
INRICHTINGSSPECIALISTEN VOOR 
HET MIDDELBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS

VANZELfSPREkEND uITSTEkEND
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Benut de ruimte in uw aula  
optimaal en flexibel met  
stabiele, mobiele klaptafels.

Inrichting personeelskamer: ruim 
opgezet, praktisch ingedeeld en  
multifunctioneel.

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 leerlingen zich immers lang 
niet altijd primair leiden door de kwaliteit van het 
onderwijs, maar eerder door het sociale karakter, 
de activiteiten, de inrichting, de faciliteiten en de 
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. 

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

Algemene ruimte met zitjes en  
lockers voor het opbergen van  
persoonlijke spullen.

Auditorium: focus op natuurlijke  
materialen, kleur en leren via  
interactieve systemen.

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 
afges chreven 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 molestbestendig zijn. Ook moet 
het zeer flexibel gebruikt kunnen worden en 
geschikt zijn om alle (nieuwe) lesmethoden en 
school activiteiten te kunnen ondersteunen. 
Verder spelen comfort en ergonomie een 
belangrijke rol, want u wilt het welzijn van 
 leerlingen en onderwijzend personeel  
kunnen waarborgen.
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Ahrend 452: veelzijdig in optima forma

Deze flexibele meubellijn maakt elke  
gewenste opstelling voor klassikaal  
onderwijs mogelijk. In standaard-
opstelling, voor instructie in kleinere 
groepen, algemeen vormend of toe-
gespitst op bijvoorbeeld binas en ict.  
u benut de ruimte maximaal in een 
omgeving die leerlingen, docenten en 
ondersteunend personeel inspireert. 

SAMENWERkING MET ÉCHT BETROkkEN  

PARTIJEN VORMT DE BASIS VAN ONS BELEID.

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.

Samen met onze zusterbedrijven 
(Ahrend, Gispen en Roels) en 
businesspartners (zoals Legamaster, 
Andersen, Van der Sluis, van Esch, 
Roofer) kunnen we scholen vrijwel 
volledig inrichten. Inclusief de 
administratieve afdelingen en de 
docentenkamer. Bovendien hebben  
we alles in huis om inrichtings-
voorstellen te ontwikkelen, compleet 
met 3-D visualisatie en presentatie. 

Dit maakt Presikhaaf Schoolmeubelen 
tot een zeer complete inrichtings-
specialist.



Dankzij de uitschuifbare slinger is de  
hoogte van het bureaublad in een 
hand omdraai verstelbaar (62-88cm).

Nooit meer gedoe met stekkertjes 
en aansluitingen: de Ahrend Puk 
draadloze smartphone charger maakt 
opladen een stuk makkelijker en 
comfortabeler.

Een doordacht kabelmanagementsys-
teem van goten en geleiding, slim en 
veilig  bevestigd aan het frame.
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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. 

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.

Met de Ahrend Balance bureaulijn overtreft Presikhaaf Schoolmeubelen 
alle  ergonomische normen. Voorzien van monotop bladen met laserkant 
en veilig afgewerkt met non-toxische lakken, biedt de Ahrend Balance 
duurzame  oplossingen voor zittend én staand werken die gezond, creatief 
en productief werken stimuleren. Niet voor niets bezit de Ahrend Balance 
het zilveren Cradle to Cradle certificaat.
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Akoestisch, fraai, functioneel 
en flexibel indeelbaar: zo komt 
deze wand van zachte panelen 
echt tot leven. Je kunt er 
tegen aan hangen om te chillen 
of erop zitten om te werken.

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 aan-
bieders. Denk aan de (deel) inrichting 
van nevenruimtes, docentenkamers 
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 
Gratnells (geavanceerde oplaadtrays 
en kasten, compatible met standaard 
school meubilair) en Legamaster 
(e-Board Touch en e-Screen: hoog-
waardige interactieve systemen als 
motor voor interactief leren). 



Unieke samenwerking tussen   
diverse betrokkenen
Allereerst heeft Presikhaaf School-
meubelen, als inrichtingsspecialist 
voor het Voortgezet Onderwijs, 
een doordacht en toekomst-proof 
inrichtingsconcept gerealiseerd voor  
vrijwel alle ruimtes van het technasium.  
Aansluitend is Presikhaaf School-
meubelen intensief betrokken geweest 
bij de uiteindelijke inrichting. Daarbij 
is de complete inrichting in nauwe 
samenspraak met de schoolleiding,  
het schoolbestuur, het architecten-
bureau en andere direct betrokkenen 
onder handen genomen. Een school- 
voorbeeld van co-creatie en 
gebundelde expertise.

Altijd ruimte voor speciale wensen
Bij de nieuwe inrichting van het 
technasium kreeg Presikhaaf  
Schoolmeubelen te maken met de 
bijzondere eisen die aan dit onderwijs 
worden gesteld. Vaak werken tech-
nasiumleerlingen individueel of  
samen aan projecten en opdrachten.  
Ze ontwerpen, brainstormen, 
ontwikkelen en overleggen in 
groepsverband en/of samen met hun 
docent en presenteren het resultaat. 
Dit betekent dat een uitdagende en 
multifunctionele inrichting een must 
is. Presikhaaf Schoolmeubelen is dan 
ook uitgegaan van een ruimtelijke 
opzet waarin alle gewenste faciliteiten 

Jan van Schijndel inrichtingsspecialist,  
van Presikhaaf Schoolmeubelen
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STATEOFTHEART INRICHTING  
VOOR HET TECHNASIUM VAN  
NEWMAN COLLEGE BREDA CREËERT  
EEN INSPIRERENDE LEEROMGEVING.
Als enige school in Breda biedt het Newmancollege  
het  technasium aan, gericht op leerlingen met 
 boven gemiddelde aanleg en  motivatie voor de exacte  
vakken. Deze leerlingen zijn bijzonder creatief,  intelligent 
en leergierig. Ze sluiten hun opleiding af met een havo  
of vwodiploma met het vak Onderzoek & Ontwerpen 
in het vakkenpakket. Om deze bijzondere groep leer
lingen een nieuwe omgeving te bieden, waarin ze optimaal 
kunnen functioneren en presteren, is de expertise van 
Presikhaaf Schoolmeubelen ingeroepen.
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DIT IS GEEN 
GEWONE SCHOOLSET

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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zijn opgenomen: computerwerkplekken, 
sta/zit werkmogelijkheden voor leerling 
en docent, een plein met futuristische 
kunststof stoelen en een volledig 
geoutilleerd praktikumlokaal. kortom: 
alles om de gebruikers maximaal in staat 
te stellen om hun passie en kennis van en 
over techniek om te zetten in  fantastische 
leerresultaten. 

Inrichten om meer uit mensen te halen
Een inspirerende omgeving zorgt 
ervoor dat mensen meer uit zichzelf 
halen. Daar is de nieuwe inrichting van 
het héle technasium op gericht. Vijf 
voorbeelden bevestigen dat: de aula’s, 
de multimediaruimte, de algemene 
studieruimte, de docentenkamer en het 
(buiten)schoolterras. Jan van Schijndel, 
inrichtingsspecialist van Presikhaaf  
Schoolmeubelen: “Ontmoeten staat 
centraal in beide aula’s. De ene aula 
is geheel ingericht met praktische 
klaptafels, die multifunctioneel inzetbaar 
zijn en de ruimte zó omtoveren tot een 
eetzaal of een podium voor een groot 
schoolfeest. De andere aula met zijn 
houten tribune is meer ingericht voor 
het maken van huiswerk, het chillen met 

groepen leerlingen of het bijwonen van 
schoolvoorstellingen. In het multimedia-
lokaal draait het om presentatie en 
 communicatie. Hier worden de leerlingen 
met alle denkbare hulpmiddelen en 
tools gefaciliteerd, waarbij de inrichting 
van het lokaal uitnodigt om goed met 
elkaar te communiceren en projecten 
te presenteren. De zeer grote algemene 
studieruimte kent speciale studiehoeken, 
een klaslokaal met zithoek en bankstel, 
concentratie werkplekken en een centrale 
ruimte waar leerlingen alleen of in 
groepjes op de  computer kunnen werken.  
 
De docentenkamer met pantry/keuken-
wand en functionele wandpostvakken 
biedt het onderwijzend en ondersteunend 
personeel de ruimte om in alle rust de 
lessen voor te bereiden, met elkaar te 
overleggen, te lunchen of te  v ergaderen. 
Het (buiten)schoolterras tenslotte is 
ingericht met grote tafels en banken van 
hout en gegalvaniseerd staal. Een mooi 
voorbeeld van hoe (buiten)meubilair kan 
aansluiten bij de directe buiten omgeving, 
zoals het hekwerk rondom de sportvelden 
van het Newmancollege.”



Omdat geen school hetzelfde is, 

werken we samen met u aan de 

inrichting die het beste bij u past.

Deze revolutionaire picknickset 
heeft twee functies/standen: 
als tafel én als podium. Ideaal 
dus voor uw aula of drama-
lokaal, want alles blijft gewoon 
in de ruimte staan.

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. Zoals een speciale kleurcombinatie of 
keuze voor bepaalde materialen. Bij Presikhaaf 
School meubelen 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 docentenkamers, aula’s, computerruimtes,  
werkruimtes, kantoren, ontvangstruimtes en  
zithoeken waar leerlingen elkaar kunnen  ont- 
moeten of samen aan projecten kunnen werken.
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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 binnen 
onze meubellijnen ook tafels die in hoogte 
verstelbaar zijn en een leerlingset met 
een stoelmaat G7 op zithoogte 51cm met 
bijpassende tafel G7 op een hoogte 82cm.

Ook maken we ons hard voor meer beweging 
in het onderwijs. Leerlingen 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.
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“MEER BEWEGEN IN DE 

kLAS ZORGT ERVOOR  

DAT JE LEkkERDER  

LEERT EN VERANTWOORD  

fIT BLIJfT.”
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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, maar ook 
door de inzet van mensen met een  
arbeidsbeperking. Dat werkt uit-
stekend, omdat we het arbeidsproces 
hebben vereenvoudigd en in stukken  
op gedeeld. Een aanpak met louter 
voordelen. Zo zijn we een stuk 
flexibeler dan anderen. Onze vak-
mensen 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 
Schoolmeubelen 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



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



Opladen wordt heel  
wat makkelijker en 
comfortabeler met  
deze slimme Ahrend 
Puk draadloze  
smartphone charger.
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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. 

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.

RUIMTE VOOR DE 
TOEKOMST



e corestr uptisimus soluptatur antiae di non 
rendigento ius dolo dipsant erepeditis ea 
doluptat aut exeritem et reic tem
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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
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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 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. 



De comfortabele Ahrend 230 (draai)
bureaustoel is een optelsom van 
modern design en ergonomie.  
Leverbaar met vele optionele extra’s 
en een bijpassende bezoekersstoel. 

Dit tijdloze Ahrend Balance bureau 
heeft een duurzaam design, een 
stabiele constructie en subliem 
 gebruiksgemak. Dus alles voor gezond 
en Activiteit  Gerelateerd Werken.

Curvy stoel: koppelbaar en snel te 
stapelen. In combinatie met de  
Ahrend 456 tafel een ideale set  
voor bijvoorbeeld inrichting van  
een examenlokaal. 15

Schrijven, lezen, luisteren of werken 
met de computer: de stabiele en 
stapelbare Ahrend 450 tafel en stoel 
met ergonomisch gevormde kunststof 
kuip geeft de juiste ondersteuning. 

Bij Presikhaaf Schoolmeubelen 
gaat het niet alleen om de perfecte 
inrichting van scholen, maar zeker 
ook om het welzijn van allen 
die in deze omgeving leren en 
werken.  Als ondernemer zijn we 
maatschappelijk verantwoord en 
betrokken. Als 100% Nederlands 
producent en leverancier staan we 
voor ergonomische oplossingen en 
duurzame kwaliteit. We kunnen 

dit waarmaken omdat we weten 
wat er speelt in het  onderwijs en 
hier telkens flexibel op weten in te 
spelen. Wilt u meer weten over de 
inrichtingsmogelijkheden van uw 
school, 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.

WETEN WAT ER SPEELT IN HET ONDERWIJS

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!

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. 



VANZELfSPREkEND uITSTEkEND

Bruningweg 10
Postbus 5457
6802 EL  Arnhem

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

Een koninklijke Ahrend onderneming


