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PRESIKHAAf  

SCHOOLMEuBELEN:  

EEN EIGENTIJDSE  

TOTAALINRICHTER  

MET MVO IN HET DNA

Eens in de zoveel jaar krijgt u ermee te  
maken: het (op)nieuw inrichten van uw school.  
Een zeer belangrijke activiteit, waarbij u  
tijdens uw  onderwijsloopbaan misschien  
maar enkele keren betrokken zult zijn. 
Onderwijsmeubilair wordt immers in 10 jaar 
afgeschreven en heeft vaak een technische 
levensduur van wel 20 jaar. Wanneer u (op)
nieuw gaat inrichten, is  het dus zaak om de 
juiste keuzes te maken.

Natuurlijk moet het meubilair van  zeer goede 
kwaliteit en molest bestendig zijn. Ook moet  
het zeer flexibel gebruikt kunnen worden en  
geschikt zijn om alle (nieuwe) les methoden  
en schoolactiviteiten te kunnen ondersteu-
nen. Verder spelen comfort en ergonomie  
een belangrijke rol, want u wilt het welzijn  
van leer lingen en onderwijzend personeel  
kunnen waarborgen. 

Optimaal gebruikmaken van  
de ruimte in een klaslokaal is  
belangrijk om in groepjes en  
individueel te kunnen werken.

Multifunctionele ruimte binnen 
een IKC, inzetbaar voor diverse 
groepen gebruikers en  
activiteiten.

Bij Presikhaaf Schoolmeubelen hoeft u zich over al 
deze aspecten geen zorgen te maken. We leggen de 
lat hoog en doen er alles aan om uw verwachtingen 
voortdurend te overtreffen. Maar er is meer. We 
willen óók nog dat het meubilair in alle opzichten 
verantwoord geproduceerd wordt en dat de inrichting 
past bij de uitstraling en positionering van uw school. 
Bij de schoolkeuze laten ouders zich immers niet 
alleen leiden door de kwaliteit van het onderwijs,  
maar ook door de inrichting, positionering en 
uitstraling van de school. 

Mede daarom voert Presikhaaf Schoolmeubelen 
een zéér actief MVO-beleid. Niet alleen in de 
keuze van materialen, processen en partners. 
Maar ook door de bewuste inzet van medewerkers 
met een arbeidsbeperking. Samen met dit actieve 
MVO-beleid en onze grote betrokkenheid bij de 
maatschappij maken we het verschil. De keuze voor 
Presikhaaf Schoolmeubelen is dus niet alleen een 
keuze voor kwaliteit, een faire prijs en een perfecte 
service, advisering en begeleiding. Het is ook een 
beleidsbeslissing die past bij de visie van uw school  
of kinderdagverblijf. 

We nemen u graag mee voor een rondleiding door 
Presikhaaf Schoolmeubelen. Nu op papier, later  
met alle plezier op locatie in Arnhem.

Een lerarenkamer waar je in 
een  natuurlijke omgeving kunt 
samenzijn.

Een ruim opgezet centraal  
Leerplein waar je doorheen 
kunt lopen zonder de aanwezige 
 kinderen te storen.02
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SAMENWERKING MET ÉCHT  

BETROKKEN PARTIJEN VORMT  

DE BASIS VAN ONS BELEID.

NEXXT Generation groeit mee met de leerling
 
NEXXT Generation meubilair is robuust  
en solide, maar oogt juist erg vriendelijk  
en toegankelijk. Het past in allerlei  
ruimtes, van klas tot aula. De stapelbare  
stoel kent diverse uitvoeringen met een  
kunststof kuip of losse rug en zitting.  
NEXXT Generation groeit met de leerling  
mee en zorgt voor een herkenbare  
uitstraling door de hele school heen.

Presikhaaf Schoolmeubelen hecht 
veel waarde aan maatschappelijk 
ondernemen. Dit betekent voor  
ons dat we zuiver omgaan met de  
principes van People, Planet  
en Profit. 

We zoeken hierin steeds een zorg-
vuldige balans en werken volkomen 
transparant richting stakeholders.  
Of het nu gaat om onze zuster-
bedrijven, onze businesspartners  
of de scholen zelf. Daarbij kiezen we 
bewust voor samenwerkingspartners 
die zich – net als wij – richten op winst 
voor mens, maatschappij en milieu.  

Dit uit zich in onze hele manier van  
werken. Want Presikhaaf School-
meubelen doet meer dan alleen  
de inrichting van de  klaslokalen,  

de leerpleinen en de gangen. 
Samen met onze zusterbedrijven 
(Ahrend, Gispen en Roels) en 
businesspartners (zoals Woodi, 
Legamaster, Andersen, Van der Sluis, 
van Esch, Roofer) kunnen we scholen 
vrijwel volledig inrichten. Inclusief 
de administratieve afdelingen, de 
lerarenkamer en de IB- of Remedial 
Teacher kamer. Bovendien hebben we 
alles in huis om inrichtingsvoorstellen 
te ontwikkelen, compleet met 3-D 
visualisatie en presentatie. 

Dit maakt Presikhaaf School-
meubelen tot een zeer complete 
inrichtingsspecialist.



EEN GOEDE VOORBEREIDING  
IS HET HALVE WERK

Een inrichtingsconcept behelst tegenwoordig veel meer dan het leveren 
en  plaatsen van duurzaam meubilair. Het is een ‘businessplan’, dat  
rekening houdt met uw  specifieke situatie en uw positie ten opzichte 
van andere scholen. Daarom zijn onze inrichtingsspecialisten erop 
getraind om heel goed te inventariseren hoe uw school zich wil posi
tioneren, welke visie uw school heeft op de onderwijsvorm en waarmee 
uw school zich wil onderscheiden van anderen. 

Lekker flexibel: deze lades in  
breedtes van een kwart, een half  
en driekwart. Om ze persoonlijk  
te maken, is er zelfs plek voor  
een zelfgemaakte inlay.

Nooit meer ergens aan blijven haken,  
want de rug wordt met een popnagel  
stevig verankerd aan het frame. 

Extra comfort door een perfecte 
zithouding, waarbij leerlingen hun 
voeten kunnen  verplaatsen tussen  
de voetensteunen op de stoel en  
aan de tafel.

Pas dan volgt een briefing voor de 
inrichting – eventueel samen met 
een ‘moodboard’ van onze eigen 
Interieur ontwerpafdeling, zodat u 
voorbeelden van de verschillende 
ideeën kunt zien.  
 
zijn de briefing en het moodboard 
 akkoord, dan maken we op basis 
hiervan een eerste inrichtingsvoor-
stel. Stap voor stap komen we tot 
een definitief plan, waarna we de 
meubels erin tekenen en het geheel 
3D voor u visualiseren. zo kunt u 
vooraf virtueel al een kijkje nemen 
in uw nieuw ingerichte school!  
 
Ten slotte zorgen we voor een  
snelle productie en levering van  
uw nieuwe inrichting. Die snelheid  
hebben we voor een belangrijk deel 
zelf in de hand, omdat de lijnen bij 
Presikhaaf Schoolmeubelen kort 
zijn. We ontwerpen en produceren 
al 40 jaar lang de beste school-
meubelen in Arnhem en zijn dus 

een 100% Nederlands bedrijf 
met alle voordelen van dien. Alle 
facetten van het productieproces 
hebben we in eigen huis, van hout-
zagerij tot metaalbewerking en van 
 meubelmakerij tot assemblage.  
We kunnen onze afnemers dus veel 
flexibiliteit bieden. Niet alleen qua 
snelheid van levering, maar ook 
 wanneer maatwerk gewenst  
of noodzakelijk is.
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Een inrichting voor kinderdag-
verblijf met massief berkenhouten 
designmeubelen uit finland.

Onze eigen Interieurontwerpafdeling   
verzorgt de inrichtings- en ontwerp-
tekeningen. Dit gebeurt op basis van  
de gesprekken van onze inrichtings-
specialisten met u, uw team én 
de inzichten van het betrokken 
 architectenbureau.

TWEE WETEN MEER DAN ÉÉN
Als schoolmeubelexpert kunnen we veel, 
maar niet alles. Voor sommige specifieke   
oplossingen maken we dan ook graag  
gebruik van andere  aanbieders. Denk aan  
de (deel) inrichting van nevenruimtes, 
leraren kamers etc. We selecteren onze 
aanbieders uiteraard met de grootste 
zorg en blijven ook zelf de regie voeren, 
zodat u altijd één aanspreekpunt houdt. 
 Belangrijke partners zijn bijvoorbeeld Woodi 
 (ergonomische massief berken houten 
designmeubelen uit finland), Gratnells 
( geavanceerde oplaadtrays en kasten, 
 compatible met standaard schoolmeubilair) 
en Legamaster (e-Board Touch en e-Screen: 
hoogwaardige interactieve systemen als 
motor voor interactief leren). 

WOODI: EEN fINSE LuST VOOR HET OOG
Met Woodi creëert u een gezonde en natuurlijke kinderopvang-
omgeving. Het sfeervolle massief berkenhouten meubilair valt op 
door zijn kleurrijke Scandinavische design en duurzame kwaliteit. 
Woodi biedt oplossingen voor individueel en groepswerk. De eigen-
tijdse collectie is modulair in te zetten en eenvoudig aan te passen 
aan nieuwe ontwikkelings- en leersituaties. Dit maakt het  mogelijk 
om zittend, staand of zelfs liggend te leren. zo verbetert u de 
 arbeidsergonomie van de kleuterleid(st)ers en andere medewerkers 
in de kinderopvang op slimme én fraaie wijze.



NIEUWE INRICHTING VAN   
BASISSCHOOL DOMMELRODE:  
SCHOOLVOORBEELD VAN CO-CREATIE  
EN EEN SOCIAL-RETURN PROJECT.

De complete inrichting is in  
nauwe samenspraak met de 
schoolleiding, het schoolbestuur  
en andere direct betrokkenen  
onder handen genomen. Iedereen 
kon meedenken en voorkeuren 
aangeven, wat leidde tot echte  
co-creatie tussen school bestuur, 
directie, onderwijzers, ont werper, 
medezeggenschapsraad en 
de Koninklijke Ahrend onder-
nemingen. Daarbij heeft  
Presikhaaf Schoolmeubelen,  
als inrichtings specialist voor het 
Primaire Onderwijs, de coördina-
tie en realisatie van het project 
op zich genomen.

Eigentijdse en doordachte 
 oplossingen op maat
De uitdaging om grenzen te  
verleggen was groot. Alle  ruimtes 
– van entree en pantry’s tot  
werk- en teamruimtes – moesten 
compleet vernieuwd en op elkaar 
afgestemd worden.  
De ontwerper hield hier al vanaf 
het eerste begin rekening mee. 
“We hebben de entree vergroot, 
een betere doorgang gecreëerd, 
de functionaliteiten van veel 
ruimtes aangepast, zodat je er 
niet doorheen hoeft te lopen om 
ergens te komen. Vooral in de 
leslokalen hebben we een stukje 

Basisschool Dommelrode in  
SintOedenrode heeft een 
complete metamorfose onder
gaan.  Er heeft een verbouwing 
plaatsgevonden en het volledige 
interieur is vernieuwd. Een mooi 
voorbeeld van de kracht van co 
creatie en een Social Return 
project. Met als resultaat een 
volledige stateoftheart 
indeling en inrichting, waarmee 
Dommelrode weer een flink 
aantal jaren vooruit kan.

Unieke samenwerking van  
de  Koninklijke Ahrend 
 onder nemingen
De Koninklijke Ahrend onder-
nemingen waartoe ook Presikhaaf 
Schoolmeubelen behoort hebben 
voor Dommelrode een totaal 
inrichtingsconcept  gecreëerd 
voor alle ruimtes binnen de 
school. Een even doordacht als 
 toekomst-proof concept.  
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Jan van Schijndel,  
inrichtings specialist van  
Presikhaaf Schoolmeubelen 

Op zoek naar (nog) meer inspiratie?  
Bekijk dan onze Showcase Dommelrode op:  
www.schoolmeubelen-dommelrode-case.nl



DIT IS GEEN 
GEWONE SCHOOLSET
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1. Voorzien van schuine pootdop t.b.v. stabiliteit stoel
2. Voorzien van 4 stapeldoppen
3. zelfde decor verkrijgbaar voor zitting, rug en tafelblad
4. Solide buis rond 40x2 mm
5. Optioneel: lade/boekenvak met geïntegreerde bevestiging
6. Robuuste buispoot rond 40x2 mm
7. Geïntegreerde hoogte-indicator
8.  unieke beschermstrippen voor tafel en stoel in dezelfde  kleurstelling 

en vormgeving
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 2 rust willen creëren door structuur aan te 
brengen en de kleuren zorgvuldig te kiezen. 
zowel het Dommelrode logo als de natuur-
lijke kleuren uit de omgeving komen terug 
in het  interieur, op hun eigen manier en  
in een rustige balans.”

De enorme verbete ringen zijn dagelijks 
duidelijk merkbaar. Een leraar: “Er is goed 
nagedacht over de ergonomische toepas-
singen. De bureautjes staan nu op dezelfde 
hoogte, de stoeltjes ook, en de verstelbare 
voetsteun maakt dat het allemaal voor 
iedereen passend wordt.  
Dat geeft rust in de klas, want alle kinderen 
zijn zo gelijk waardig! Het project is door 
Presikhaaf Schoolmeubelen van a tot z 
perfect uitgevoerd en ondersteund.  
Alles was tot in de puntjes geregeld.  
Ook de kinderen zijn  razend enthousiast: 
mooier en comfor tabeler hebben ze er nog 
nooit bij gezeten en dat voelt heerlijk!”

 

Social return project
Voor het moederbedrijf van Presikhaaf
Schoolmeubelen BV, Koninklijke Ahrend 
BV, had het omvangrijke project nog 
een extra dimensie. Bassischool 
Dommel rode is namelijk een directe 
‘buurman’ van haar hoofdkantoor in 
Sint Oedenrode. De uitvoering van dit 
project was een mooie manier om lokale 
betrokkenheid in deze Brabantse gemeen-
schap te tonen en via ‘social return’ 
iets terug te doen. In het kader van het 
MVO-beleid schonk Koninklijke Ahrend 
BV, als een van de grootste werkgevers in 
de omgeving, de uren en de meubels aan 
Basisschool Dommelrode.



Omdat geen school of kinder-

opvang hetzelfde is, werken we 

samen met u aan de inrichting  

die het beste bij u past.
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zoveel scholen, zoveel inrichtingswensen.  
We hebben te maken met mensen. En dan spelen 
naast rationele overwegingen ook persoonlijke  
voorkeuren een rol. Het zit hem vaak in de details.  
Een speciale kleurcombinatie. Een keuze voor  
bepaalde materialen. Afstemming op een speciale 
groep kinderen. Bijzondere maatvoeringen. Bij  
Presikhaaf Schoolmeubelen vinden we dat uw visie 
altijd moet terugkomen in het inrichtingsconcept.  

Daarom hebben we een zéér breed assortiment  
waarmee u alle ruimtes kunt inrichten die u maar wilt… 
en hoe u maar wilt. Van klaslokalen tot  lerarenkamers, 
aula’s, computerruimtes, werk ruimtes, kantoren,  
ontvangstruimtes en leuke hoekjes en zitjes.
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“MEER BEWEGEN IN DE 

KLAS zORGT ERVOOR DAT 

JE MAKKELIJKER LEERT 

EN SPELENDERWIJS  

fIT BLIJfT.” 

Om nauw te kunnen aansluiten bij uw 
specifieke situatie leveren we bij Presikhaaf 
Schoolmeubelen alles voor u op maat. Hetzij 
vanuit ons standaardassortiment hetzij door 
specifiek maatwerk – of een combinatie van 
beide. Daarbij schromen we niet om nieuwe 
trends te zetten, uitgaande van optimale 
ergonomie. zo hebben we tafels op één hoogte 
en het toepassen van voetenplankjes op stoelen 
en tafels in Nederland geïntroduceerd. Onze 
slimme oplossing voor leerlingen die groter of 
kleiner dan gemiddeld zijn.

Ook maken we ons hard voor meer beweging 
in het onderwijs. Kinderen zitten vaak teveel 
stil in de klas, terwijl beweging tijdens het 
leren juist heel belangrijk is. Dan leg je 
namelijk verbindingen tussen je linker- en 
rechterhersenhelft en kun je leerstof langer 
onthouden. Als je beweegt komt er van alles 
op gang in je lichaam. zoals meer bloed en 
zuurstof naar de hersenen, positieve hormonen 
die de nieuwsgierigheid opwekken en een extra 
dosis concentratie. Verder is het natuurlijk 
een welkome onderbreking tijdens het leren. 
Meer bewegen in de klas zorgt er dus voor dat 
je lekkerder leert en fitter blijft! Dit laatste 
geldt trouwens ook voor het onderwijzend en 
ondersteunend personeel. Daarom zijn onze 
tafels en bureaus in hoogte verstelbaar en 
gemaakt om in natuurlijke sta- of zithouding 
achter te kunnen werken. 

uiteindelijk streven we voor iedereen naar 
passend en verantwoord meubilair. Dat is de 
uitdaging van onze inrichtingsspecialisten 
– die uw medewerkers bovendien graag 
ondersteunen met adviezen en trainingen op 
het gebied van (toegepaste) ergonomie.



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  
afval inzameling, gebruik van duur-
zame grondstoffen,  recycling van 
grondstoffen, revitalisering van 
gebruikt schoolmeubilair en de 
 betrokkenheid bij sociale initiatieven 
zoals de  Stichting ‘Leuk om te Leren,’ 
maar ook door de inzet van mensen 
met een arbeids beperking. Dat werkt 
uitstekend, omdat we het arbeids- 
proces hebben vereen voudigd 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 zich zelf 
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.  

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

ONzE VAKMENSEN MAKEN SPECIALE 
MEUBELS MET HART EN zIEL
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zowel qua werkwijze als productie techniek 
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.
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DIT IS 
GEEN GEWONE 

STOEL



Naast een eigentijds productieconcept 
hebben we ook een eigentijdse opvatting 
over de impact van onze onderneming 
op mens en maatschappij. We zorgen 
dus dat onze activiteiten zo min mogelijk 
schade, overlast en hinder veroorzaken 
voor de omgeving. En we zoeken continu 
naar nieuwe en betere materialen en 
technologieën die minder belastend zijn 
voor mens en milieu. Daarbij volgen we 
niet alleen de wet, maar werken we ook 
vanuit de inspanningsverplichtingen die 
we met diverse belanghebbenden hebben 
afgesproken en vastgelegd.  

We willen in elk opzicht Maatschappelijk 
Verantwoord en Betrokken Ondernemen  
en baseren ons beleid op de pijlers 
‘duurzaam’ en ‘onderscheidend’. Voor 
nu en later. Dát is onze positionering 
en vormt het commitment aan onze 
omgeving. Om dit concreet te maken, 
hebben we duidelijke milieudoelstellingen 
vastgesteld, die we blijven monitoren en 
evalueren. Ook maken we onze omgeving 
– van personeel tot andere betrokkenen – 
volledig vertrouwd met ons milieubeleid.

Voorop lopen en scherp blijven op 

nieuwe ontwikkelingen en materialen 

– ook internationaal. Dát is Presikhaaf 

Schoolmeubelen ten voeten uit.

Om een eigentijds totaalconcept te kunnen   
leveren, is permanente samenwerking met 
 innovatieve markt partijen én onderwijs instellingen 
een must. Daarom speuren we voortdurend naar 
nieuwe aanbieders, technieken en materialen. We 
zitten bovenop de trends en  ontwikkelingen binnen 
het nieuwe onderwijs, zodat we elke innovatie kunnen 
afstemmen op úw behoefte. We wisselen gretig  
kennis en ervaring uit. En we profiteren volop van  
alle  expertise bij ons moederbedrijf Koninklijke  
Ahrend BV. 

RUIMTE VOOR DE 
TOEKOMST
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e corestr uptisimus soluptatur antiae di non 
rendigento ius dolo dipsant erepeditis ea 
doluptat aut exeritem et reic tem

Moswanden zijn blikvanger 
en sfeerverbeteraar tegelijk. 
ze zijn brandvertragend, 
vuil afstotend en onderhouds-
vriendelijk. Door hun sterk  
geluiddempende werking  
dragen ze bij aan een goede  
akoestiek. Bovendien hebben  
ze geen daglicht nodig en 
nemen nauwelijks ruimte in:  
u kunt ze dus ook goed  
gebruiken op plekken waar 
planten niet mogelijk zijn.
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Een Koninklijke Ahrend 
onderneming
Presikhaaf Schoolmeubelen 
bedenkt en ontwikkelt al ruim 
40 jaar schoolmeubilair dat 
aansluit bij de visie, methoden 
en ontwikkelingen binnen  
het onderwijs. Sinds 1 juni 
2015 zijn we een 100% 
Ahrend dochter. Dankzij de 
bundeling van alle expertise 
binnen de Ahrend Groep 
kunnen we veel innovaties uit 
het bedrijfsleven voortaan 
ook in het onderwijs inzetten. 
Een groot voordeel nu het 
onderwijs steeds meer inzet  
op ergonomie, beweging  
en gezondheid.



OP MAAT GESNEDEN FACILITAIRE  

DIENSTVERLENING DIE ÉCHT ONTZORGT

faciliteren en beheren zijn dé peilers om uw leer- en werkomgeving in  

optimale conditie te houden. Ook hier maakt Presikhaaf Schoolmeubelen  

het u gemakkelijk met facilitair Management. Een uniek en flexibel facilitair 

concept waarin preventief onderhoud, service, garantie, voorraadbeheer en 

klasinrichting naadloos samenkomen. Een concept waarin veel scholen  

en kinderdagverblijven u al voorgingen.

We leveren, monteren, (ver)plaatsen, verhuizen ons meubilair en leveren 

het gebruiksklaar op. Ook verzorgen we de volledige dienstverlening – 

van advisering voor de inrichting, revitalisering, voorraadbeheer van het 

schoolmeubilair en garantieafwikkeling tot service en preventief onderhoud. 

Voor u betekent dit: maximale flexibiliteit en nooit meer zorgen over uw 

onderwijsmeubilair! zo flexibel als we zijn in onze maatwerkoplossingen, 

zijn we overigens ook als het op budgetteren aankomt. Daarom bieden we 

verschillende financieringsvormen aan, waaronder gunstige (financial) leasing. 
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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

 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

 uw persoonlijke Onderwijsinrichtingsspecialist!

Bij Presikhaaf Schoolmeubelen 
gaat het niet alleen om de  
perfecte inrichting van school of 
kinderdagopvang, maar zeker ook 
om het welzijn van allen die in 
deze omgeving leren en werken.  
Als  ondernemer zijn we maat-
schappelijk verantwoord en  
betrokken. Als 100% Nederlands 
producent en leverancier staan we 
voor ergonomische oplossingen en 
 duurzame kwaliteit. We kunnen dit 
waar maken omdat we weten wat er 

speelt in het  onderwijs en  
hier  telkens  flexibel op weten  
in te spelen.
 
Wilt u meer weten over ons  
school- en kinderdagopvang  
meubilair, inspiratie opdoen in  
onze showroom of een kijkje  
nemen in onze productie?  
Neem dan contact op met de  
inrichtingsspecialist in uw regio  
of met onze Customer Service:  
026 - 3 685 685.

Met de modulaire opzet van Ahrend  
Balance kunt u werkplekken snel en  
eenvoudig aanpassen.

De Hollandse treinbank – praktisch 
en elegant  tegelijk – kent vele 
 mogelijkheden. zo kunt u hoogtes, 
dieptes en lengtes zelf bepalen.  
Een ideale oplossing voor vrijwel  
elke ruimte, van klas en leraren- 
kamer tot leerplein en aula.

De Kreakast rijdt u moeiteloos in de 
 ruimte waar kinderen aan de slag gaan. 
Laag of hoog model, met een indeling 
die u op maat kunt (laten) maken. 
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Het meubilair van NEXXT Generation 
is  heerlijk om aan én mee te werken. 
 Kenmerkend zijn de vriendelijke ‘look’, 
de robuuste constructie en de ruime 
keuze in uitvoeringen.

Natte schoenen en ingelopen zand, bladeren en stof krijgen 
geen kans met ons beproefde drietraps schoonloop systeem. 
Dit systeem bestaat uit een speciale schoonloopmat, een 
droogloopmat en een  stofmat. zo verbetert u de lucht-
kwaliteit in de school en  vermindert u de kans op  slijtage  
aan vloeren en meubels. 

WETEN WAT ER SPEELT IN HET ONDERWIJS



Bruningweg 10
Postbus 5457
6802 EL  Arnhem

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

VANzELfSPREKEND uITSTEKEND
Een Koninklijke Ahrend onderneming


