zich vandaag de meest Maatschappelijk
Verantwoorde en Betrokken Schoolmeubelenproducent van Nederland noemen.
Onze productie in Arnhem wordt gedraaid met de inzet van ruim 190 medewerkers met
een arbeidsbeperking. Dat is uniek en een voorbeeld voor vele andere ondernemingen
en instellingen die invulling trachten te geven aan de Participatiewet. Dit samen met de
prachtige schoolmeubelen die wij maken, de initiatieven die wij nemen op het gebied van
‘Circular Future’ en de inzet van duurzame grondstoﬀen maakt het dat wij voor heel veel
onderwijsinstellingen een vanzelfsprekende keuze zijn!
Maar er is meer! Als Ahrend onderneming zijn wij nu nog beter in staat om scholen
compleet in te richten. Van klaslokaal tot leerplein en van docentenkamer tot
directiekantoor. Het kan allemaal, zelfs voor technicum, de centrale ruimte of de aula
draaien wij onze hand niet om. De Onderwijs Inrichtingsspecialist in uw regio vertaalt uw
inrichtingswensen voor onze afdeling Interieur Ontwerp. Er wordt een passende indeling
gemaakt, waarbij niet alleen met uw wensen rekening gehouden wordt, maar ook wordt
gelet op het interne verkeer, het doorzicht en overzicht, ﬂexibiliteit en werkzaamheid. Bent
u tevreden? Dan zoeken we er de juiste kleuren en passende meubels bij, of we bedenken
maatwerkoplossingen. De laatste stap is dan dat we het inrichtingsplan in 3D visualiseren
en dat aan u en uw team presenteren.
Dit is Presikhaaf Schoolmeubelen in nieuwe stijl!
Dat is Vanzelfsprekend Uitstekend.

Wim de Goei
Managing Director
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ONZE VAKMENSEN MAKEN SPECIALE
MEUBELS MET HART EN ZIEL
Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken
Ondernemen is voor Presikhaaf Schoolmeubelen
een fundamentele waarde. We voeren ons
MVO-beleid dan ook op dagelijkse basis uit.
Niet alleen door gescheiden afvalinzameling,
gebruik van duurzame grondstoffen, recycling
van grondstoffen, revitalisering van gebruikt
schoolmeubilair en de betrokkenheid bij sociale
initiatieven zoals het stagewerkplaatsproject
voor VSO-leerlingen van het Vierbeek College
en Pluryn Nijmegen en de Stichting ‘Leuk om te
Leren’, maar ook door de inzet van mensen met
een arbeidsbeperking. Dat werkt uitstekend,
omdat we het arbeidsproces hebben vereenvoudigd
en in stukken opgedeeld. Een aanpak met louter
voordelen. Zo zijn we een stuk flexibeler dan
anderen. Onze vakmensen hebben vaak jarenlange
ervaring en echt de wil en de focus om iets
moois en passends te maken. Ze voelen zichzelf
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de meubels
en zien het als hun plicht om ze perfect af te
leveren. Dit alles zonder hogere productiekosten,
want tegenover meer manuren staan lagere
personeelskosten. Daarmee klopt de ‘business
case’ weer en kunnen we voor een concurrerende
prijs kwalitatief zeer hoogwaardige en duurzame
schoolmeubelen maken.

4

JARENLANGE ERVARING EN DE WIL
EN DE FOCUS OM IETS MOOIS
EN PASSENDS TE MAKEN

Onze medewerkers zijn trots op wat ze maken en
wat ze kunnen. Ze zijn blij dat ze binnen Presikhaaf
Schoolmeubelen een mooie werkplek hebben
gevonden, die onder de vleugels van Koninklijke
Ahrend BV ook voor de toekomst gewaarborgd is.
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ONZE SCHOOLMEUBEL MODELLIJNEN

Modellijn Solid Wood
Mooie complete traditioneel ontworpen meubellijn, die
veelal wordt toegepast in de lagere groepen. Uniek is
dat deze massief houten modellijn ook voor de hogere
groepen beschikbaar is. De stoelen en het tafelframe zijn
gemaakt van beukenhout. De uitvoering past heel goed
bij het traditioneel houten meubilair dat veelal bij scholen
wordt ingezet.
Modellijn Solid Wood Color
Mooie complete traditioneel ontworpen meubellijn, die
veelal wordt toegepast in de lagere groepen. Uniek is
dat deze massief houten modellijn ook voor de hogere
groepen beschikbaar is. De stoelen en het tafelframe zijn
gemaakt van beukenhout. Deze modellijn is een afgeleide
van het standaard Solid Wood en kent hippe gebeitste
kleuren, waarmee een compleet kleurenpallet is samen
te stellen dat zijn gelijke niet kent.
Modellijn Woodi
Een prachtig ontworpen, unieke, onderscheidende
Scandinavische modellijn speciaal voor de kinderopvang,
de peuter en de kleutergroepen. De meubels worden van
massief berkenhout gemaakt, dat het FSC en het PEFC
keurmerk heeft. Gemaakt in een groene omgeving, met
veel respect voor de natuur. De modellijn Woodi is zeer
uitgebreid en gedetailleerd zodat er complete inrichtingen, tot en met de aankleedtafels, de bedden en de
boxen mee gerealiseerd kunnen worden. Het is in vele
kleuren en zelfs met een akoestische toplaag leverbaar.
Modellijn Solid Synthetic
Frisse, trendy kleuren, licht in gewicht en stapelbaar!
Daarmee onderscheidt deze modellijn die van volkunststof gemaakt is van alle andere schoolmeubels. Door het
brede aanbod in kleuren en uitvoeringen, een handige en
welkome aanvulling in het kleuterlokaal. Het onderhoud
van dit meubilair is eenvoudig en daardoor tijdbesparend.
Modellijn Nexxt
Een stoer vormgegeven schoolmeubel dat met de leerling
meegroeit. Uitgevoerd met dikke ronde pijpen, leverbaar
in bijna alle standaard hoogtes en in vele verschillende
uitvoeringen. De stoelen zijn beschikbaar met gescheiden
rug en zitting en ook met kuip.
Voor Nexxt zijn verschillende tafelbladen leverbaar, met
verschillende (kleuren) decors. De Nexxt modellijn is aan
te vullen met bijpassende kasten, banken, groepstafels,
water/zandtafels en nog vele andere producten.

Modellijn Thomen
Een strak, eenvoudig, degelijk en praktisch design. Past
in iedere school en is volledig te integreren met andere
Presikhaaf Schoolmeubelen. Verstelbaar, beschikbaar
in 90 cm hoogte en met een onder een hoek instelbaar
blad. Dit model is door zijn hoogte ergonomisch zeer
verantwoord en geeft de leerkracht de mogelijkheid om
met een verantwoorde houding de leerling te instrueren
op de werkplek.
Modellijn Ahrend 450
Een robuust en eigentijds design schoolmeubel, bestaande uit leerlingtafels en stoelen, dat volledig aansluit bij
de hedendaagse wensen. Er is een compleet programma
beschikbaar met een ruime keuze uit bladafmetingen
en accessoires. Vanzelfsprekend kan het meubilair mooi
gecombineerd worden met de Presikhaaf modellijnen.
Modellijn Bridge
Een mooi vormgegeven schoolmeubel op basis van het
1-hoogte concept, dat de verbinding legt met de overige
modellijnen in ons schoolmeubelen assortiment. Het past
overal bij en is daarmee flexibel inzetbaar. De meubels
hebben een traditioneel ontwerp, zijn voorzien van een
sleepoot en zijn bijzonder degelijk. De voetenplank van
de stoel is uiteraard op verschillende hoogtes leverbaar.
Modellijn Classic
Een klassiek vormgegeven schoolmeubel, met sleepoot
en ronde buis, dat eindeloos te combineren valt. Bijzonder
is dat de leerlingtafel PL15-AC uit deze modellijn eenvoudig in hoogte verstelbaar is en dus flexibel aangepast
kan worden aan de lengte van het kind.
Modellijn Modern
Zeer modern, strak vormgegeven leerlingmeubel met
ronde pijp en rechthoekige vloerbuis. Een alleskunner,
leverbaar in verschillende hoogtes, bladdecors en framekleuren. Ook beschikbaar in de hoogtes C3 t/m F6 en een
in hoogte verstelbare uitvoering. Uiteraard volledig bijpassend bij alle andere schoolmeubelen van Presikhaaf.
Modellijn Effect
Een mooie, robuuste 4-poots tafel met een poot-buis
van rond 40 mm. Het model is heel goed toepasbaar voor
de groepen 3 t/m 8, maar zeker ook voor het Voortgezet
Onderwijs. Er zijn diverse bladafmetingen en decorkleuren beschikbaar. Dit model is ook in grotere frame afmetingen, met bijpassend blad beschikbaar. Een perfect
meubel om in te passen in gezamenlijke ruimtes.
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KLEUTERMEUBILAIR

8

Duo-slaper D320SA

Commodes ZE003-W

Uitschuifbaar onderbed, twee kantel/schuifhekjes, draaideurslot, uitgevoerd in berken decor

Verrijdbaar en ergonomisch uitgevoerde Commode met wegklapbaar opstapje links en rechts uitvoerbaar, wit Melamine
decor, afmeting 102x74x120cm

Commodes E150-W

Grondbox -01

Ergonomisch uitgevoerde Commode met spoelbak en verzorgingsgedeelte, elektrisch verstelbaar, in verschillende afmetingen en met diverse opties uitvoerbaar

Flexibele houten grondbox te verkrijgen in diverse afmetingen
en hoogtes, afsluitbaar

Box-H020

Groepsset T617

Enkele verhoogde houten box met draaihekje en speels gevormde spijltjes, gecombineerd met een kindvriendelijke speelbox

Combinatieset van twee banken en tafel voorzien van voetenplank met een speelse en kindvriendelijke uitstraling, bladafmeting 150x80cm geschikt voor 4-5 personen
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KLEUTERMEUBILAIR

Woodi PS-OT450

Woodi PS-OT452

4-poots model kinderstoel, gelakt frame van massief berken
met zitje van geperst laminaat of massief berken, verkrijgbaar
in hoogte 50cm. Voetensteun instelbaar op 3 hoogtes en aanhangbaar. SFS-EN 15373 normering

4-poots model kinderstoel voorzien van armleuningen, gelakt
frame van massief berken met zitje van geperst laminaat of
massief berken, verkrijgbaar in hoogte 50cm. Voetensteun
instelbaar op 3 hoogtes en aanhangbaar. SFS-EN 15373
normering

Woodi PS-OT454
4-poots model kinderstoel voorzien van armleuningen, gelakt
frame van massief berken met zitje van geperst laminaat of
massief berken, verkrijgbaar in hoogte 50cm. Voetensteun
instelbaar op 3 hoogtes en aanhangbaar. Voorzien van
veiligheidsframe. SFS-EN 15373 normering

Woodi PS-O300

Woodi PS-O302

4-poots model kleuterstoel, gelakt frame van massief berken
met zitje van geperst laminaat of massief berken, verkrijgbaar
in hoogte 28, 35, 38 en 40cm. Aanhangbaar. SFS-EN
15373 normering

4-poots model kleuterstoel voorzien van armleuningen, gelakt
frame van massief berken met zitje van geperst laminaat of
massief berken, verkrijgbaar in hoogte 28, 35, 38 en 40cm.
Aanhangbaar. Voorzien van veiligheidsframe. SFS-EN
15373 normering

9
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KLEUTERMEUBILAIR

Woodi PS-0105-NP

Woodi PS-0105-PP

4 poots stapelkruk 'Onni' met vierkante zitting, gelakt frame
van massief berken met zitje van geperst multiplex laminaat,
verkrijgbaar in diverse hoogtes

4 poots stapelkruk 'Onni' met ronde zitting, gelakt frame van
massief berken met zitje van geperst multiplex laminaat,
verkrijgbaar in diverse hoogtes

Woodi PS-0100
4-poots model stoel, gelakt frame van massief berken met
zitje van geperst laminaat of massief berken, verkrijgbaar in
hoogte 45cm. Verkrijgbaar met een verbindingselement op
een rij op te bouwen. SFS-EN 15373 normering

10

Woodi PS-0100P

Woodi PS-O300P

4-poots model stoel, gelakt frame van massief berken met
zitje van geperst laminaat of massief berken, verkrijgbaar in
hoogte 45cm. Stapelbaar. Verkrijgbaar met een verbindingselement op een rij op te bouwen. SFS-EN 15373 normering

4-poots model kleuterstoel, gelakt frame van massief berken
met zitje van geperst laminaat of massief berken, verkrijgbaar
in hoogte 28, 35, 38 en 40cm. Stapelbaar en aanhangbaar.
SFS-EN 15373 normering. Optioneel met armleuningen
verkrijgbaar
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KLEUTERMEUBILAIR

Woodi groepstafel L200

Woodi groepstafel L200PP

Rechthoekige tafel, in diverse afmetingen verkrijgbaar, blad
25 mm dik MDF met CPL toplaag. Ook verkrijgbaar met een
geluidswerende akoestische toplaag afwerking van het tafelblad

Halfronde tafel, afmeting 120 x 60cm, blad 25 mm dik MDF
met CPL toplaag. Ook verkrijgbaar met een geluidswerende
akoestische toplaag afwerking van het tafelblad

Woodi groepstafel L200S

Woodi groepstafel L200P

Trapezium tafel, afmeting 120 x 60 x 60 x 60cm, blad 25 mm
dik MDF met CPL toplaag. Ook verkrijgbaar met een geluidswerende akoestische toplaag afwerking van het tafelblad

Ronde tafel in diverse afmetingen, blad 25 mm dik MDF
met CPL toplaag. Ook verkrijgbaar met een geluidswerende
akoestische toplaag afwerking van het tafelblad

Woodi docentenbureau SE51
Hoog model bureau met rond tafelblad.
Bovenste la kan worden afgesloten

11
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KLEUTERMEUBILAIR
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Woodi opbergkast OT53LAL

Woodi opbergkast OT5200/OT52AA

Verrijdbare kast uitgevoerd in massief berken.
Deurtjes en laden voorzien van laminaat in de basiskleuren.
Afmeting 1183 x 740 x 420 cm (lxbxh)

4-poots combi-kast voorzien van 2 draaideuren en 4 open
vakken in de bovenkast. Diverse afmetingen mogelijk

Woodi kussenwandset W217-ME

Woodi vloerkussenmobiel W217-PTV

Bestaande uit 7 ronde akoestische vloerkussen en 4 verticaal
te bevestigen beklede panelen

Hoogte 71cm in blank massief berken

Woodi opklapbed VK550UT

Woodi wandstelling P220

Opklapbed kastmodel voorzien van twee bedden,
70cm x 2,30 mtr x 42 cm (bxhxd) ingeklapt. Uitgeklapt
formaat 70cm x 1,79 mtr x 1,01 mtr (bxlxh) in diverse
uitvoeringen verkrijgbaar

Gymnastiek opstelling voorzien van achterwand
76,4cm x 2,10 mtr x 30cm (bxhxd) Multifunctioneel meubel.
O.a. uit te klappen als podium. Modulair uit te breiden in
hoogte en breedte
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KLEUTERMEUBILAIR

Solid Wood PS-A0911
Houten kleuterstoel, voetensteun en zitting onafhankelijk
van elkaar verstelbaar, in massief blank beuken,
formaat 45 x 79 x 45cm (lxbxh), voorzien van
beschermbeugel en gordel

Solid Wood houten kleutertafel HPL-30
4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag, afmeting: 70 x 50 cm

Solid Wood houten kleuterstoel HST-30
4-poots model voorzien van rug/zitting in blank beuken multiplex, verkrijgbaar in hoogte A1 t/m C3

Solid Wood PS N-TERESA

Solid Wood Color PS N-TERESA

Houten stoel, leverbaar in diverse hoogtes A1t/m F6 in
massief blank beuken, standaard voorzien van kunststof
geleiders rug en zitting gebeits

Houten stoel, leverbaar in diverse hoogtes A1 t/m F6 in
massief blank beuken, standaard voorzien van kunststof
geleiders, rug en/of zitting gebeits en in diverse kleuren
verkrijgbaar

13
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KLEUTERMEUBILAIR

14

Solid Wood groepstafel HT31

Solid Wood groepstafel HT32

Rechthoekige tafel, in diverse afmetingen verkrijgbaar, blad
18 mm dik met CPL toplaag en kunststof randafwerking

Trapezium tafel, in diverse afmetingen verkrijgbaar, blad
18 mm dik met CPL toplaag en kunststof randafwerking

Solid Wood groepstafel HT33

Solid Wood docentenbureau HB30

Halfronde tafel, blad 18 mm dik met CPL toplaag en kunststof
randafwerking

4-poots massief houten model, blad voorzien van CPL toplaag,
afmeting: 140 x 70 cm, v.z.v. 2-ladenblok, waarvan 1 afsluitbaar

Solid Synthetic PS-YCX-001

Projectstoel Snow junior 303

Kunststof stapelbare kuipstoel, leverbaar in diverse hoogtes
B2 t/m D4 en diverse kleuren

Geheel kunststof stoel hoogte 35cm, glasvezelversterkt en
voorzien van een UV-ﬁlter waardoor de stoel ook goed geschikt is voor buiten, verkrijgbaar in 8 vrolijke kleuren
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KLEUTERMEUBILAIR

Nexxt kleutertafel PL10K
4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag,
afmeting: 70 x 50 cm

Nexxt kleuterstoel ST10K
Sleepoot model, stapelbaar en ophangbaar,
zitting/rug van krasvast plydec, verkrijgbaar in
hoogte A1 t/m C3

Nexxt kleuterstoel STAB-10
4-poots model, zitting/rug van krasvast plydec,
verkrijgbaar in hoogte A1 t/m C3

Nexxt leerlingtafel TS10K
4-poots model in ronde buis, voorzien van een CPL toplaag
met een kunststof randafwerking 18mm dik met
2 of 4 afgeronde hoeken, blad afmeting 70 x 50 cm,
verkrijgbaar in de hoogte B2, C3

Nexxt leerlingstoel ST13P

Nexxt kleuterstoel STAB10P

Sleepoot model, ophangbaar, voorzien van kunststof kuip
tbv tafelhoogte C3

4-poots model, voorzien van kunststof kuip, verkrijgbaar in
hoogte A1 t/m C3

15
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KLEUTERMEUBILAIR

Eﬀect kleutertafel PL16K

Classic leerlingstoel ST04K

4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag,
afmeting: 70 x 50 cm

Sleepoot model, stapelbaar en ophangbaar, zitting/rug van
krasvast plydec, verkrijgbaar in hoogte B2/C3

Classic leerlingstoel ST04A
Sleepoot model, stapelbaar en ophangbaar, voorzien van
een ergonomische kuip, verkrijgbaar in hoogte B2/C3,
geschikt voor tafelhoogte C3, voetensteun hoogte B2

16
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KLEUTERMEUBILAIR

Nexxt water- en zandtafel KT153N
Voorzien van polyester bak met aftapkraan en stop,
frame met 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem

Classic water- en zandtafel KT153
Voorzien van polyester bak met aftapkraan en stop,
frame met 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem

Kleuterkeukentje K310
Indeling: links en rechts voorzien van open doorgeefvakken,
middendeel is voorzien van een afsluitbaar deurtje en achterwand, blad van RVS met wafelmotief, voorzien van waterkering en RVS spoelbak (excl. kraan en kraangat),
afmeting 152 x 64 x 55 cm (bxhxd) op plint

17
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KLEUTERMEUBILAIR

18

Nexxt rupstafel

Nexxt tabouret TAB-10

4-poots rond model tafel om rupsje samen te stellen,
schakelbaar, blad voorzien van een CPL toplaag, voorzien van
kunststof randafwerking, in diverse kleurstellingen leverbaar,
verkrijgbaar in hoogte B2, C3

4 poots model, zitting van krasvast plydec, verkrijgbaar in
hoogte A1 t/m C3

Nexxt zitbankje hol / bol

Zitbankje marmoleum

4-poots model in ronde buis, blad uitgevoerd met hol / bol
zijde, blad voorzien van een CPL toplaag, voorzien van gelakte
randafwerking, in diverse kleurstellingen leverbaar, verkrijgbaar
in hoogte B2, C3, ideale combinatie met de Nexxt rupstafel

4-poots model in ronde of vierkante buis, blad voorzien van
een CPL toplaag / marmoleum, voorzien van kunststof
randafwerking, in diverse kleurstellingen leverbaar,
verkrijgbaar in diverse lengtes, verkrijgbaar in hoogte B2 t/m F6

Nexxt zitbankje

Classic set nestbare zitbankjes

4-poots model in ronde buis, blad voorzien van een
CPL toplaag, voorzien van gelakte randafwerking,
in diverse kleurstellingen leverbaar, verkrijgbaar in
diverse lengtes, verkrijgbaar in hoogte B2, C3

4-poots model vierkante buis, blad voorzien van een
CPL toplaag, voorzien van gelakte randafwerking,
in diverse kleurstellingen leverbaar, verkrijgbaar in
diverse lengtes en hoogtes
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LEERLINGENMEUBILAIR

22

Ahrend leerlingstoel A450-CK

Ahrend leerlingstoel A450-CH

Sleepoot model met kunststof kuip, ophangbaar en stapelbaar,
verkrijgbaar in hoogte F6, zitting van de kuip gestoﬀeerd
leverbaar stofgroep 1,2 en 3

Sleepoot model met houten kuip, ophangbaar en stapelbaar,
verkrijgbaar in hoogte F6

Ahrend leerlingstoel A450-4K

Ahrend leerlingstoel A450-4H

4-poots model, kunststof kuip, stapelbaar,
verkrijgbaar in hoogte F6

4-poots model, houten kuip, stapelbaar,
verkrijgbaar in hoogte F6

Ahrend leerlingstoel A450-KK

Ahrend kruk 262K

Kolomstoel met kunststof kuip, verkrijgbaar in hoogte F6,
diverse uitvoeringen leverbaar

3-poots model met kunststof zitting in diverse
kleuren verkrijgbaar en verrijdbaar
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LEERLINGENMEUBILAIR

Classic tabouret ST-54
4 poots model, stapelbaar, zitting standaard van
blank beuken en optioneel van krasvast plydec

Classic tabouret ST54-4 met voetensteunen
op verschillende hoogten
4 poots model, zitting standaard van blank beuken en optioneel
van krasvast plydec , verkrijgbaar in hoogte 50 cm of 65 cm

Nexxt tabouret TAB-10-4 met voetsteunen op
verschillende hoogtes
4 poots model, zitting van krasvast plydec , hoogte 51 cm

23
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LEERLINGENMEUBILAIR

Nexxt leerlingtafel PL10
Sleepoot model, blad voorzien van CPL toplaag,
afmeting 70 x 50 cm

Nexxt leerlingstoel ST10
Sleepoot model, stapelbaar en ophangbaar, zitting/rug van
krasvast plydec, verkrijgbaar in hoogte B2 t/m F6

Nexxt leerlingtafel PL10
Sleepoot model, blad voorzien van CPL toplaag,
afmeting 70 x 50 cm

Nexxt leerlingstoel ST16P
Sleepoot model, ophangbaar, voorzien van kunststof kuip en
vaste voetenplank op hoogte B2 t/m E5, tbv tafelhoogte F6

24
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LEERLINGENMEUBILAIR

Bridge leerlingtafel PL06
Sleepoot model, blad voorzien van CPL toplaag,
afmeting: 70 x 50 cm

Nexxt leerlingstoel ST16
Sleepoot model, ophangbaar, zitting/rug van krasvast plydec
en vaste voetenplank op hoogte B2 t/m E5, tbv tafelhoogte F6

Nexxt leerlingstoel ST10A
Sleepoot model, ophangbaar, voorzien van ergonomische kuip,
verkrijgbaar in hoogte B2 t/m F6

Nexxt leerlingtafel PL10
Sleepoot model, blad voorzien van CPL toplaag,
afmeting 70 x 50 cm

Nexxt leerlingstoel ST14P
Sleepoot model, ophangbaar, zitting/rug van krasvast plydec
en vaste voetenplank op hoogte B2/C3, tbv tafelhoogte D4

Nexxt leerlingtafel PL10
Sleepoot model, blad voorzien van CPL toplaag,
afmeting 70 x 50 cm

Nexxt leerlingstoel ST10P
Sleepoot model, ophangbaar, voorzien van kunststof kuip,
verkrijgbaar in hoogte B2 t/m F6

25
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LEERLINGENMEUBILAIR

Bridge leerlingtafel PL06
Sleepoot model, blad voorzien van CPL toplaag,
afmeting: 70 x 50 cm

Bridge leerlingstoel ST06
Sleepoot model, ophangbaar, ziiting/rug van krasvast plydec,
voorzien van vaste voetenplank op hoogte B2 t/m E5 tbv
tafelhoogte F6

Eﬀect leerlingtafel PL16
4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag,
afmeting: 70 x 50 cm

Eﬀect leerlingstoel ST-21
4-poots model, stapelbaar, zitting/rug van krasvast plydec,
verkrijgbaar in hoogte A1 t/m F6

26
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LEERLINGENMEUBILAIR

Modern leerlingtafel PL18
Sleepoot model, blad voorzien van CPL toplaag,
afmeting: 70 x 50 cm

Thomen leerlingstoel ST20
Sleepoot model, stapelbaar en ophangbaar, zitting/rug
van krasvast plydec, verkrijgbaar in hoogte F6/G7

Thomen leerlingtafel PL20
T-poot model, blad voorzien van CPL toplaag,
afmeting: 70 x 50 cm

Thomen leerlingstoel ST20
Sleepoot model, stapelbaar en ophangbaar, zitting/rug
van krasvast plydec, verkrijgbaar in hoogte F6/G7

Thomen leerlingtafel PL20A
T-poot model, schuin instelbaar blad voorzien van CPL toplaag,
afmeting: 70 x 50 cm

Thomen leerlingtafel PL20H
T-poot model 90 cm hoog, blad voorzien van CPL toplaag,
afmeting: 70 x 50 cm

Thomen leerlingstoel ST20H
4-poots hoog model, zitting/rug van krasvast plydec,
verkrijgbaar op hoogte 76 cm en 90 cm

27
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LEERLINGENMEUBILAIR

Thomen leerlingtafel PL22
T-poot model in hoogte verstelbaar, blad voorzien van
CPL toplaag, afmeting: 70 x 50 cm

Eﬀect leerlingstoel ST21
4-poots model, stapelbaar, zitting/rug van krasvast plydec,
verkrijgbaar in hoogte A1 t/m F6

Classic leerlingtafel PL15
Sleepoot model, blad voorzien van CPL toplaag,
afmeting: 70 x 50 cm

Classic leerlingstoel ST04
Sleepoot model, stapelbaar en ophangbaar, zitting/rug
van krasvast plydec, verkrijgbaar in hoogte B2 t/m F6

Classic leerlingtafel PL15AC
Sleepoot model, in hoogte verstelbaar, blad voorzien van CPL
toplaag, afmeting: 70 x 50 cm

Classic leerlingstoel ST04
Sleepoot model, stapelbaar en ophangbaar, zitting/rug
van krasvast plydec, verkrijgbaar in hoogte B2 t/m F6
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GROEPSTAFELS
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Klaptafel T62

Ahrend klaptafel A450

Frame voorzien van inklapmechanisme, afmeting: 150 x 80 cm,
blad 18 mm dik met CPL toplaag en kunststof randafwerking

Poten voorzien van geremde wielen, stalen buis frame rond
50mm, blad in diverse afmetingen verkrijgbaar, eenvoudig
nestbaar, blad uitvoerbaar in melamine of ciranol

Eﬀect hol/bol tafel

Eﬀect 3-hoekstafel

Hol/bol tafel 80 x 80 cm, blad 18 mm dik met CPL toplaag en
kunststof randafwerking

3 hoekstafel, afmeting 110 x 83 x 83 cm, blad 18 mm dik met
afgeronde hoeken

Eﬀect Pacman 140 tafel

Eﬀect bloemtafel

3/4 ronde verrijdbare tafel 140 cm, standaard voorzien van
4 placo wielen, blad 18 mm dik met CPL toplaag en kunststof
randafwerking

Bloemtafel 1/6 element, blad 18 mm dik met CPL toplaag en
kunststof randafwerking
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Nexxt Pacman 150 tafel

Eﬀect groepstafel Tutor

3/4 ronde verrijdbare tafel 150 cm, standaard voorzien van
4 placo wielen, blad 18 mm dik met CPL toplaag en kunststof
randafwerking

Halfronde tafel met uitsparing, blad 18 mm dik met CPL toplaag en kunststof randafwerking

Eﬀect groepstafel T52

Eﬀect groepstafel T53

Rechthoekige tafel, in diverse afmetingen verkrijgbaar, blad
18 mm dik met CPL toplaag en kunststof randafwerking

Trapezium tafel, in diverse afmetingen verkrijgbaar, blad
18 mm dik met CPL toplaag en kunststof randafwerking

Eﬀect groepstafel T55

Eﬀect groepstafel T56

Rechthoekige tafel, stapelbaar, in diverse afmetingen verkrijgbaar, blad 18 mm dik met CPL toplaag en kunststof randafwerking

Ronde tafel, in diverse afmetingen verkrijgbaar, blad 18 mm
dik met CPL toplaag en kunststof randafwerking

33
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GROEPSTAFELS

Eﬀect groepstafel T57
Halfronde tafel, in diverse afmetingen verkrijgbaar,
blad 18 mm dik met CPL toplaag en kunststof randafwerking

Eﬀect sectortafel T59
Golftafel, 80 cm breed, blad 18 mm dik met
CPL toplaag en kunststof randafwerking

Nexxt groepstafel TS10
Rechthoekige tafel, in diverse afmetingen verkrijgbaar,
blad 18 mm dik met CPL toplaag en kunststof randafwerking

34
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Future klaptafel PS-TC-08R-69
Ovale tafel hoogte 69cm, voor kinderen van 7 - 10 jaar,
bladafmeting 2 x 153 x 136cm, 8 zits te verkrijgen in blauw,
groen, geel, rood en antraciet ook in CPL uitvoering leverbaar

Future klaptafel PS-TC-16
Rechthoekige tafel hoogte 61cm, voor kinderen van 4 - 7 jaar,
bladafmeting 2 x 151 x 75cm, 16 zits te verkrijgen in blauw,
groen, geel, rood en antraciet ook in CPL uitvoering leverbaar

Future klaptafel PS-TC-12-74
Rechthoekige tafel hoogte 74cm, voor kinderen van 7 - 10 jaar,
bladafmeting 2 x 151 x 75cm, 12 zits te verkrijgen in blauw,
groen, geel, rood en antraciet ook in CPL uitvoering leverbaar

35
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CONFERENTIETAFELS

Nexxt conferentietafel T8
Ovale tafel, in diverse afmetingen verkrijgbaar,
blad 30 mm dik met CPL toplaag en kunststof
randafwerking

Classic conferentietafel T4
Rechthoekige tafel, voorzien van stelvoeten, in diverse
afmetingen verkrijgbaar, blad 30 mm dik met CPL toplaag en
kunststof randafwerking

Classic conferentietafel T8L
Lage ovale tafel, T-poot model, blad 30 mm dik met
CPL toplaag en kunststof randafwerking
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PROJECTSTOELEN

Projectstoel NOMI N31A1

Projectstoel NOMI N31A1A

3D gevormde kunststof kuipstoel, stapelbaar sleepoot model
model. Een uniek modulair en circulair concept welke breed inzetbaar is en tevens te voorzien van een verwisselbare stoﬀen
hoes

3D gevormde kunststof kuipstoel, stapelbaar sleepoot model
met armleggers. Een uniek modulair en circulair concept welke
breed inzetbaar is en tevens te voorzien van een verwisselbare
stoﬀen hoes

Projectstoel NOMI N31B3
3D gevormde kunststof kuipstoel, 4-poots kolom model op
doppen. Een uniek modulair en circulair concept welke breed
inzetbaar is en tevens te voorzien van een verwisselbare stoffen hoes

40

Projectstoel NOMI N31B2

Projectstoel NOMI N31B3W

3D gevormde kunststof kuipstoel, stapelbaar stalen 4-poots
schuin model. Een uniek modulair en circulair concept welke
breed inzetbaar is en tevens te voorzien van een verwisselbare
stoﬀen hoes

3D gevormde kunststof kuipstoel, 4-poots kolom model op
wielen. Een uniek modulair en circulair concept welke breed
inzetbaar is en tevens te voorzien van een verwisselbare
stoﬀen hoes

Projectstoel NOMI N31B1

Projectstoel NOMI N31B1A

3D gevormde kunststof kuipstoel, stapelbaar 4-poots model.
Een uniek modulair en circulair concept welke breed inzetbaar
is en tevens te voorzien van een verwisselbare stoﬀen hoes

3D gevormde kunststof kuipstoel, stapelbaar 4-poots model
met armleggers. Een uniek modulair en circulair concept welke
breed inzetbaar is en tevens te voorzien van een verwisselbare
stoﬀen hoes
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Projectstoel Caliber

Projectstoel Curvy

Stevige 4-poots stoel, houten schaal, goed stapelbaar,
koppelbaar, met en zonder armleggers leverbaar,
diverse stoﬀeermogelijkheden

Draadstaal stoel, leverbaar in kunststof, hout, gestoﬀeerd of
combinatie. Goed koppelbaar, uitstekend stapelbaar, met/zonder armleggers, tevens leverbaar als kruk en traverse, breed
inzetbaar

Projectstoel Carver

Projectstoel Cobra

Draadstaal stoel, “familie” van Curvy. Beperkte mogelijkheden,
geen hout, geen armleggers, geen kruk en traverses, koppelen stapelbaar

4-poots stoel, “familie” van Curvy, dezelfde mogelijkheden als
Curvy qua materiaal en uitvoering, maar dan als 4-poots stoel

Projectstoel Monolink

Projectstoel Onyx

Volledig kunststof stoel, uitstekend stapel- en koppelbaar.
Alleen leverbaar zonder armleggers. 3 kleuren, zwart, wit en
antraciet

Breed inzetbare familie van stoelen, 2 verschillende schalen
(hout en kunststof), diverse onderstellen (draadstaal, 4-poots,
kruisvoet, slede) goed toepasbaar in vergader -en zaalomgeving

Projectstoel Lynx

Projectstoel Manta

Uitstekend koppel- en stapelbare stoel, leverbaar met houten
schaal of kunststof schaal

Degelijke 4poots stoel, prima koppel- en stapelbaar, leverbaar
met en zonder armleggers

41
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Projectstoel A460

Projectstoel A340

Comfortable 4-poots model stoelmet een eigentijdse uitstraling,
het frame is een combinatie van ronde en ovale buis, zitting en
rug in hout, kunststof of gestoﬀeerd. Sterk, stabiel stapelbaar
en berkend op zeer intensief gebruik

Stapelbare sleepoot model stoel met armleggers en een verchroomd
frame met rugbeugel, zithoogte 46cm, voorzien van pootdoppen
met vilt of kunststof glijdoppen

Projectstoel ST-26

Projectstoel ST-27

4-poots model, stapelbaar

4-poots model, stapelbaar, gestoﬀeerde zitting en rug

Barkruk Cube

Stoel Prekaia

4-poots model, afmeting zitting 32,5 cm x 32,5 cm, stof
Stamskin, in diverse hoogten verkrijgbaar

Ergonomische stoel met een kunststof kuip
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Projectstoel EMO

Projectstoel MILO

4-poots model, stapelbaar. Voorzien van armleuningen.
Voorzien van kunststof, vilt of metalen vloerdoppen.
Ook in slede model te verkrijgen

Draadframe model, stapelbaar.
Voorzien van kunststof vloerdoppen

Projectstoel SARI

Projectstoel Charlie

Draadframe model, stapelbaar.
Voorzien van kunststof of vilten vloerdoppen

4-poots model, stapelbaar.Voorzien van kunststof
vloerdoppen. Ook te verkrijgen met kruisonderstel

Projectstoel NOA/RAJA

Projectstoel Braz

4-poots model, stapelbaar. Voorzien van kunststof, vilt of metalen vloerdoppen. Ook te verkrijgen als draadframe model of
met kruisonderstel

Draadframe model, stapelbaar.
Voorzien van kunststof of vilten vloerdoppen

Projectstoel Panama

Projectstoel Alpha

Draadframe model, stapelbaar.
Voorzien van kunststof of vilten vloerdoppen

4-poots model, stapelbaar. Voorzien van kunststof of vilten
vloerdoppen. Ook te verkrijgen als draadframe model

43

2017_Presikhaaf_KO_03_Algemeen _Presikhaaf_2017 17-1-2017 9:38 Pagina 44

PROJECTSTOELEN
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Projectstoel Solo

Projectstoel Bravo

4-poots model, stapelbaar geheel in kunststof uitgevoerd.
Voorzien van een ANSI-Bifma certiﬁcaat. UV-bescherming

4-poots model, stapelbaar. Voorzien van zwart kunststof
vloerdoppen. Ook te verkrijgen met kruisonderstel

Projectstoel Lanza

Projectstoel Snow 300

4-poots model met elips buis. Gestoﬀeerd en voorzien van
kunststof vloerdoppen

Geheel kunststof stoel hoogte 46cm, glasvezelversterkt
en voorzien van een UV-ﬁlter waardoor de stoel ook goed
geschikt is voor buiten, verkrijgbaar in 8 vrolijke kleuren

Projectstoel S450

Projectstoel A450

Uniek koppel -en stapelbare kunststof stoel hoogte 46cm, verkrijgbaar in 10 kleuren, stapelbaar tot 45 stuks op trolley

Uniek koppel -en stapelbare kunststof stoel met armleuning,
hoogte 46cm, verkrijgbaar in 10 kleuren, stapelbaar tot
45 stuks op trolley
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Projectstoel S450-30

Projectstoel S450-20

Uniek koppel -en stapelbare stoel hoogte 46cm, verkrijgbaar in
10 kleuren, stapelbaar tot 45 stuks op trolley, zitting gestoﬀeerd, rug kunststof

Uniek koppel -en stapelbare stoel hoogte 46cm, verkrijgbaar
in 10 kleuren, stapelbaar tot 45 stuks op trolley, geheel
gestoﬀeerd

Projectstoel S450-30
Uniek koppel -en stapelbare stoel hoogte 46cm, verkrijgbaar
in 10 kleuren, stapelbaar tot 45 stuks op trolley, zitting
gestoﬀeerd, rug kunststof
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DOCENTENBUREAUS
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Nexxt docentenbureau B10

Nexxt docentenbureau B40

4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag, afmeting:
140 x 70 cm, v.z.v. 2-ladenblok, waarvan 1 afsluitbaar

Sleepoot model, blad voorzien van CPL toplaag, afmeting:
140 x 70 cm, v.z.v. 2-ladenblok, waarvan 1 afsluitbaar

Thomen docentenbureau B20

Classic docentenbureau B54

T-poot model, blad voorzien van CPL toplaag, afmeting:
140 x 70 cm, v.z.v. 2-ladenblok, waarvan 1 afsluitbaar

4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag, afmeting:
140 x 70 cm, v.z.v. 2-ladenblok, waarvan 1 afsluitbaar

Eﬀect docentenbureau B52

Solid Wood docentenbureau HB30

4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag,
afmeting: 140 x 70 cm, v.z.v. 2-ladenblok, waarvan 1 afsluitbaar

4-poots massief houten model, blad voorzien van CPL toplaag,
afmeting: 140 x 70 cm, v.z.v. 2-ladenblok, waarvan 1 afsluitbaar
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DOCENTENBUREAUS

Bureau Ahrend BALANCE DUO
DUO-tafels, combinatie mogelijk van 2,4 of 6 persoonstafels
met open poot met doorkoppelwang, in hoogte verstelbaar,
blad te verkrijgen in CPL, Melamine, Ciranol of Volkern, bladen
in verschillende kleuren, vormen en afmetingen, voldoet aan de
NEN-EN 527 normering

Bureau Ahrend BALANCE WANG
WANG-tafels, combinatie van DUO-tafels, blad te
verkrijgen in CPL, Melamine, Ciranol of Volkern,
bladen in verschillende kleuren, vormen en afmetingen,
voldoet aan de NEN-EN 527 normering

Bureau B3
Blad 30 mm dik voorzien van CPL toplaag,
afmeting: 160 x 80 cm
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BUREAUSTOELEN

Bureaustoel Roxy
Voorzien van actieve synchroon-mechaniek. Voldoet aan
normen EN 1335-1, 2&3 en EN1022. Rug verticaal in te stellen
met vast/permanent rugcontact en verstelbare zitting.
Gewicht instelbare neiginrichting. Hoogteverstelling d.m.v.
veiligheids-gasveer. Verrijdbaar aluminium voetkruis.

Bureaustoel T-Bar 10
Voorzien van Imarc mechanisme, hoge rug en armleggers.
Onderstel: zwart kunststof; stoﬀering Extreme Plus zwart.
Voldoet aan NEN 1335-1, 2 en 3

Bureaustoel 2302T
Met rughoogte- en rughoekverstelling, draaibaar, gaslift
hoogteverstelling van 60 - 85 cm tbv bladhoogte 90-100 cm,
verstelbare voetenring, aluminium onderstel, bekleed met Trevira

Bureaustoel At Work Pro
Met rughoogte- en rughoekverstelling, draaibaar, gaslift
hoogteverstelling van 41 - 55 cm tbv bladhoogte 70-80 cm,
kunststof zwart onderstel, bekleed Pur Pro

Bureaustoel 2300
Met rughoogte- en rughoekverstelling, draaibaar, gaslift
hoogteverstelling van 46 - 59 cm tbv bladhoogte 70-80 cm,
verstelbare voetenring, aluminium zwart onderstel, bekleed
met Trevira
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BUREAUSTOELEN

Bureaustoel Zinn smart
Ergonomisch, stijlvol en comfortabel. Netweave rug en verstelbare lendensteun. Dynamische synchroonmechanisme met
voortwaartse zitneig. 3D armleggers. Multi functionele wielen
geschikt voor zowel harde als zachte vloeren. Voldoet aan
NEN-EN 1335 en BIFMA normering.

Bureaustoel Pur Pro
Met rughoogte- en rughoekverstelling, draaibaar, gaslift
hoogteverstelling van 44 - 57 cm tbv bladhoogte 70-80 cm,
voetenring, aluminium onderstel, bekleed Pur Pro

Bureaustoel Spirit 1500
Met rughoogte- en rughoekverstelling, draaibaar, gaslift
hoogteverstelling van 44 - 57 cm tbv bladhoogte 70-80 cm,
kunststof zwart onderstel, bekleed Pur Pro

Tabouret OPTI2200
5-poots model, in hoogte verstelbaar 41 - 54cm, voorzien van
beuken zitting, werkbladhoogte 70 - 80cm, voorzien van gaslift
en aluminium onderstel. Pur zitting als optie

Zadelzitting Jumper laag
5-poots model, in hoogte verstelbaar 49 - 63cm, voorzien van
kunstleer zwart zitting 44 - 30cm, werkbladhoogte 70 - 80cm,
voorzien van gaslift en aluminium onderstel
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BUREAUSTOELEN

Zadelzitting Amazone
5-poots model, in hoogte verstelbaar 49 - 63cm, voorzien van
kunstleer zwart zitting 34 - 30cm, werkbladhoogte 70 - 80cm,
voorzien van gaslift en aluminium onderstel

Bureaustoel Ahrend 190
Ergonomische bureaustoel met royaal uitgevoerde zitting en
rugleuning. Voorzien van 5cm verstelbare schuifzitting.
Voldoet aan NEN-EN 1335 en NPR-1813 nomering

Bureaustoel Ahrend 230
100% recyclebare bureaustoel. Modulair opgebouwd. Extra
hoge rug. Vaste zithoek. Synchroonmechanisme. Zitdiepte -en
zithoogteverstelling. Rughoogte-lendesteunverstelling. Armleggers met meerdere ergonomische verstellingen

Bureaustoel Ahrend 2020
Ergonomische bureaustoel. Alle functies zijn vanuit zitpositie
instelbaar. Volledig vervaardigd van 100% recyclebare materialen inclusief de revolutionare reclying van schuimdelen. Voldoet
aan EN-1335 en NPR 1813

Bureaustoel Ahrend Sqala
Ergonomische bureaustoel die naar eigen smaak te stylen
is door de veelzijdige kleurcombinaties. Style versie met
3D netweave rug en lendesteun. Voldoet aan EN-1335 en
NPR 1813 normering
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KASTEN
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Bovenkast BKP

Bovenkast BKT

Postvakkenkast met 44 vakken,
afmeting 131,5 x 111,5 x 43,0 cm (bxhxd), zonder onderstel

Tijdschriftenkast met 3 vaste en 3 kantelbare legborden,
afmeting 131,5 x 111,5 x 43,0 cm (bxhxd), zonder onderstel

Boekenkast K10

Boekenkast K11-110

Indeling: 1 vaste en 4 verstelbare legborden,
afmeting 75 x 200 x32 cm (bxhxd)

Indeling: 10 verstelbare legborden,
afmeting 131,5 x 110 x 43 cm (bxhxd)

Kast K230

Vitrinekast K24GL

Kast voor kosteloos materiaal op plint, indeling: links 4 laden
waarvan 2 met interieur, 2 grote bakken, midden 1 grote bak,
rechts 1 kleine bak, afmeting 152,5 x 90 x 43 cm (bxhxd)

Indeling: links en rechts voorzien van 2 verstelbare glazen legborden, 2 schuifdeuren met veiligheidsglas en slot, afmeting
131,5 x111,5 x 43 cm (bxhxd) zonder onderstel

Schuifdeurkast K5

Draaideurkast K7

Indeling: links/midden/rechts voorzien van 2 verstelbare legborden, 3 schuifdeuren met kunststof handgreep, afmeting
200 x 98 x 45 cm (bxhxd)

Indeling: links/rechts 1 vaste en 4 verstelbare legborden legborden, draaideuren incl sloten, afmeting 100 x 200 x 45 cm
(bxhxd)
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KASTEN

Draaideurkast K7H

Papierladenkast K9

Indeling: links inzet met 10 kunststoﬂaden en 2 verstelbare
legborden, geperforeerde achterwand met gereedschapshaken, rechts 1 vaste en 4 verstelbare legborden,
afmeting 100 x 200 x 45 cm (bxhxd)

Indeling: 8 laden met handgreep,
afmeting laden 86,5 x 9 x 61,7 cm (A1 formaat),
afmeting kast 94,6 x 115 x 73 cm (bxhxd)

Moduulkast B

Moduulkast C

Indeling: links/rechts 2 verstelbare legborden,
afmeting 131,5 x 90 x 43 cm (bxhxd) op metalen frame
met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

Indeling: links 3- en rechts 2 verstelbare legborden (of gespiegeld), afmeting 131,5 x 90 x 43 cm (bxhxd) op metalen frame
met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

Moduulkast E

Moduulkast F

Indeling: links/rechts 2 verstelbare legborden, voorzien van
2 schuifdeuren, afmeting 131,5 x 90 x 43 cm (bxhxd) op metalen frame met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

Indeling: 32 kunststof ABS laden, afmeting 131,5 x 90 x 43 cm
(bxhxd) op metalen frame met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met
rem

Moduulkast N

Moduulkast G

Indeling: links en rechts 3 houten bakken, midden 2 verstelbare
legborden, afmeting 131,5 x 90 x 43 cm (bxhxd) op metalen
frame met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

Indeling: links 8 kunststof ABS laden, rechts 2 verstelbare legborden (of gespiegeld), afmeting 131,5 x 90 x 43 cm (bxhxd) op
metalen frame met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
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Moduulkast H

Moduulkast P

Indeling: links en rechts 8 kunststof ABS laden, midden 2 verstelbare legborden, afmeting 131,5 x 90 x 43 cm (bxhxd) op
metalen frame met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

Postvakkenkast met 32 vaste vakken,
afmeting 131,5 x 77,5 x 43 cm (bxhxd) zonder onderstel

Moduulkast S

Moduulkast T

Indeling: 12 houten bakken, afmeting 131,5 x 90 x 43 cm
(bxhxd) op metalen frame met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met
rem

Indeling: links en rechts 8 vakken geschikt voor Thomen laden,
midden 2 verstelbare legborden, afmeting 131,5 x 90 x 43 cm
(bxhxd) op metalen frame met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met
rem

Roomdivider 16 vaks

Tekeningladenkast

Op een metalen frame met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem,
afmeting 150 x 150 x 45 cm

Ladenkast voorzien van 10 laden

Laptopkast

Dossierkast

Voor het opbergen en opladen van 2 x 10 laptops, elk met een
eigen schuiﬂade en wandcontactdoos. Voorzien van stroomverdeelblokken met bliksem- en overspanningsbeveiliging. Afmeting 123,8 x 136,4 x 56,2 cm (bxhxd) op metalen frame met
4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem. V.z.v. transportbeugel en
2 afsluitbare draaideuren

Voorzien van afsluitbare deuren

2017_Presikhaaf_KO_03_Algemeen _Presikhaaf_2017 17-1-2017 9:40 Pagina 55

KASTEN

K90H

Lessenaar

Geschikt voor plaatsing bij meubilair met een werkhoogte van
90 cm. Indeling: 8 gratnell bakken van 7 cm hoog en 3 verstelbare legborden, afmeting 100 x 90 x 36,7 cm (bxhxd) op metalen frame met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem.

Indeling: v.z.v. uitschuifbaar plateau en 2 lades met slot,
hieronder een vak met een verstelbaar legbord.
Op een metalen frame met zwenkwielen, waarvan 2 met rem,
afmeting 60 x 97,4 x 50 cm (bxhxd)

Bijzetkast

Verrijdbaar houten ladenblok

Indeling: 2 lades, waarvan één afsluitbaar, hieronder een vak
met een verstelbaar legbord. Inclusief een kabeldoorvoerpot in
de achterwand. Op metalen frame met zwenkwielen, waarvan
2 met rem, afmeting 76 x 40,7 x 70 cm (bxhxd)

Indeling: voorzien van 4 laden waarvan 1 afsluitbaar,
op metalen frame met zwenkwielen waarvan 2 met rem,
afmeting 57,8 x 40,7 x 49,7 cm (bxhxd)

Kreakast laag

Kreakast hoog

Indeling: 2 verstelbare legborden, 2 uittrekbare laden,
10 gratnell bakken hoogte 7,5 cm, 2 gratnell bakken
hoogte 15 cm, op metalen frame met zwenkwielen,
waarvan 2 met rem, afmeting 137,8 x 110,8 x 60 cm (bxhxd).
Beide deuren aan binnenzijde v.z.v. 2 verfbakken, afsluitbaar

Indeling: 3 verstelbare legborden, 3 uittrekbare laden,
10 gratnell bakken hoogte 7,5 cm, 6 gratnell bakken
hoogte 15 cm, op metalen frame met zwenkwielen,
waarvan 2 met rem, afmeting 137,8 x 163,4 x 60 cm (bxhxd).
Deuren aan binnenzijde v.z.v. 3 verfbakken, afsluitbaar
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Leerboekenwagen LBW

MKGR-FA

Op metalen frame met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem,
afmeting 131,5 x 65,5 x 43 cm (bxhxd)

Indeling: links 2 x 8 gratnell bakken 7 cm hoog,
rechts 2 x 4 gratnell bakken 15 cm hoog,
afmeting 138,5 x 90 x 46 cm (bxhxd) op metalen
frame met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

Draaideurkast K7GR-150

Garderobe kast MKGAR-E

Indeling: links en rechts 4 gratnell bakken 30 cm hoog, midden
8 gratnell bakken 15 cm hoog, afmeting 104,5 x 150 x 48 cm
(bxhxd) op metalen frame met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met
rem, 2 afsluitbare draaideuren

Enkelzijdige garderobekast, indeling: 2 rijen haken (12 en 13),
aan de voorzijde v.z.v. een frontplaat, wanden v.z.v. een vochtwerende kern, afmeting 138,5 x 120 x 40 cm (bxhxd) op metalen frame met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

Tussenkast K76 HT

Multi-kast

Geschikt voor plaatsing bij meubilair met een werkhoogte
van 76 cm. Indeling: 4 gratnell bakken van 7 cm hoog en
1 verstelbaar legbord, afmeting 100 x 76 x 36,7 cm (bxhxd)
op metalen frame met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

Indeling: 2 x 7 gratnell laden van 7,5 cm hoog en 4 vaste
legborden, afmeting 85 x 76 x 85 cm (bxhxd) op metalen
frame met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
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FRAMEKLEUREN
De frames worden gemoﬀeld in milieuvriendelijke epoxy coatings.
Andere eigenschappen zijn de lichtechtheid, stoot- en krasvastheid.

Wit
RAL 9010

Parelwit
RAL 1013

Lichtgrijs
RAL 7035

Edelstaal
103431

Zilver
RAL 9006

Midden grijs
RAL 7037

Grijs aluminium
RAL 9007

Antraciet
metallic 100148

Bronsgrijs
110478

Diepzwart
RAL 9005

Grafietzwart
RAL 9011

IJsblauw
110480

Zachtblauw
RAL 5023

Smaragd groen
120677

Gentiaan blauw
RAL 5010

Kobaltblauw
RAL 5013

Parelblauw
metallic 112189

Blauw
RAL 5008

Staalblauw
RAL 5011

Violetblauw
107768

Olijfgroen
110486

Groen
RAL 6004

Signaal oranje
RAL 2010

Oranje
110484

Robijnrood
metallic 107766

Rood
RAL 3004

STOEL ZITTING & RUG KLEUREN

Plydec zitting in berken decor

Plydec zitting in licht eiken decor

KLEUREN De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren
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TABOURET ZITTING KLEUREN

PREKAIA KUIP KLEUREN

BLAD- EN KASTKLEUREN

Berken

Licht eiken

Grijs eiken

Ebony beige

Wit

Geel

Oranje

Rood

Groen

Blauw

Warm grijs

Grijs

Aubergine

Fuchsia

KLEUREN De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren
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LADENKLEUREN
NEXXT

Aubergine

Oranje

Olijfgroen

IJsblauw

Lichtgrijs
RAL 7035

Groen
RAL 6004

Leigrijs
RAL 7015

Blauw
RAL 5008

Rood
RAL 3004

Blauw

Groen

Transparant

Donkerblauw

Geel

Purperrood

Donkergroen

Roze

Paars

Rood

Blauw

Groen

Geel

Transparant

Paars

Grijs

LADENKLEUREN
STANDAARD

LADENKLEUREN
GRATNELL
7 - 15 CM

Rood

LADENKLEUREN
GRATNELL
30 CM

STOFFERING Speciﬁcaties en kleurmogelijkheden op aanvraag
KLEUREN
De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren
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STOEL
Maat

Zithoogte

A1

26 cm

B2

31 cm

C3

35 cm

D4

38 cm

E5

43 cm

F6

46 cm

G7

51 cm

TAFEL
Maat

Hoogte

A1

46 cm

B2

53 cm

C3

59 cm

D4

64 cm

E5

71 cm

F6

76 cm

G7

82 cm
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Onze eigen Interieurontwerpafdeling
verzorgt de inrichtings- en ontwerptekeningen. Dit gebeurt op basis van
de gesprekken van onze inrichtingsspecialisten met u, uw team én
de inzichten van het betrokken
architectenbureau.

SHOWROOM BEZOEKEN?
Bel dan onze Customer Service
+31 (0)26 3 685 685
of neem contact op met één van onze
Onderwijs Inrichtingsspecialisten in uw regio.
Kijk voor de contactgegevens op:
www.schoolmeubelen.com/inrichtingsspecialisten

64

Bruningweg 10
Postbus 5457
6802 EL Arnhem

T: +31 (0)26 3 685 685
E: info@schoolmeubelen.com
W: www.schoolmeubelen.com

SHOWROOM BELGIË

Romboutsstraat 9
1932 Sint-Stevens
Woluwe, België

T: +31 (0)26 3 685 685
E: info@schoolmeubelen.com
W: www.schoolmeubelen.com

WAArOM PrEsiKHAAf sCHOOLMEuBELEn?
in nederland (Arnhem) ontwikkeld en geproduceerd schoolmeubilair
vakbekwame meubelmakers, passie voor het onderwijs
Maatschappelijk verantwoord en Betrokken Ondernemen

GARANTIE, BETALING- EN LEVERINGSCONDITIES

Naleveringsgarantie:
Wij bieden een naleveringsgarantie op de Presikhaaf meubelen van 10 jaar, tenzij nadrukkelijk
anders vermeld. de naleveringsgarantie op handelsproducten is afhankelijk van de
leveringscondities van de betreﬀende fabrikant.

Meer dan 75% van het personeelsbestand heeft een arbeidsbeperking
Kwaliteitsmeubelen, tot wel 10 jaar garantie
naleveringsgarantie Presikhaaf schoolmeubelen 10 jaar
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
Complete onderwijsinrichting in hout/metaal en hout/hout
Complete kantoorinrichting specifiek voor het onderwijs
Maatwerkoplossingen en interieurbouw
uitgebreide showroom voor uw inspiratie en interieurontwerp
interieurontwerpafdeling voor het uitwerken en visualiseren van de inrichtingsplannen
uitgebreide betaling- en financieringsmogelijkheden, zoals leasing

Kwaliteitsgarantie:
Op de Presikhaaf schoolmeubelen verlenen wij 1 jaar volledige garantie en een garantie van
10 jaar op materiaal en/of constructiefouten. Op bekledingsstoﬀen geldt een garantietermijn
van 1 jaar. de kwaliteitsgarantie op handelsproducten is afhankelijk van de condities van de
betreﬀende fabrikant. de genoemde garantietermijnen gelden uiteraard alleen bij normaal
gebruik.
Leveringstermijnen:
voor Presikhaaf standaard meubilair hanteren wij een leveringstermijn van circa 6-8 weken
na opdracht. de leveringstermijn voor maatwerk Presikhaaf schoolmeubelen, is in overleg.
Levertijden voor handelsproducten zijn afhankelijk van de condities van de desbetreﬀende
leverancier of producent.
Leveringscondities:
• Kosten kleine onderdelen orders
< € 50,00 (nederland) € 7,95
• Orderkosten voor meubilairorders < € 500,00 (nederland) € 25,00
• Orderkosten voor meubilairorders < € 1.000,00 (nederland) € 50,00
• Transportkosten binnenland franco*
• Kosten inhuizen en opstellen inclusief**

uw persoonlijke Onderwijs inrichtingsspecialist
Tenzij hulpmiddelen of extra personeel moet worden ingezet
Factuur & Betalingscondities:
factuur na levering Betalingstermijn
Opdrachten met een netto waarde < € 15.000,00 100% na levering 30 dagen netto
deel factuur Betalingstermijn Opdrachten met een netto waarde > € 15.000,00 30%
bij opdracht 30 dagen netto 70% na levering 30 dagen netto
Geldigheidsduur van de offerte:
de oﬀerte kent een geldigheidsduur van 90 dagen na dagtekening.

zowel qua werkwijze als productietechniek voldoet Presikhaaf schoolmeubelen aan de strengste normen in de markt. voor onze werkwijze gelden de
isO-normen 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en 14001 (milieumanagementsysteem). Presikhaaf schoolmeubelen is isO 9001 gecertificeerd
en werkt volledig volgens de uitgangspunten van isO9001-2015 en isO14001-2015. voor onze productietechniek geldt de nEn-En 1729 norm
voor schoolmeubilair. deze norm gaat uit van zeven maatvoeringen voor zowel tafels als stoelen, aangeduid met een code en een kleur. Alle
Presikhaaf schoolmeubelen zijn volgens dit principe gebouwd. daarnaast kwalificeren we ons voor de Prestatieladder socialer Ondernemen (PsO).
dit betekent dat we onze sociale verantwoordelijkheid nemen en ons inzetten voor meer duurzame werkplekken voor mensen met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie. voor u een belangrijk aspect om in aanbestedingen te laten meewegen.

* Tenzij speciaal transport moet worden ingezet
** incl. uitpakken, afvoeren emballage en opstellen in de betreﬀende ruimte

65

1239000047_Catalogus_KO-PO_omslag.indd 2

16-01-17 09:54

CATALOGUS
Een Koninklijke Ahrend onderneming

INRICHTINGSSPECIALISTEN VOOR
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vanzelfsprekend uitstekend
Bruningweg 10
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E: info@schoolmeubelen.com
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