eigentijdse ColleCties
met een kraChtige identiteit!

vanzelfsprekend uitstekend
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Presikhaaf Schoolmeubelen is niet alleen leverancier, maar
ook producent van het meubilair. Daardoor zijn we flexibel
en kunnen wij u in allerlei opzichten maatwerk bieden.
Dit biedt u legio mogelijkheden voor elke ruimte.

Complete i n r i C h t i n g
en maatwerk
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kleurrijk
en mooie Vormen

De eerste indruk bij binnenkomst is
belangrijk voor ouders en kinderen die
zich voorbereiden op de schoolkeuze.
De aantrekkelijkheid van uw school
wordt vergroot door te kiezen voor een
aansprekende inrichting die de identiteit
van uw school versterkt en uitdraagt.
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Door te kiezen voor losse
elementen kunt u de inrichting
van de ruimte flexibel aanpassen.
Hierdoor maakt u de ruimte voor
diverse activiteiten geschikt.

5

U heeft bij Presikhaaf Schoolmeubelen
keuze uit maar liefst 4 lijnen met een
uniforme tafelhoogte en bijpassende
stoelen met vaste voetenplank.

eChte blikVangers

Wanneer u kiest voor Presikhaaf Schoolmeubelen, dan maakt u ook
een verantwoorde keuze! Wij gaan bewust om met onze productiemiddelen en materialen en hebben hart voor de mensen met wie
we werken. Veel mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’
vinden een duurzame werkplek in ons bedrijf. Zij hebben kwaliteiten
in huis waar wij graag gebruik van maken. Hierdoor ontstaan er
kwaliteitsproducten waar wij trots op zijn!
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Waarom Presikhaaf Schoolmeubelen?
•	In Nederland (Arnhem) ontwikkeld en geproduceerd
	Schoolmeubilair
•	Vakbekwame meubelmakers, passie voor het Onderwijs
• Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen
• Meer dan 75% van het personeelsbestand heeft een
arbeidsbeperking
•	Kwaliteitsmeubelen, tot wel 10 jaar garantie
• Gebruik van Duurzame grondstoffen, gecontroleerde
gescheiden afvalstromen
•	Kwaliteit- en Milieumanagementsysteem
•	De meubels voldoen aan de Europese en Nederlandse
	NEN-EN 1729 normeringen

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

Bruningweg 10
Postbus 5457
6802 EL Arnhem
T	 +31 (0)26 3 68 56 85
E	info@schoolmeubelen.com
W www.schoolmeubelen.com

