INRICHTEN MET RUIMTE VOOR
FLEXIBILITEIT EN BEWEGING IN
HET VOORTGEZET ONDERWIJS

WAAROM PRESIKHAAF SCHOOLMEUBELEN?
In Nederland (Arnhem) ontwikkeld en geproduceerd schoolmeubilair
Sociaal Maatschappelijke Onderneming, PSO30+ gecertificeerd
Vakbekwame meubelmakers, met passie voor het onderwijs
Eigen service- en montagedienst en abonnementen voor preventief onderhoud
Interieurontwerpers die het onderwijs kennen voor het maken van inrichtingsplannen
Uw eigen persoonlijke Onderwijs- en Inrichtingsspecialist
Gebruik en hergebruik van duurzame grondstoffen, gecontroleerde gescheiden afvalstromen
Kwaliteit- en milieumanagementsysteem volgens ISO 9001-2015, 14001-2015 en 45001-2018
Kwaliteitsmeubelen, tot wel 10 jaar garantie
De meubels voldoen aan de Europese en Nederlandse NEN-EN normeringen
Complete inrichting, incl. praktijklokalen, de bibliotheek en de administratieve ruimtes
Maatwerkoplossingen en interieurbouw, om de inrichting echt compleet te maken
Ruim 1.000 m2 showroom, met inrichtingsoplossingen voor elke vorm van onderwijs
Uitgebreide betaling- en financieringsmogelijkheden
‘Pay for Use’ mogelijkheden, voor de grootste flexibiliteit
CO2 Bewust niveau 3 gecertificeerd
SBB Erkend leerbedrijf gecertificeerd

Onze Garantie, betaling- en leveringscondities kunt u vinden op www.schoolmeubelen.com.
De meest actuele versie van onze catalogus bekijken? www.schoolmeubelen.com.
Presikhaaf Schoolmeubelen behoudt zich het recht voor om de inhoud van de catalogus op elk gewenst
moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden.
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Welkom bij Presikhaaf Schoolmeubelen BV
Een Koninklijke Ahrend onderneming
Voor u ligt een vernieuwde versie van onze catalogus, met vele nieuwe duurzame en
circulaire schoolmeubelen en voorbeelden van inrichtingsconcepten. In onze catalogus
wordt duidelijk hoe wij ons ontwikkeld hebben na de overname door Koninklijke Ahrend in
2015. Op het Sociaal Maatschappelijk fundament van Presikhaaf Schoolmeubelen is een
onderneming gebouwd die haar identiteit behouden heeft, maar inmiddels toonaangevend
is met duurzame, circulaire schoolmeubelen en onderscheidende inrichtingsconcepten.
Presikhaaf Schoolmeubelen is koploper op het gebied van Socialer Ondernemen en als
enige onderneming in de schoolmeubelenbranche PSO30+ gecertificeerd. Daar zijn we
trots op! We hebben zelfs een SROI calculator waarmee we u kunnen voorrekenen hoeveel
mensen uit de kwetsbare doelgroep aan het maken van uw schoolmeubilair gewerkt
hebben.
Samen met onze zusteronderneming Gispen zijn wij nog beter in staat om scholen
compleet in te richten en nemen we ook het projectmanagement voor onze rekening.
Onze Onderwijs Inrichtingsspecialisten zijn actief in elke regio in Nederland. Zij trekken
samen met u op wanneer er opnieuw ingericht moet worden. De missie en de visie op het
geven van onderwijs van de school zijn altijd het vertrekpunt. Als dit duidelijk is kunnen er
daarna workshops en moodboard sessies georganiseerd worden om uw inrichtingswensen
helemaal duidelijk te krijgen.
Presikhaaf Schoolmeubelen heeft een ontwerpstudio in huis voor de vertaling van
inrichtingsplannen. We maken een passende indeling, rekening houdend met de
looplijnen, het doorzicht, overzicht, de flexibiliteit en werkzaamheid. We selecteren
er de juiste kleuren, materialen en passende, duurzame meubels bij, of we bedenken
maatwerkoplossingen. De laatste stap is dan dat we het inrichtingsplan mooi in 3D
visualiseren en aan u presenteren.
Het maken van robuuste, duurzame, circulaire schoolmeubels en het flexibel inrichten
van scholen is werk voor specialisten. Het is ons dagelijks werk!
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MET VEEL VAKMANSCHAP EN PASSIE MAKEN WE
DE BESTE EN MOOISTE (SCHOOL) MEUBELS
Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken
Ondernemen is voor Presikhaaf Schoolmeubelen
een fundamentele waarde. We voeren ons MVObeleid dan ook op dagelijkse basis uit. Niet alleen
door gescheiden afvalverzameling en het gebruik
van duurzame grondstoffen, maar ook met het
ontwikkelen van duurzame, circulaire en modulaire
producten en diensten.
Maar dat is niet alles. We hebben ook veel sociale
initiatieven genomen, zoals bijvoorbeeld het bieden
van Stageplaatsen voor VSO-PRO leerlingen en het
openstellen van Leer/Werkplekken voor doelgroep
medewerkers. Ruim 70% van de bijna 250 Presikhaaf
medewerkers heeft een arbeidsbeperking. Dat werkt
uitstekend, omdat we het arbeidsproces hebben
vereenvoudigd en in stukken opgedeeld. Een aanpak
met louter voordelen! Niet alleen bieden we met
deze aanpak meer flexibiliteit, op elk onderdeel van
het arbeidsproces geven we ook meer aandacht aan
kwaliteit.
Onze vakmensen hebben een jarenlange ervaring
en de wil en de focus om iets moois en goeds te
maken. Ze vinden 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 machinekosten. Daarmee
klopt de ‘business case’ weer en kunnen we voor een

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

concurrerende prijs, kwalitatief zeer hoogwaardige
en duurzame schoolmeubelen maken. Al onze
medewerkers, maar vooral onze mensen met
arbeidsbeperking, zijn trots op wat ze maken en wat
ze kunnen. Wij zijn blij dat er zoveel mensen met een
arbeidsbeperking binnen Presikhaaf een werkplek
hebben gevonden.
Presikhaaf Schoolmeubelen is koploper op het
gebied van Sociaal Maatschappelijk ondernemen.
Onze onderneming is als enige in de meubelbranche
PSO30+ gecertificeerd.
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ONZE SCHOOLMEUBEL MODELLIJNEN
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‘A – serie’ modellijn
De A-serie modellijn wordt door Presikhaaf
Schoolmeubelen speciaal gemaakt voor het voortgezet, hoger en universitair onderwijs. De A-serie
leerlingstoelen en leerlingtafels hebben hoogtematen F6 en G7. De stoelen zijn verkrijgbaar met
sledeframe, vierpootframe of een verrijdbaar in
hoogte verstelbare kruisvoet. Daarbij bestaat de
keuze uit een comfortabel zittende kunststof of
houten kuip. De kunststof kuip is te voorzien van
een stoffen opdekzitting. De houten kuip is te
voorzien van een gestoffeerde opdekzitting en rug.
De leerlingtafel heeft unieke stalen profielen en
is verkrijgbaar als C-frame. Daarnaast heeft deze
A-serie ook tabourets met voetensteunen in drie
hoogtematen.

‘RAY’ modellijn
RAY is een ergonomische modellijn. De lijn is
speciaal ontworpen voor het stimuleren van een
goede en actieve zithouding. Door de afwijkende
zithoogtes en de speciaal meebuigende zittingen
kantelt het bekken. Hierdoor zit je direct in de
juiste zithouding. Deze goede zithouding bevordert
de bloedsomloop, draagt bij aan een goede gezondheid en zorgt voor een betere opname van de
lesstof. De leerlingenstoelen zijn verkrijgbaar met
verrijdbare en in hoogte verstelbare kruisvoet. In
plaats van wielen zijn er ook zogenaamde trompetvoeten te monteren. De RAY stoelen zijn zeer goed
te combineren met de in hoogte verstelbare tafels
uit het assortiment. Een prima oplossing, ook voor
de docent die graag veelvuldig door het klaslokaal
beweegt.

‘Match’ modellijn
De Match is een multifunctionele modellijn aan
schoolmeubelen. De leerlingstoelen uit deze lijn
zijn verkrijgbaar met een kunststof of houten kuip
of met een houten zitting en rug met een CPL
toplaag. Alle modellen sluiten naadloos op elkaar
aan qua vormgeving en gebruik. De schoolmeubelen voldoen aan de normen NEN-EN 1729 I
en II. Het meubilair valt uitstekend met elkaar te
combineren. De leerlingstoelen hebben een heerlijk
zitcomfort en zijn verkrijgbaar met sledeframe,
vierpootframe of een verrijdbare in hoogte
verstelbare kruisvoet. De leerlingtafels zijn verkrijgbaar met een vier-, C- of T-pootframe. Vanzelfsprekend zijn er bijpassende groepstafels verkrijgbaar in diverse afmetingen en hoogtes. Naast
stoelen en tafels zijn er ook bijpassende tabourets
leverbaar in verschillende hoogtes. Dit kan mét en
zonder voetensteunen op diverse hoogtematen.

‘Inline’ modellijn
Presikhaaf Schoolmeubelen heeft een unieke
kastenlijn voor het onderwijs ontwikkeld die zowel
circulair als modulair is. Dit komt doordat wij
uitsluitend werken met meubelpanelen die in de
basis geproduceerd worden van hout uit verantwoord beheerde bossen. Na een lang en duurzaam
gebruik is het materiaal te verwerken tot grondstof
voor nieuwe inzetbare meubelpanelen. Daarnaast
hebben we vier breedtematen, drie hoogtematen
en twee dieptematen. Hierdoor kunnen de kasten
en kastenwanden op maat gemaakt worden. De
kasten zijn uit te rusten met draai- of schuifdeuren, drie type lades, legborden, lectuurschappen
en houten bakken of lades. Als een kast of wand
tijdens het gebruik beschadigd raakt of functioneel
een andere toepassing moet krijgen, is het mogelijk
een reparatie of aanpassing te laten uitvoeren door
ons eigen service- en montageteam. Bij een aanpassing van de functionaliteit van de kast is er een
extra voordeel. Met dezelfde meubelpanelen van
de bestaande kast kan met aanvulling van mogelijk
nieuwe meubelpanelen namelijk een nieuw type
kast worden opgebouwd. De kast kan dan opnieuw
worden ingezet, zonder deze te hoeven vervangen.

DE KWALITEIT VAN ONS LEERLINGMEUBILAIR
Het leerlingmeubilair in deze catalogus is met
vakwerk ontwikkeld en geproduceerd door
ons. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling zijn
de normen NEN-EN 1729 I en II. Ons meubilair staat garant voor jarenlang probleemloos
gebruik. Al onze modellen gaan door een
uitgebreid testprogramma waardoor je als klant
extra zeker bent van een goede kwaliteit. Wij
werken uitsluitend met hoogwaardige grond-

stoffen voor de tafelbladen, metalen frames,
kunststof kuipen, het kastmateriaal, de ruggen
en zittingen. Duurzaamheid en circulariteit zijn
bij ons erg belangrijke uitgangspunten. Het
leerlingmeubilair is na jaren gebruik vaak nog
te refurbishen. Daarnaast worden de gebruikte
grondstoffen, zoals de staal- en kunststofsoorten en plaatmateriaal, hergebruikt. Kortom, van
ons leerlingmeubilair heb je jarenlang plezier.
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INRICHTEN MET RUIMTE VOOR
FLEXIBILITEIT EN BEWEGING
Ruimtes binnen scholen worden
steeds multifunctioneler.
Dat betekent er steeds meer
behoefte is aan ruimte voor
flexibiliteit en beweging. Of
het nu een klaslokaal, aula of
centrale ruimte betreft, het
snel kunnen aanpassen van de
ruimtes vraagt om een andere,
meer flexibele inrichting.
Een variatie van zit-sta
oplossingen bevordert de
vitaliteit van studenten en
onderwijsmedewerkers.
Presikhaaf Schoolmeubelen is
koploper in de schoolmeubelenbranche, daar waar het zit-sta
oplossingen betreft. We weten
met onze kennis en ervaring,
als geen ander hoe we een
dynamische schoolinrichting
moeten ontwerpen inrichten.
Of je nu in groepen, geconcentreerd individueel werkt,
of een één op een gesprek
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wilt voeren, ook daar heeft
met een Match Set-up in Circles
Presikhaaf Schoolmeubelen
opstelling, of een groep - of
prachtige oplossingen voor met
individuele klasopstelling met de
inrichtingsconcepten als de
Match Piece of Cake. Presikhaaf
Learn-Inn of de Edu-Station.
Schoolmeubelen maakt het
Twee meubelconcepten waarmee mogelijk.
je door de vele
modulaire
Voor diverse
EEN VARIATIE VAN
samenstellingsinrichtingsZIT-STA OPLOSSINGEN
mogelijkheden,
concepBEVORDERT DE
de meest
ten biedt
VITALITEIT VAN STUDENTEN
mooie flexibele
ONDERWIJSMEDEWERKERS. Presikhaaf
en passende
Schoolinrichtingsopmeubelen
lossingen in centrale ruimten
ook een Full Operationeel
binnen scholen kan creëren.
Lease concept aan. Dus naast
het gebruik van een flexibele
Binnen het klaslokaal kunnen
inrichting bieden wij ook nog
onze meubel concepten Match
eens een flexibele finanPiece of Cake of Match Set-Up
cieringsmogelijkheid aan, waarin Circles dé inrichtingsoplossing
door u uw inrichting ten alle
zijn, waarmee u uw klaslokaal
tijden kan laten aansluiten op
in een hand omdraai ombouwt.
uw schoolvisie. Dat inspireert
Met z’n allen voor het digitale
studenten, onderwijsmedeschoolbord en daarna in een
werkers én ouders en draagt er
cirkelvormige opstelling met
toe bij om voor uw visie en uw
elkaar in gesprek. Een les volgen
school te kiezen!

LEERLINGMEUBILAIR VO

Leerlingstoel Match 4-K

Leerlingstoel Match S-K

Leerlingstoel Match 4-H

Leerlingstoel Match S-H

Leerlingstoel Match ST04

Leerlingstoel Match ST21

4-poots model voorzien van kunststof kuip in diverse kleuren
stapelbaar, verkrijgbaar in hoogte F6/G7 en met viltdoppen.

Sledepootmodel voorzien van kunststof kuip in diverse
kleuren, stapelbaar en ophangbaar, verkrijgbaar in hoogte
F6/G7 en met viltdoppen

4-poots model voorzien van houten kuip met CPL toplaag,
licht eiken of berken, stapelbaar, verkrijgbaar in hoogte B2 t/m
F6, en met viltdoppen

Sledepootmodel voorzien van houten kuip met CPL toplaag,
licht eiken of berken, stapelbaar en ophangbaar, verkrijgbaar in
hoogte F6/G7 en met viltdoppen

Sledepootmodel, stapelbaar en ophangbaar, zitting/rug van
krasvast plydec, verkrijgbaar in hoogte F6/G7 en met
viltdoppen

4-poots model, stapelbaar, zitting/rug van krasvast plydec,
verkrijgbaar in hoogte F6/G7 en met viltdoppen
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LEERLINGMEUBILAIR VO

Leerlingtafel Match PL140

Leerlingtafel Match PL52

Leerlingtafel Match PL120

Leerlingtafel Match PL130

Leerlingtafel Match PL06

Leerlingtafel Match PL22A-A

C-poot model, blad voorzien van CPL toplaag met kunststof
laseredge randafwerking, afmeting 70 x 50 cm, hoogte F6/G7

4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag met kunststof
laseredge randafwerking 18 mm dik, afmeting 70 x 50 cm,
hoogte F6/G7

T-poot uitvoering met rechthoekige vloerliggers, blad voorzien
van CPL toplaag met kunststof laseredge randafwerking 18
mm dik, afmeting: 70 x 50 cm, verkrijgbaar in hoogte F6/G7,
optioneel te voorzien van vloerligger-beschermstrips (PL-121)

T-poot uitvoering met ronde vloerliggers, blad voorzien van
CPL toplaag met kunststof laseredge randafwerking 18 mm
dik, afmeting: 70 x 50 cm, verkrijgbaar in hoogte F6/G7

Sledepootmodel, blad voorzien van CPL toplaag met
kunststof laseredge randafwerking, afmeting 70 x 50 cm,
hoogte F6
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In hoogte instelbare leerlingtafel, B2 tot en met G7, met
kantelbaar blad, blad voorzien van CPL toplaag met kunststof
laseredge randafwerking 18 mm dik
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LEERLINGMEUBILAIR VO

Leerlingtafel Move

Leerlingtafel AdjusT-Table

Leerlingstoel A450-4K

Leerlingstoel A450-CK

Leerlingstoel A450-4H

Leerlingstoel A450-CH

In hoogte verstelbare, verrijdbare leerlingtafel.
Hoogteverstelling d.m.v een handel, hoogtebereik van 75-120
cm. Blad v.v. CPL toplaag met kunststof laseredge
randafwerking, afmeting 70 x 50 cm

In hoogte verstelbaar van 75 tot 120 cm d.m.v. een
handsbediening, uitgerust met 2 wielen en 2 stelvoeten. Blad
v.v. CPL toplaag met kunststof laseredge randafwerking,
afmeting 70 x 50 cm, maximale bladmaat 80 x 50 cm

4-poots model met kunststof kuip in diverse kleuren,
stapelbaar, verkrijgbaar in hoogte F6/G7 en met viltdoppen

Sledepootmodel met kunststof kuip in diverse kleuren,
ophangbaar en stapelbaar, verkrijgbaar in hoogte F6/G7 en
met viltdoppen

4-poots model met houten kuip, gelakt beuken, whitewash
gelakt of met CPL toplaag in de decoren licht eiken en berken,
stapelbaar, verkrijgbaar in hoogte F6/G7 en met viltdoppen

Sledepootmodel met houten kuip, gelakt beuken, whitewash
gelakt of met CPL toplaag in de decoren licht eiken en berken,
ophangbaar en stapelbaar, verkrijgbaar in hoogte F6/G7 en
met viltdoppen
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LEERLINGMEUBILAIR VO

Leerlingstoel A450-RZ

Stoel Ray Swivel

Leerlingtafel A450

Leerlingtafel A452N

Leerlingtafel A452P

Seminartafel A456

Sledepootmodel met houten rug en zitting, ophangbaar en
stapelbaar, verkrijgbaar in hoogte F6/G7

Verrijdbare, in hoogte verstelbare stoel met flexibele zitting,
voorzien van zwarte rug en zwart frame, rug aan de achterzijde
voorzien van tassenhaak, verkrijgbaar in diverse hoogtes en
uitvoeringen

Sledepootmodel, blad voorzien van CPL toplaag met
kunststof laseredge randafwerking, afmeting 70 x 50 cm,
hoogte F6/G7

Sledepootmodel, blad voorzien van CPL toplaag met
kunststof laseredge randafwerking, hoogte F6/G7, afmeting:
70 x 50 cm

T-poot model, blad voorzien van CPL toplaag met kunststof
laseredge randafwerking, hoogte F6/G7, afmeting 70 x 50 cm
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Stapelbaar en koppelbaar, hoogte 76 cm, verkrijgbaar in
afmeting 70 x 50 cm of 56 x 45 cm, voorzien van stapelnokjes
ter bescherming van het tafelblad
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TAFELS

Tafel Match Set-up in Circles

Match Piece of Cake hoektafel

Zitbankje binnenkant Match Set-up in Circles

Match Piece of Cake hoektafel met kast

Zitbankje buitenkant Match Set-up in Circles

Match Piece of Cake middentafel

1/8 ronde tafel, 160 cm breed, 67 cm diep, blad 18 mm dik
met CPL toplaag en kunststof randafwerking, 2 van de 5 poten
voorzien van Placo bokwielen, verkrijgbaar in hoogte F6

4-poots model, afmetingen 85/20 x 70 x 76 cm (bxdxh),
voorzien van 2 placo bokwielen, uitvoerbaar met 1/2 Nexxt
lade, bladen in unikleur multiplex met CPL laminaat 18 mm dik

1/8 rond zitbankje, 90 cm breed, 35 cm diep, blad 18 mm dik
met CPL toplaag en kunststof randafwerking, verkrijgbaar in
hoogte C3 en F6

Afmetingen 85/20 x 70 x 76 cm (bxdxh), op metalen frame
met 4 zwenkwielen met rem, uitgevoerd met 6 Nexxt laden,
bladen in unikleur multiplex met CPL laminaat 18 mm dik

1/8 rond zitbankje, 140 cm breed, 39 cm diep, blad 18 mm dik
met CPL toplaag en kunststof randafwerking, verkrijgbaar in
hoogte C3 en F6

4-poots model, afmetingen 85 x 85 x 76 cm (bxdxh), met 2
hoek-uitsparingen aan de achterzijde, voorzien van 2 placo
bokwielen, uitvoerbaar met 1/2 Nexxt lade, bladen in unikleur
multiplex met CPL laminaat 18 mm dik

23
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TAFELS

Hol/bol tafel Match

3-hoekstafel Match

Groepstafel Match T52

Groepstafel Match T53

Groepstafel Match T55

Groepstafel Match T56

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, hoogte 76 cm,
verrijdbaar, blad 18 mm dik met CPL toplaag en kunststof
randafwerking, voorzien van afgeronde hoeken

Rechthoekige of vierkante tafel, 4-poots model, blad voorzien
van CPL toplaag met kunststof (laseredge) randafwerking 18
mm dik, verkrijgbaar in diverse afmetingen

Trapezium tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL
toplaag met kunststof (laseredge) randafwerking 18 mm dik,
verkrijgbaar in diverse afmetingen

Stapelbare rechthoekige of vierkante tafel, 4-poots model,
blad voorzien van CPL toplaag met kunststof (laseredge)
randafwerking 18 mm dik, verkrijgbaar in diverse afmetingen
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Ronde tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag
met kunststof randafwerking 18 mm dik, verkrijgbaar in
diverse afmetingen
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TAFELS

Groepstafel Match T57

Groepstafel Match T59

Handenarbeidtafel Match T13

Klaptafel A450

Conferentietafel Match T70

Ronde kolompoot tafel 76 hoog

Halfronde tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag
met kunststof randafwerking 18 mm dik, verkrijgbaar in
diverse afmetingen

Golftafel, 80 cm diep, blad 18 mm dik met CPL toplaag en
kunststof randafwerking, hoogte 76 cm

Rechthoekige tafel, blad van massief beuken behandeld met
lijnolie, geschikt voor montage van
handvaardigheidsaccessoires, verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen

Verrijdbaar T-poot onderstel met geremde wielen, blad met
CPL toplaag met kunststof (laseredge) randafwerking, hoogte
76 cm, verkrijgbaar in diverse afmetingen

Rechthoekige of vierkante tafel, 4-poots model in vierkante
buis, blad 30 mm dik met CPL toplaag en kunststof
randafwerking, verkrijgbaar in diverse afmetingen

Voorzien van ronde vlakke vloerplaat en ronde buis, blad
voorzien van een CPL toplaag met een kunststof
randafwerking 30 mm dik, verkrijgbaar in diverse uitvoeringen
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TAFELS

Kolompoot tafel vierkant

Tafel Gispen TM

Tafel Gispen Dukdalf vierkant

Tafel Gispen Dukdalf vierkant site table

Tafel Gispen Dukdalf rond

Tafel Gispen Dukdalf rond site table

Voorzien van vierkante vlakke vloerplaat en vierkante
kolompoot, blad voorzien van een CPL toplaag met een
kunststof randafwerking 30 mm dik, verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen

Vergadertafel voorzien van rechthoekige poten onder een
hoek van 7 graden geplaatst, mogelijkheid tot zitten aan de
kopse kanten, verkrijgbaar in diverse afmetingen

Verkrijgbaar als vergader- en als bijzettafel, de vergadertafel
met ronde bladen in div. afmetingen vanaf 80cm en als
bijzettafel in 2 hoogtes; 40 en 50cm met ronde en vierkante
bladen. Afmeting blad rond 40 of 50cm en vierkant 40 en
50cm, blad eventueel te voorzien van stalen rand
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Bijzettafel met vierkant blad met of zonder opstaande rand,
leverbaar in de hoogte 40 en 50 cm en vierkante bladen in de
maten 40x40 cm en 50 x50 cm. Het blad is volkern materiaal
en te leveren in verscheidene houtdecoren en unikleuren.

Tafel met het karakteristiek metalen frame, verkrijgbaar in
tafel hoogte 74 cm en 100 cm. Voor tafel hoogte 74 cm zijn er
ronde bladen van 80 cm, 100 cm, 120 cm en 140 cm en voor
tafel hoogte 110 cm zijn er bladen van 80 en 100 cm leverbaar.
Kleur van de frames zijn wit en zwart.

Bijzettafel met een rond blad met of zonder opstaande rand,
leverbaar in de hoogtes 40 en 50 cm en bladdiameters 40 en
50 cm. Kleur frame zwart of wit. Het blad is volkern materiaal
en te leveren in verscheidene houtdecoren en unikleuren.
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TABOURETS - KRUKKEN

Tabouret Match ST54

Tabouret Match Worky

Zadelkruk Twizzy 330.1

Kruk Ray Swivel Junior

UP100U

Mogoo

4 poots model, stapelbaar, zitting in blank beuken en optioneel
van krasvast CPL toplaag ook leverbaar in uni-kleuren, in
diverse hoogtes leverbaar en verkrijgbaar met viltdoppen

Verrijdbare kruk met hoogteverstelling van 40-52 cm, ronde
zitting in de hout decoren licht eiken en berken of een van de
unikleuren. CPL toplaag is krasvast.

5-poots verrijdbare uniseks zadelkruk, in hoogte verstelbaar
48 - 63 cm, voorzien van naadloze zitting in kunstleer zwart
met vaste zithoek, werkbladhoogte 70 - 80 cm, voorzien van
gaslift en aluminium onderstel. In diverse hoogtes en
uitvoeringen verkrijgbaar

Verrijdbaar en in hoogte verstelbare kruk met flexibele zitting
met handgreep, verkrijgbaar in diverse hoogtes en uitvoeringen

Beweegkruk die actief zitten bevorderd, in zithoogte
verstelbaar van 45 tot 63cm d.m.v. trekkoord, verkrijgbaar in
de kleuren: zwart, wit, rood, geel, ijsblauw en zacht rood, 100%
recyclebaar

Beweegkruk met een gestoffeerde zitting en bolvormige
onderzijde waardoor makkelijk bewogen kan worden,
verkrijgbaar in 4 hoogtes; 31, 38, 46 en 53cm
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Ongo Classic

Kruk A452

Beweegkruk die actief zitten bevorderd, eenvoudig in hoogte
verstelbaar, voorzien van comfortabele bolle gestoffeerde
zitting met geïntegreerde kogelbaan voor akoestische
feedback, verkrijgbaar in 2 uitvoeringen; regular (44-66 cm
hoogte) en tall (55-78 cm) in diverse stoffen en kleuren

Kruk, verkrijgbaar in de hoogte 46, 64 en 84 cm, stapelbaar,
met voetensteunen op diverse hoogtes, uitvoerbaar met
diverse kleuren zittingen.

Barkruk Cube

4-poots model, met voetenring, afmeting zitting 32,5 cm x
32,5 cm, stof Stamskin, in diverse hoogtes verkrijgbaar
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BUREAUS EN BUREAUSTOELEN

Docentenbureau Match B52

Bureau Ahrend 'Balance'

Docentenbureau zit/sta AdjusT-Table

Lessenaar

Metalen ladenblok Gispen

Metalen ladenblok PS-YKG

4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag met kunststof
laseredge randafwerking 18 mm dik, hoogte 76 of 90 cm, v.z.v.
2-ladenblok, waarvan 1 afsluitbaar. Verkrijgbaar in diverse
afmetingen

Symmetrisch en A-Symmetrisch model, in hoogte verstelbaar,
blad te verkrijgen in CPL, Melamine of Volkern, bladen in
verschillende kleuren, vormen en afmetingen, voldoet aan de
NEN-EN 527 normering;

In hoogte verstelbaar van 75 tot 120 cm door middel van
eenhandsbediening, uitgerust met 2 wielen en 2 stelvoeten,
blad voorzien van CPL toplaag met een kunststof (laseredge)
randafwerking, diverse bladafmetingen mogelijk

Verrijdbaar model, v.v. 3 laden, centrale sluiting,
ladeblokkering, contragewicht en rechte fronten met
geïntegreerde handgrepen. Incl. kunststof inzetbakje als nietzichtbare pennenlade achter bovenste lade. Voorzien van
telescooploopwerken (105% uittrekbaar). Verkrijgbaar in div.
uitv.

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

Verrijdbaar model, voorzien van 2 of 3 laden in gelagerde
geleiders, centrale sluiting, kantelbeveiliging en vlakke
ladefronten met handgreep aan beide zijden. Van ieder blok is
de bovenste lade voorzien van een inzetbak voor het ordenen
van kleine bureauaccessoires. Verkrijgbaar in div. uitvoeringen.
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BUREAUS EN BUREAUSTOELEN

Verrijdbaar houten ladenblok 'Inline'

Bureaustoel Gispen 'Zinn Multi Free'

Bureaustoel Gispen 'Zinn 20'

Bureaustoel Gispen 'Zinn NPR 35D'

Bureaustoel Ahrend '2020 Verta'

Bureaustoel Ahrend 'Prime'

Verrijdbaar ladenblok te voorzien 1,2 of 2 lades. Leverbaar in de
deoren licht eiken of berken en in de uni-kleur wit

Stoel met synchroommechanisme en neigmechanisme,
armleggers, zwarte , meerdere kleuren leverbaar, netwave rug
en zwart of lichtgrijs rugframe, zwarte zitting of meer dan 20
andere kleuren, zwarte kunststof kruisvoet, met wielen
geschikt voor harde of zachte vloeren en glijders

Bureaustoel met zwarte netwave rug met lumbaalsteun, 4D
armleggers, zwarte kunststof kruisvoet, geremde zachte
wielen, zwarte gestoffeerde zitting, synchroom
bewegingsmechanisme met comfortinstelling en dynamische
zitneiging, zitdiepteverstelling 100 mm

Dynamisch synchroonmechanisme met actieve
zitneigverstelling, op lichaamsgewicht aan te passen,
zitdiepte/lendensteun/zithoogte verstelling met 2-fasen
gaslift, flex netweave rugleuning voor juiste drukverdeling,
NEN EN 1335 en NPR 1813 normering, verkrijgbaar in div. uitv.

Bureaustoel op kolomonderstel, 3D armleggers, rugleuning
type Verta netwave met lendesteun, synchroonmechanisme
met comfortinstelling, zitdiepte en zithoogte verstelbaar van
40-53 cm, zitting gestoffeerd zwart of div. overige kleuren
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Veelzijdige bureaustoel met synchroon
bewegingsmechanisme, zwarte netbespannen rug en
gestoffeerde zitting. Voldoet aan NEN EN 1335 en NPR 1813
normering. Verkrijgbaar in diverse uitv.
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BUREAUS EN BUREAUSTOELEN

Bureaustoel 'T-Bar'

Stoel Ray Swivel gestoffeerd

Bureaustoel 'Evora' 222.1

Bureaustoel 'Evora' 222.3

V.z.v. Imarc mechanisme, hoge rug en armleggers. Onderstel:
zwart kunststof; stoffering Extreme Plus zwart. Voldoet aan
NEN EN 1335 normering

Verrijdbare, in hoogte verstelbare stoel met flexibele
gestoffeerde zitting, voorzien van zwarte rug en zwart frame,
rug aan de achterzijde voorzien van tassenhaak, verkrijgbaar in
div. hoogtes en uitvoeringen

Voorzien van verstelbare zithoek en rughoek, in hoogte
verstelbare rug, aluminium onderstel, Stamskin of Urban
bekleding, zithoogte 44-59 cm, werkbladhoogte 70-80 cm,
verkrijgbaar in diverse uitv.

Voorzien van verstelbare zithoek en rughoek, in hoogte
verstelbare rug, aluminium onderstel, Stamskin of Urban
bekleding, armleggers, met voetenring, zithoogte 59-84 cm,
werkbladhoogte 80-100 cm, verkrijgbaar in diverse uitv.

Deskbike

Verstelbare weerstand, comfortabel zadel, eenvoudig te
verrollen door middel van 4 wielen, werkt met gratis deskbike
app, optioneel te voorzien van fietscomputer display,
verkrijgbaar in diverse kleuren en hoogtes
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PROJECTSTOELEN EN ZITELEMENTEN

Projectstoel Ahrend Well 4MP

Projectstoel Gispen NOMI N31B1

Projectstoel Gispen NOMI N31B4

Projectstoel Gispen NOMI N31A1

Projectstoel Noa I

Projectstoel Noa III

Collectie van moderne, frisse en comfortabele bezoekers- en
conferentiestoelen. De zitschaal zorgt voor een uitstekend
zitcomfort en past op 8 verschillende onderstellen. Ook
verkrijgbaar met armleggers en (deels) gestoffeerd

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, 4-poots houten onderstel,
een uniek modulair en circulair concept welke breed inzetbaar
is en tevens te voorzien van een verwisselbare stoffen hoes

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

Draadstaal model, ook leverbaar als barkruk, uitvoerbaar
met/zonder armleggers, in houten kuip of (deels) met (opdek)
stoffering, koppelbaar en stapelbaar
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4-poots model, ook leverbaar als barkruk en wachtopstelling,
uitvoerbaar met/zonder armleggers, in houten kuip of (deels)
met (opdek)stoffering, koppelbaar en stapelbaar
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PROJECTSTOELEN EN ZITELEMENTEN

Projectstoel Ibu

Projectstoel Cooper I

Projectstoel Cooper II

Projectstoel Curvy

Projectstoel Onyx

Projectstoel Qliq S650

4-poot stoel met houten zitting en rug, standaard zwart
gebeitst, goed stapelbaar

4-poots model, leverbaar met houten of kunststof zitting/rug
of (deels) gestoffeerd, met of zonder armleggers, optioneel te
voorzien van inschuifbare stoelverbinding

Sledepootmodel met afgeronde armleggers, leverbaar met
houten of kunststof zitting/rug of (deels) gestoffeerd

Draadstaal stoel, leverbaar in kunststof, hout, gestoffeerd of
combinatie, met/zonder armleggers, tevens leverbaar als kruk
en wachtopstelling, optioneel te voorzien van koppeling,
stapelbaar met transportwagen tot 45 stuks (32 stuks indien
gestoffeerd of met armleggers)

Veelzijdige stapelbare stoel, optioneel te voorzien van
koppeling en armleggers, verkrijgbaar in diverse uitvoeringen
(draadstaal, sledepoot, (houten) 4-poot, verrijdbaar, barkruk en
wachtopstelling), uitvoerbaar met houten of kunststof kuip, en
met (opdek) stoffering
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Veelzijdige stoel, stapelbaar tot 40 stuks kunststof (30 stuks
volledig gestoffeerd) op trolley, optioneel te voorzien van
koppeling, zitting/rug van kunststof die in het frame worden
geklikt, verkrijgbaar in diverse uitvoeringen (draadstaal
sledepoot, 4-poot, verrijdbaar, barkruk en wachtopstelling),
uitvoerbaar met opdekstoffering
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PROJECTSTOELEN EN ZITELEMENTEN

Projectstoel Serie 450

Computerstoel Match

Stoel A450-KK

Stoel A450-KH

Projectstoel Gispen 'Turn'

Projectstoel Snow 300

Draadstaal model voorzien van kunststof zitting/rug (UV
bestendig), (deels) te voorzien van stoffering , met/zonder
armleggers, zithoogte 46cm, verkrijgbaar in diverse kleuren,
stapelbaar tot 45 stuks (gestoffeerd max 30 stuks) op trolley,
optioneel koppelbaar leverbaar, ook leverbaar als kruk

Verrijdbare stoel met kunststof kuip, voorzien van draaibare
gaslift, zit-hoogteverstelling 41-54 cm

Kolomstoel verrijdbaar met kunststof kuip, verstelbaar in
zithoogte 40-52 cm

Kolomstoel verrijdbaar met houten kuip, beuken gelakt,
whitewash wit gelakt of met CPL toplaag in de decoren licht
eiken en berken, verstelbaar in zithoogte 40-52 cm

Verrijdbare, in hoogte verstelbare stoel door middel van
gasveer, uitgevoerd met netweave bespanning voor juiste
drukverdeling, automatische gewichtsinstelling, optioneel te
voorzien van met armleggers
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Geheel kunststof stoel zithoogte 46 cm, glasvezelversterkt
en voorzien van UV-filter waardoor de stoel ook goed geschikt
is voor buiten, verkrijgbaar in diverse kleuren
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PROJECTSTOELEN EN ZITELEMENTEN

Match EN-One stoel

Trolley Match EN-One stoel

Vloerstoel Match

Trolley Match vloerstoel

Zitkubus

Hocker Bobbie

Moderne, comfortabele, sterke, lichtgewicht kunststof stoel
uit één stuk, stapelbaar tot 21 stoelen binnen 2 meter hoogte,
optioneel te voorzien van aanklikbare koppeling, verkrijgbaar in
hoogte A1 t/m F6

Geschikt voor de EN-One stoel, te gebruiken bij maat E5/F6,
eenvoudig te verrijden, stapelt 30 stoelen (2 x 15 stuks),
inclusief veiligheidsband, kleur zwart

Comfortabele kunststof kuip op vloerframe, voor een betere
zitpositie op de vloer, in diverse kuip kleuren verkrijgbaar

Geschikt voor de Match vloerstoel, 12 Match vloermodel
stoelen te stapelen, eenvoudig te verrijden, kleur lichtgrijs

Afmeting 120 x 120 x 46 (bxdxh), op metalen frame voorzien
van dubbele wielen met rem, uitvoering plaatmateriaal met
CPL toplaag

Flexibele vierkante hocker, voorzien van zwarte PVC poten,
verkrijgbaar in diverse afmetingen, vormen (vierkant,
rechthoekig, rond, curved of custom-made) en stofferingen en
te voorzien van print
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PROJECTSTOELEN EN ZITELEMENTEN

Hocker rond

Treinbank Enkel

Treinbank Dubbel

Loungebank Lucaz

Ronde hocker, voorzien van zwarte PVC poten, diameter 45
cm, zithoogte 42 cm, verkrijgbaar in diverse stofferingen en te
voorzien van print

Verkrijgbaar als vrijstaande, dubbele, 1/4 cirkel bank of
hoekopstelling, diepte 72cm (enkel) of 140cm (dubbel),
zitdiepte 46cm, zithoogte 45-47cm, optioneel te v.v.
zijpanelen, v.v.plint 18mm multiplex in zwart kunstleder,
verkrijgbaar in div. uitvoeringen, te v.v. van print

Verkrijgbaar als vrijstaande, dubbele, 1/4 cirkel bank of
hoekopstelling, diepte 72cm (enkel) of 140cm (dubbel),
zitdiepte 46cm, zithoogte 45-47cm, optioneel te v.v.
zijpanelen, v.v. plint in 18mm multiplex in zwart kunstleder,
verkrijgbaar in div. uitvoeringen, te v.v. van print

Loungebank op zwarte PVC meubelpoten, diepte 84 cm,
hoogte 72 cm, zithoogte 35 cm, optioneel te voorzien van
armleuningen, verkrijgbaar in div. stofferingen en breedtes,
ook als hocker, fauteuil, 1/4 cirkel bank of hoekdeel en te
voorzien van print

Zitelement ADX

Hufterproof ziteiland met rugsteun verhoging in het midden,
zithoogte 46 cm, zitdiepte 40 cm, voorzien van plint in 18 mm
multiplex in zwart kunstleder, verkrijgbaar in diverse vormen
en afmetingen
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PROJECTSTOELEN EN ZITELEMENTEN

Learn-Inn

Edu-Station

Tough Wrap Pie-Bune

Tough Wrap Tri-Bune

Tough Wrap Two-Bune

Picknicktafel Mr. Blue

Bestaande uit 2 zitbanken 120cm br., bekleed met Stamskin,
elk v.v. een dak en boekenkast 120cm br. met 2 laden, 1x
kolomtafel 1-poots/voetplaat, blad afm. 120x60cm v.v. 4
afgeronde hoeken. Ombouw en dak; 18 mm dik v.v. een CPL
toplaag, blad tafel 30mm

Geluidsdichte ruimte, afmeting 260 x 260 x 240 cm (bxdxh),
inclusief verlichting (4 inbouwspots), voor- en achterzijde v.v.
glazen schuifdeuren, verkrijgbaar in diverse afmetingen en
uitvoeringen

3-traps gerond tribune element , Tough Wrap gecoat
oppervlak, constructie houten kern, in alle Ral kleuren
mogelijk, diepte/hoogte 111 cm, breedte 160 cm

3-traps recht tribune element, Tough Wrap gecoat oppervlak,
constructie houten kern, in alle Ral kleuren mogelijk,
diepte/hoogte 111 cm, verkrijgbaar in diverse afmetingen

2-traps recht tribune element, Tough Wrap gecoat oppervlak,
constructie houten kern, in alle Ral kleuren mogelijk,
diepte/hoogte 74 cm, verkrijgbaar in diverse afmetingen

Zitelement, afmeting 200 x 150 x 77 cm (bxdxh), zithoogte 49
cm. Constructie: plaatstaal en koker aan elkaar gelast,
verkrijgbaar in alle Ral kleuren. Kan zowel als picknicktafel als
podium gebruikt worden. Zittingen/tafelblad: volkern uni kleur,
16mm dik
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KASTEN
INLINE KASTEN: DE EERSTE ECHT CIRCULAIR ONTWORPEN, MODULAIRE KASTEN
VOOR HET ONDERWIJS IN NEDERLAND
‘Inline’ is het nieuwe merk kasten voor het onderwijs van
Presikhaaf Schoolmeubelen. De kasten voldoen ruimschoots aan
alle duurzaamheidseisen en worden gemaakt van gerecycled
materiaal en hout uit verantwoord onderhouden bossen. De
kasten worden modulair opgebouwd met slimme verbindingen.
Daardoor zijn ze makkelijk te demonteren en kan Presikhaaf
Schoolmeubelen de onderdelen hergebruiken voor het bouwen
van nieuwe kasten. Elk onderdeel van de Inline kasten kan
bovendien volledig gerecycled worden. Modulair betekent in dit
geval ook dat de indeling van een kast eenvoudig aangepast kan
worden en dat je met de Inline onderdelen, zelfs complete
kastenwanden op kunt bouwen. De Inline kasten worden in
Nederland gemaakt door de vakmensen van
Presikhaaf Schoolmeubelen!

Inline modulaire kast
Onze Inline kasten zijn 1, 2, 3 en 4 modules breed. Daarnaast
zijn ze verkrijgbaar in 3 hoogtematen, 54, 76 en 90 centimeter
hoog. Ook in de diepte zijn er 2 opties beschikbaar, 34 en 50
centimeter diep. Inline kasten zijn er standaard in 2 mooie hout
decors, maar andere kleuren of decors zijn ook mogelijk. Voor de
plint hebben we 2 uitvoeringen, namelijk een vaste plint van hout
of een stalen plint met wielen. Inline kasten kunnen met een
standaard dek geleverd worden, maar een overstekend dek
behoort ook tot de mogelijkheid.Voor de deuren zijn er wederom
meerdere keuzes te maken. We hebben draaideuren en schuifdeuren, maar we kunnen ze ook zonder deuren leveren. Inline
kasten van Presikhaaf Schoolmeubelen bieden veel meer
flexibiliteit en zijn toekomstbestendig!

Inline modulaire indeling
Inline kasten van 4 modules breed hebben 3 tussenwanden.
Je kunt de eerste en de middelste tussenwand weglaten, maar
ook de eerste en de derde. Voor de Inline kasten zijn legbordmaten beschikbaar van 1 en 2 modules breed. Ook de lectuur
schappen zijn te verkrijgen in 1 en 2 modules breed. Daarnaast
passen er 3 hoogtes Gratnell lades in de Inline kast: 7,5, 15 en
30 centimeter hoog. Onze Nexxt of ABS lades passen natuurlijk
ook in de Inline kasten. Wat u ook op te bergen heeft, met Inline
kasten past het altijd!  
Inline kastenwand
Inline kasten zijn zeer makkelijk te stapelen. Door meerdere
gestapelde kasten naast elkaar te zetten, ontstaat er een
kastenwand. Je kunt dan bijvoorbeeld lades kiezen voor de
onderkasten, open kasten voor het middengedeelte en schuifdeuren voor de bovenkasten. Ook kan je kiezen voor allemaal
draaideuren, gedeeltelijk lectuur schappen of één van de vele
andere opties, de mogelijkheden zijn eindeloos!
Inline Circulair specifiek
De panelen van de kasten worden niet langer geduveld en
gelijmd, maar met ijzersterke gepatenteerde schuif-verbindingen
in elkaar gezet. Het mooie van deze verbinding is dat je de
panelen ook weer los kan maken, kan vervangen en er weer een
ander model kast mee kan samenstellen! Handig, want het onderwijs verandert snel. Dat noemen we modulair en ook circulair.
Alle onderdelen zijn immers weer opnieuw te gebruiken.
Inline panelen Circulair materiaal
De panelen van de nieuwe Inline kasten van Presikhaaf
Schoolmeubelen zijn gemaakt van hout uit duurzaam onder
houden bossen en gerecyclede houtsnippers. Met het gebruik
van nieuwe technieken kunnen de panelen van onze nieuwe
Inline kasten aan het einde van een lange levenscyclus 100%
gerecycled worden. Duurzamer wordt het niet! Inline kasten,
modulair en circulair!

Draaideurkast K7 Inline One
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Draaideurkast met 1 vast legbord en 3 losse legborden,
geschikt voor 5 rijen ordners. Voorzien van 2 draaideuren met
slot. Kast is te integreren in een Inline kastenwand. De
toepassen van diverse soorten lades en legborden uit het
Inline programma is mogelijk. Leverbaar in de decoren licht
eiken en berken en de unikleur wit

Boekenkast K10 Inline One

Boekenkast voorzien van houten plint en één vast legbord op
een hoogte van 74 cm van de bodem. De kast is uit te rusten
met meerdere legborden en lectuurschappen. Leverbaar in de
decoren licht eiken en berken en de unikleur wit

38

KASTEN

Draaideurkast K7 Inline

Boekenkast K10 Inline

Combikast K7-K10 Inline

Bovenkast BKT Inline

Jaloeziekast type 0160CBAJ014

Jaloeziekast type 0160CBAJ012

Combi van 3 modules van 106cm br., opbouw: onderkast h.
79cm met 6 legborden, middelste kast h. 43cm en 3
legborden, de bovenste kast h. 79cm ind.: 6 legborden,
verkrijgbaar op houten plint, afm.: 138x50x201cm (bxdxh),
verkrijgbaar met 2 draaideuren in de hoogte v/d kast

Kast uit het Inline kastenprogramma, combi van 3 modules van
(b) 106cm, opbouw: onderkast (h) 79cm met 6 legborden,
middelste kast (h) 34cm en 3 legborden, de bovenste kast (h)
79cm met de ind.: 6 legborden en 3 lectuurschappen ,
verkrijgbaar op houten plint, Afmeting: 138x50x201cm (bxdxh)

Combi van 3 modules van 70cm (b), opbouw: houten plint,
onderkast (h) 79cm met 6 legborden en 2 draaideuren,
middelste kast (h) 43cm en 3 lectuurschappen, de bovenste
kast (h) 65cm met 6 legborden, dek. Afmeting: 70x34x198cm
(bxdxh)

Kast uit het Inline kastenprogramma met de indeling: 1
module van hoogte van 76 cm, 4 legborden, 2 lectuurschappen
van 2 modules breed, dek. Te plaatsen op elke moduulkast van
138 cm breed, afmeting: 138 x 50 x 79 cm (bxdxh)

Metalen opbergkast, afmeting 100 x 45x 118 cm (B x D x H)
met 2 jaloeziedeuren die bij opening volledig in de zijwanden
verdwijnen. De rechter deur is uitgevoerd met slot.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren en indelingen.

Metalen opbergkast, afmeting 100 x 45 x 195 cm (B x D x H),
met 2 jaloeziedeuren die bij opening volledig in de zijwanden
verdwijnen. De rechter deur is uitgevoerd met slot.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren en indelingen.
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MULTIFUNCTIONELE INRICHTINGSELEMENTEN

FrameWorks huis met boekenkast

FrameWorks rek

Roomdivider 16 vaks

Verrijdbare akoestische whiteboard scheidingswand

Anti spiekscherm

Concentratiescherm voor leerlingtafel

Huisje met puntdak en boekenkast, ombouw van metaal, aan 1
zijde een boekenkast met 6 schappen en een bodemplaat,
afmeting 160 x 74 x 200cm (bxdxh)

Opbergrek, ombouw van metaal, 3 bladen voorzien van CPL
toplaag, afmetingen 160 x 60 x 190 cm (bxdxh)

Op een metalen frame met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met
rem, afmeting 150 x 45 x 150 cm (bxdxh), ook verkrijgbaar met
achterwand en in 12 vaks uitvoering

Afm. 190x119cm of 150x119cm (hxb). Whiteboard, dubbele
laag wit geëmailleerd staal: 100x119cm magneethoudend,
beschrijfbaar,droog uitwisbaar. Scheidingswand met Lucia
stoffering. Akoestisch mat.: gerecycled katoen. Verrijdbaar,
volledig geremde wielen. Incl. pennengoot

Kunststof (ABS) scherm, gemakkelijk te plaatsen, 3 mm dik,
kleur wit. Verkrijgbaar met een wandbeugel voor het makkelijk
opbergen. Verkrijgbaar vanaf 6 stuks
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Scherm gemaakt van akoestisch materiaal, bestaat voor 95%
uit gerecyclede kleding en gestoffeerd met anti-bacteriele
stof. Passend op elke leerlingtafel met afmeting 70x50 cm.
Scherm kan ingeklapt worden, makkelijk op te bergen.
Verkrijgbaar in de kleuren groen, blauw, oranje, antraciet en
bruin

MULTIFUNCTIONELE INRICHTINGSELEMENTEN

Garderobekast MKGAR-E

Garderoberek 2-4538

Metalen prullenbak

Locker

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 40 x 120 cm (bxdxh) op
metalen frame, kleur Ral 9007, met 4 zwenkwielen, waarvan 2
met rem, ook verkrijgbaar in dubbelzijdige uitvoering

Dubbelzijdig vrijstaand garderoberek met 4 enkele rijen haken
en hoedenrek, hoogte 100 of 170 cm, breedte 100 cm met 38
haken, optioneel verrijdbaar, ook enkelzijdig verkrijgbaar en in
diverse andere uitvoeringen

Vierkant model met kunststof stoothoeken, afmeting 34 x 34
x 36 cm (bxdxh), kleur Ral 7035 lichtgrijs

Kluisjes voorzien van verzwaarde romp en robuuste deuren, in
diverse vakhoogtes, afmetingen en uitvoeringen verkrijgbaar

Milieubak voor afvalscheiden

Mileubak 4 soorten afval/grondstof. Gemaakt van
hoogwaardige 100% recyclebare, duurzame materialen.
Makkelijk te ledigen door de uitneembare tubes, anti
vacuumsysteem
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MULTIFUNCTIONELE INRICHTINGSELEMENTEN

Podiumelement

Podiumtraptrede

Podiumtransportkar staand

Podiumrok

Podiumelement incl. poten, afmeting 200 x 100 x 40cm
(lxbxh) met blank bovenblad, alternatieve afmetingen en
hoogtes in overleg

Opstapmogelijkheid voor podium incl. poten , afmeting 70 x
50cm, hoogte 20cm met blank bovenblad, alternatieve
afmetingen en hoogtes in overleg

Transportkar staand model, geschikt voor 6
podiumelementen, passend voor enkele standaarddeur
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Podiumrok zwart inclusief klittenband en zelfklevende
tegenpool, afmeting 400 x 40cm (lxh), alternatieve
afmetingen en hoogtes in overleg
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LAKKLEUREN
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
mat 7

Antraciet
metallic 100148

Grafiet Zwart
RAL 9011

Diepzwart
RAL 9005

Olijfgroen
110486

IJsblauw
110480

Zachtblauw
RAL 5023

Smaragd groen
120677

Gentiaan blauw
RAL 5010

Kobaltblauw
RAL 5013

Parelblauw metallic
112189

Blauw
RAL 5008

Staalblauw
RAL 5011

Rood
RAL 3004

LAKKLEUREN CRADLE TO CRADLE

10 Wit Mat
NCS-S0502-G50Y

08 Aluminium
NCS-S5000-N

27 Zwart
NCS-S8502-B

DECORKLEUREN

Berken H1887

Licht Eijken H1277

Grijs Eijken H1146

Licht Grijs U773

Cubaniet Grijs U767

Antiek Rose U325

Zwart U999

Patinawit W980

Zonnebloemgeel
U114

Siena Oranje U350

Indianenrood U390

Aubergine U330

Lime Groen U630

Varengroen U650

Niagaragroen U646

Frans Blauw U515

Kosmisch Blauw U504

KLEUREN De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren
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LADEN

NEXXT LADEKLEUREN
1/4 Lade

Aubergine

Oranje

Grijs

1/2 Boekenvak

IJsblauw

Olijfgroen

1/2 en 3/4 Lade

IJsblauw

Olijfgroen

Grijs

GRATNELL LADEKLEUREN + TRANSPARANT. OVERIGE OP AANVRAAG
7,5 cm en 15 cm lade

Paars

Donker Blauw

Blauw

Laguna Blauw

Donker Groen

Groen

Lime Groen

Purperrood

Rood

Geel

Lime Groen

Rood

Geel

30 cm lade

Groen
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STOEL- EN TAFELHOOGTES

STOEL

TAFEL

Maat

Zithoogte

Maat

Hoogte

F6

46 cm

F6

76 cm

G7

51 cm

G7

82 cm
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MATCH KUIPKLEUREN

Berken

Licht Eiken

PREKAIA KUIPKLEUREN

KLEUREN De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter indicatie van de kleur. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de
werkelijkheid, daarom wordt aangeraden om de producten aan de hand van de stalen te beoordelen. Derhalve kunnen er geen
rechten ontleend worden aan de getoonde afbeeldingen met betrekking tot kleur.
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DÉ INRICHTER
VOOR HET ONDERWIJS

Directeuren en docenten krijgen vaak maar enkele keren in hun
carrière te maken het (op)nieuw inrichten van uw school. Dan kan
het natuurlijk heel goed zo zijn dat je niet precies weet waar je moet
beginnen en wel een steuntje in de rug kunt gebruiken. Vanuit haar
visie en jarenlange ervaring ontwerpt en realiseert Presikhaaf
Schoolmeubelen leeromgevingen die aansluiten bij het leren van
nu en in de toekomst. We hebben ons in de loop der jaren ontwikkeld
tot een eigentijdse totaalinrichter die ertoe doet!
De optimale onderwijsomgeving
prikkelt en inspireert studenten om het beste uit zichzelf te
halen. In zo’n onderwijsomgeving
wil je natuurlijk met plezier én
resultaat aan de slag. Hoe creëer
je dan zo’n omgeving? Hoe maak
je een flexibele inrichting die
ruimte biedt voor beweging
en mee beweegt met de
verandering in het onderwijs?
Presikhaaf Schoolmeubelen
heeft veel school- en projectmeubels die verrijdbaar, of
eenvoudig verplaatsbaar zijn. En
we voeren in ons assortiment een
hele serie modulaire en circulaire
meubels. Dat geeft al heel veel
mogelijkheden om de inrichting snel en gemakkelijk aan te

passen. Maar er zijn nog meer
mogelijkheden. Je kunt in plaats
van een nieuwe inrichting voor
de school te kopen, met ons ook
een overeenkomst voor een, of
meerdere jaren sluiten waarbij u
alleen betaalt voor het gebruik
van het meubilair. Aan het einde
van de overeenkomst bedenken
we dan samen een nieuwe inrichting die weer optimaal past bij
het geven van onderwijs op dat
moment. Dat is pas flexibiliteit!
Het is een algemeen gegeven
dat we met z’n allen meer in beweging moeten komen. Dat kun
je als docent bijvoorbeeld doen
door staand te werken achter
een in hoogte verstelbare zit/sta
bureau of docententafel.

En als student zit of sta je
natuurlijk graag achter een in
hoogte verstelbare leerlingtafel
als de Move of AdjusT-Table en
ga je natuurlijk en goed zitten op
onze Match leerlingstoelen.
Liever in een andere ruimte, of
even samenwerken? Dan rijd je
jouw tafel en stoel gewoon naar
de plaats of het team waar je
graag aan de slag wilt.
Binnen het Voortgezet Onderwijs is het van belang om binnen
de school de ruimtes zo in te
richten dat studenten met elkaar
in werkgroepen kunnen werken
en tijdens, of na schooltijd nog
even samen kunnen chillen in
een inspirerende ruimte. Dat kan
als je wat privacy wilt in onze
Edu-Station, maar ook op onze
aangenaam zittende treinbanken, tribunes, of aan picknic
tafels. Presikhaaf Schoolmeubelen heeft het allemaal in huis. En,
onze Interieurontwerpers maakt
er met u en onze Onderwijs
Inrichtingsspecialisten een passende en mooie inrichting van.
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DYNAMISCH LEREN EN WERKEN
MET ONZE ZIT/STA OPLOSSINGEN
Een Dynamische leer- of werkomgeving stimuleert
dat je in beweging komt. De voordelen van meer
bewegen zijn heel actueel. De doorbloeding in je
lichaam wordt gestimuleerd, je wordt productiever,
minder vermoeid en het leervermogen neemt toe.
Binnen het onderwijs is deze vorm van werken al niet
meer weg te denken is. In veel ruimtes binnen de
school kan inmiddels afwisselend zittend of staand
werken worden afgewisseld. Zittend en staand
werken of leren stelt ons voor mooie uitdagingen
in het interieurontwerp. Want het moet natuurlijk
wel passen en functioneren in de leerruimtes en
in de kantoren van het ondersteunend personeel.
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Presikhaaf Schoolmeubelen is voorloper op het
gebied van dynamisch leerlingenmeubilair. Naast
dat wij diverse actieve zit/sta oplossingen bieden,
adviseren en ondersteunen wij scholen ook met
de transformatie van een traditioneel ingerichte
leeromgeving, naar een actieve, flexibele en
dynamische leeromgeving.
Onze zit/sta tafels zijn binnen een actieve en
dynamische leeromgeving niet meer weg te denken.
De Move en AdjusT-Table zijn dé oplossingen om
(nog) meer dynamiek in de klas te brengen en past
binnen iedere vorm van lesgeven. Lekker staan
wanneer het kan, goed zitten wanneer het moet.

DE BELANGRIJKSTE REDENEN
OM TE KIEZEN VOOR ZIT/STA
(SCHOOL)MEUBILAIR
Te lang zitten is ongezond. Maar toch zitten studenten thuis
en in de schoollokalen te veel, een gewoonte die zij zich daarmee
jammer genoeg voor hun hele leven aanleren.
Argumenten waarom scholen zouden moeten kunnen kiezen voor
een dynamische schoolinrichting met zit/sta oplossingen zijn:
• We gaan door de inzet van zit/sta meubilair productiever en
efficiënter leren en werken
• Het is beter voor je gezondheid; minder belasting op de spieren
• Het veroorzaakt minder lichamelijke klachten door de afwisseling
van zitten en staan
• Het bevordert creativiteit, samenwerking en leervermogen
• Je creëert een gezonde en actieve leer-en werkomgeving
• Studenten kunnen zelf kiezen of ze willen zitten of staan
• Mobiliteit en flexibiliteit. Het zit/sta meubilair is erg gemakkelijk
te verplaatsen in de ruimte(s)
• De flexibiliteit kan de visie op lesgeven extra ondersteunen
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SAMENWERKEN EN ONTMOETEN

Studenten brengen een groot deel van hun dag
Presikhaaf Schoolmeubelen heeft als totaaldoor binnen de muren van de onderwijsinstelling
inrichter alle mogelijkheden om een inspirerende
waarvoor ze gekozen hebben. Niet alleen om
en passende leer- en leefomgeving te creëren.
klassikaal lessen te volgen, maar ook om samen
De student zal zich er goed voelen, graag
te werken aan projecten of werkopdrachten.
gebruikmaken van de Chill-hoeken en met plezier
Studenten worden immers gestimuleerd om samen neer ploffen op de heerlijke banken. Natuurlijk
te werken, samen te leren, projecten te doen
maken ze graag gebruik van de flexibele ruimtes
en samen naar oplossingen voor vraagstukken
waar ze samen met medestudenten kunnen
te zoeken. Daar hoort natuurlijk ook socializen,
werken aan projecten of individueel opdrachten
chillen of op een andere wijze ontspannen bij.
kunnen werken.
Aula’s, centrale- en openbare ruimtes hebben
hierdoor een totaal ander karakter gekregen.
Studenten willen geïnspireerd raken door de
omgeving waar ze in hun schooltijd verblijven.
Dit speelt mee bij de keuze van de school
waar ze hun vervolgopleiding willen gaan doen.
Natuurlijk zijn de kwaliteit van het onderwijs,
de keuzemogelijkheden en het programma dat
gevolgd wordt, ook belangrijke keuzecriteria.
Maar, ouders en studenten laten zich bij de keuze
TOUGH WRAP
wel degelijk ook beïnvloeden door de inrichting en
TRIBUNES
de faciliteiten die de school te bieden heeft.

LEARN-INN
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MATCH SET-UP IN CIRCLES

PICKNICK TAFEL MR. BLUE
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ONZE CERTIFICERINGEN
Per 1 januari 2010 wordt onder het motto ‘Duurzaam inkopen, gewoon doen’ door de Nederlandse
overheid ingezet op de inkoop van duurzame producten. Er zijn richtlijnen opgesteld over wat
als ‘duurzaam’ product kan worden aangemerkt. Presikhaaf Schoolmeubelen past duurzaam
geproduceerd hout toe omdat: hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen een
onuitputtelijke, hernieuwde grondstof is. Binnen duurzaam beheerde bossen wordt de biodervisiteit
in stand gehouden. Groeiende bomen en planten CO2 (broeikasgas) binden en leveren zuurstof.
Presikhaaf Schoolmeubelen BV is FSC® gecertificeerd onder FSC®-certificaatnummer
CU-COC-808416, trademark licentienummer FSC-C016735 en PEFC gecertificeerd onder
certificaatnummer CU-PEFC-808416. Vraag naar onze FSC® gecertificeerde producten.
De nieuwe versie van ISO 9001 is op 23 november 2015 verschenen, en de ISO 14001 (de norm voor
het milieumanagement) werd op 15 september 2015 officieel gelanceerd. Veranderingen zijn onder
meer de invoering van de High Level Structure (HLS), een sterkere focus op de koppeling met de
strategie van de organisatie. Met de High Level Structure zorgt ISO voor een vergaande integratie
van ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en ISO 14001 (milieumanagementsysteem).
Presikhaaf Schoolmeubelen is ISO 9001 en ISO14001-2015 gecertificeerd en heeft de
uitgangspunten gebruikt bij het vaststellen van de doelstellingen en in haar werkprocessen en
procedures. Daarnaast is Presikhaaf Schoolmeubelen ook ISO 45001-2018 gecertificeerd. Deze
internationale certificering laat zien dat wij systematisch werken aan het verbeteren van de
arbeidsomstandigheden en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers.
NEN is de nationale normalisatie-instelling voor Nederland. NEN bevordert Europese en mondiale
normen voor producten, diensten en processen en de toepassing van die normen. De voor het
schoolmeubilair gehanteerde norm NEN norm voor onderwijsinstellingen, is vernieuwd. De
vernieuwde norm is een stuk uitgebreider dan de oude versie. Waar de oude norm zich vooral richtte
op het standaard schoolmeubilair, zoals dat bij klassikaal onderwijs werd/wordt gebruikt, is er in de
nieuwe versie ook aandacht voor veel andere modellen die regelmatig in schoolsituaties voorkomen.
De NEN-EN 1729 gaat uit van zeven maatvoeringen voor zowel tafels als stoelen, aangeduid met een
code en een kleur. Een speciaal ontwikkelde tabel geeft de verschillende maatvoeringen in relatie
tot de onderbeenlengte en lichaamslengte, uitgedrukt in centimeters. Bijna alle schoolmeubelen van
Presikhaaf voldoen aan de normen NEN 1729-1 en 2.
De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt.
Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO22

Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer
een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het
behalen van trede 3 op de ladder laat Presikhaaf Schoolmeubelen zien dat zij een van de koplopers
is op het gebied van duurzaam ondernemen.
Erkend Leerbedrijf zijn, is een titel om trots op te zijn. Het beeldmerk laat zien dat wij helpen
om mbo-studenten op te leiden. De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten
het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. En dat is Presikhaaf
Schoolmeubelen dus! We bieden de studenten een goede en veilige werkplek die aansluit bij
de opleiding. Bij ons oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met alle
werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen. Wij hebben praktijkopleiders aangesteld die in
staat zijn de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Als organisatie maken we graag tijd,
ruimte en middelen vrij om praktijkopleiders hun taak uit te laten voeren.
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Onze organisatie behoort tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid aan
de PSO-doelgroep. Dit betekent dat wij aan meer personen uit de PSO-doelgroep
werkgelegenheid bieden dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Onze
organisatie voldoet ook aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk,
integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Trede 3 betekent dat wij veel
beter presteren wat betreft socialer en inclusief ondernemen dan het gemiddelde in
Nederland. We behoren zelfs tot de 10% best presterende bedrijven. Bedrijven op
trede 3 die 30% of meer mensen uit kwetsbare groepen in dienst hebben, komen in
aanmerking voor een zogeheten PSO 30+ certificering conform artikel 2.82 van de
herziene Aanbestedingswet. Bij Presikhaaf Schoolmeubelen werken bijna 250 mensen
uit de kwetsbare groepen en daarmee voldoen we ruimschoots aan de criteria van
de PSO 30+ certificering. Dit betekent voor u dat u op basis van artikel 2.82 van de
Aanbestedingswet opdrachten aan ons kunt voorbehouden. Bovendien kunnen wij
voor uw SROI rapportage de exacte inzet in uren en FTE/jaar berekenen voor het
vervaardigen van uw schoolmeubilair en de inrichting van uw school.
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CIRCULAIRE ECONOMIE

Hergebruik, Waardebehoud, minder Verbruik, het
zijn sleutelwoorden van de circulaire economie.
Presikhaaf Schoolmeubelen gelooft in de circulaire
principes. Het is onze overtuiging dat goed
ontworpen, duurzame schoolmeubelen garant staan
voor een duurzame inrichting. Het Inline, circulaire
en modulaire kastenprogramma van Presikhaaf
Schoolmeubelen is bijvoorbeeld zo’n voorbeeld.
• We ontwerpen productonderdelen zo, dat deze
opnieuw gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan
stalen stoel- en tafelframes die we weer kunnen
refurbishen – ook wel revitaliseren genoemd.
• We zorgen ervoor dat reststoffen weer veilig
terugkomen in de natuur of, opnieuw als
grondstof kunnen worden ingezet. Een blad
van een leerlingtafel dat niet meer gebruikt
kan worden, laten we versnipperen zodat er weer
nieuwe platen van kunnen worden gemaakt.

Zijn er toch nieuwe grondstoffen nodig?
Dan gebruiken we zoveel mogelijk hernieuwbare,
lokale grondstoffen. Op deze manier werkt Presikhaaf
Schoolmeubelen samen met partners, leveranciers
en scholen aan een nieuwe, verbeterde kringloop.
Uw gebruikte Schoolmeubilair kunnen we voor u
retournemen, we halen het zelfs netjes bij u af. We
beoordelen vooraf de conditie van uw meubilair en
stellen dan vast wat er nog mee gedaan kan worden.
Er zijn verschillende opties, die uiteenlopen van
alleen recyclen en hergebruik van onderdelen, tot
gedeeltelijk, of geheel revitaliseren en dan weer als
‘Recovered’, of ‘Renewed’ schoolmeubilair in de
circulatie brengen. Regelmatig wordt ook het
gebruikte schoolmeubilair geschonken aan
liefdadigheidsinstellingen, of komt het in onze
opslag en wordt het gebruikt als leenmeubilair bij
onvoorziene omstandigheden.
Onze Onderwijs Inrichtingsspecialist in uw regio helpt
u niet alleen met een mooie, flexibele en duurzame
schoolinrichting, maar is samen met zijn/haar
collega’s ook uw gids in de Circulaire wereld.
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ONS SERVICE- EN MONTAGETEAM

Presikhaaf Schoolmeubelen beschikt over een service- en montageteam met jarenlange ervaring met
het onderhoud en reparatie van het (school) meubilair. Onze monteurs voeren desgewenst ook preventief
onderhoud voor u uit, waarmee we de levensduur van ons toch al zeer duurzame meubilair, nog eens
aanzienlijk kunnen verlengen.
Ons Service-en montageteam is altijd aanwezig
tijdens de uitlevering en plaatsing van uw meubilair.
Zij controleren hetgeen geleverd is, stellen het af
en zorgen voor de montage. Zelfs het maat- en
inbouwwerk wordt door dit team gerealiseerd. Echte
specialisten dus. Preventief onderhoud en reparaties
voeren wij meestal ter plaatse uit. Vaak wordt dit in
schoolvakanties, of na schooltijd gepland. Dit heeft
als voordeel dat u uw meubilair niet hoeft te missen,
er ook geen leenmeubilair ingezet hoeft te worden.
Op deze wijze wordt u echt ‘ontzorgd’ en worden de
onderwijsprocessen niet verstoord.

EEN ONDERHOUDSCONTRACT VOOR PREVENTIEF
ONDERHOUD MET PRESIKHAAF SCHOOLMEUBELEN
Heeft u onlangs een nieuw schoolmeubilair aangeschaft? Of gaat u binnenkort de
inrichting van uw school vernieuwen? Dan wilt u daar nog lang gebruik van kunnen
maken. Goed en tijdig onderhoud zorgt ervoor dat uw meubilair zowel kwalitatief,
functioneel als esthetisch het gewenste niveau behoudt. Onze Inrichtingsspecialist
informeert u graag over de mogelijkheden.
Lange levensduur
Ook nieuw meubilair is op een gegeven moment aan herstel toe. Het wordt intensief
gebruikt door uw medewerkers en de studenten. Een losse popnagel, een vloerdop
onder een stoel uit, juist die kleine reparaties die vaak nog binnen de garantie vallen,
wilt u graag snel opgelost zien. Wilt u bovendien in de toekomst kunnen vertrouwen
op een lange levensduur en optimaal gebruik van uw schoolmeubilair?
Kies dan voor een regelmatige check-up en tijdig onderhoud.
Wat kunt u verwachten?
Presikhaaf Schoolmeubelen verzorgt het onderhoud van al uw meubilair.
Dus óók meubilair dat afkomstig is van andere leveranciers. U kunt bij ons terecht
voor twee typen onderhoud:
1. Preventief onderhoud: via periodieke check-ups zorgen we op voorhand
voor een langere levensduur van uw meubilair
2. Correctief onderhoud: op het moment dat iets kapot is of niet meer goed werkt,
lossen we het direct op. Zo mogelijk op locatie.
Om de leer- en werkprocessen zo min mogelijk te verstoren, maken we goede
afspraken over de onderhoudsmomenten. Denk bijvoorbeeld aan vakantieperiodes.
Voor preventief onderhoud is één onderhoudsronde per jaar vaak al voldoende.
Wat is uw winst?
Meubilair dat jarenlang meegaat en ontzorging op het gebied van het onderhoud.
Of u nu veel Presikhaaf Schoolmeubelen heeft staan, of producten van verschillende leveranciers, wij onderhouden ze voor u. U heeft één aanspreekpunt voor alles wat
er voor uw school geregeld moet worden. Heeft u nog garanties lopen op uw Presikhaaf
meubilair? Dan zorgen wij ervoor dat het onderhoud en de reparatie binnen de garantie
wordt opgelost. Heeft u een conciërge, of facility manager, dan werken we uiteraard
graag samen en stemmen we onze werkzaamheden goed af.

HOE WERKT HET?
Stap 1: inventarisatie
We starten altijd met een inventarisatie: wat voor
(school) meubilair heeft u staan? In welke hoeveelheden? En uiteraard: in welke staat verkeert het?
Dit beoordelen we aan de hand van de zogenaamde
stoplichtmethode, waarbij meubels code groen
(in goede staat), oranje (licht beschadigd) of rood
(vervangen en/of recyclen) krijgen.
Stap 2: onderhoudsplan
We stellen een onderhoudsplan op en stemmen dit
met u af. Op basis van onder meer een gebruikersanalyse en levensduurverwachting van het meubilair,
ontvangt u ons advies over de termijn waarop we
preventief onderhoud zouden verrichten.
We bespreken ook hoe wij het correctief onderhoud
kunnen verzorgen.
Stap 3: onderhoudsaanbieding
Op basis van het overleg in stap 2 ontvangt u onze
definitieve onderhoudsaanbieding. Bent u akkoord?
Dan stellen we een overeenkomst op.
Stap 4: aan de slag
Op basis van de gemaakte afspraken gaan we voor u
aan de slag. U heeft één aanspreekpunt: iemand bij wie
u terecht kunt met al uw vragen rondom het onderhoud
van uw meubilair. En die u direct kunt bellen als er
onverhoopt iets gerepareerd moet worden.
Stap 5: evaluatie
Uw inrichtingsspecialist bespreekt met u hoe het
onderhoud verloopt en of u eventueel nog nieuwe
wensen heeft.
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DE INZET VAN ASSETMANAGEMENT VOOR
UW SCHOOLMEUBILAIR
Het Assetmanagement voor schoolmeubilair van
Presikhaaf Schoolmeubelen bevat gedetailleerde
informatie over al uw meubilair zoals:
		
		
		
		
		
		
		
		
		

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantallen meubels
Locatie(s)
Leeftijd en status van het meubilair
Nieuwwaarde en vervangingswaarde
Aanwezige voorraden
Afbeelding per meubel
Functionaliteit van het meubilair
Kleur van het meubilair
Maatvoering werkplek

Presikhaaf Schoolmeubelen vult het systeem en u
krijgt direct toegang om zélf gegevens te updaten
en te wijzigen. Scholen kunnen zelf meldingen
aanmaken m.b.v. de App en de QR code die zich op
het meubel bevindt.

Goed beheer van schoolmeubilair begint met
inventarisatie. Dit om een zo goed mogelijk
overzicht te krijgen in het aantal leerlingsets en
overig meubilair, de locatie en conditie. Doel is
dat het gebruik van het schoolmeubilair bij
diverse schoollocaties van een schoolbestuur
wordt geoptimaliseerd en uitval/opslag en zelfs
onnodige aanschaf wordt voorkomen.
Presikhaaf Schoolmeubelen heeft een
Assetmanagement systeem dat hierbij kan
ondersteunen. Om een zo effectief mogelijke
inventarisatie te maken, is het handig het
meubilair per item te identificeren door middel
van een RFID-tag met QR-code en gedetailleerde
productinformatie over de staat en waarde van
het meubilair vast te leggen. Een van de voordelen
hiervan is dat bijvoorbeeld onderhoud van het
meubilair goed te managen is, waardoor u de
levensduur van uw schoolmeubilair kan verlengen.
Bij Presikhaaf Schoolmeubelen is het ook mogelijk
om dit onderhoud structureel vast te leggen in
een onderhoudsovereenkomst
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Uw Winst?
Allereerst in- en overzicht, om van daaruit zo
efficiënt mogelijk te kunnen handelen. U koopt
geen onnodig nieuw meubilair meer. U heeft een
nauwkeurige indicatiewaarde van u inventaris.
U heeft inzicht op welke locatie meubilair
beschikbaar is, of wellicht ‘over’ is. U kunt onderling
tussen de scholen meubilair uitwisselen U heeft
de informatie, op basis waarvan u onnodige kosten
kunt besparen.
Is de circulaire gedachte en duurzaam
‘ondernemen’ binnen uw schoolvisie opgenomen,
dan zal het u zeker aanspreken dat u met het
Presikhaaf Schoolmeubelen Assetmanagement
Systeem de levensduur van het meubilair verlengt
en een effectiever gebruik mogelijk maakt.
Het schoolmeubel Assetmanagement Systeem
van Presikhaaf Schoolmeubelen zoomt volledig in
op uw eigen schoolmeubilair en geeft informatie
tot op zeer gedetailleerd niveau.
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Wij hebben Nederland verdeeld in negen regio’s,
met
REGIO 4 R. Hoogland
ieder een vaste Onderwijs Inrichtingsspecialist. Zo
REGIO 5 R. Verhaar
is kennis en kunde over Schoolmeubilair en het In6 J. v. Schijndel
richten van uw school of kinderopvang altijdREGIO
dichtbij.
U kunt via onze website, onze Customer Service,
of
REGIO 7 M. Richter
rechtstreeks met de Onderwijs Inrichtingsspecialist
REGIO 8 H. Hermans
in uw regio een afspraak plannen voor een vrijblijvend
REGIO 9 K. Geleynse
inspirerend gesprek of advies.

43

90

88

58

51
50

45

56

57

59

55
60

61
63

64

62

NIEUWSBRIEF

SHOWROOM

U kunt zich ook abonneren op onze twee maandelijkse Nieuwsbrief, waarin wij u informeren over
onze producten en diensten. En natuurlijk houden
we u graag op de hoogte over de stappen die we
nemen met duurzame, circulaire producten en
diensten, onze inclusieve, sociaal maatschappelijke
wijze van ondernemen en onze visie op inrichten
met meer flexibiliteit en ruimte voor beweging.

Natuurlijk bent u altijd welkom voor een bezoek
aan onze showroom in Arnhem. We geven u hier
graag de ruimte en de tijd om ons meubilair en
de inrichtingsconcepten te bekijken en het te
testen. Graag verzorgen wij ook rondleidingen
in onze fabriek, zodat u en uw team zelf kunnen
zien hoe vakbekwame, bevlogen medewerkers
met veel passie de mooiste meubels maken.
Bij ziet u hoe Inclusief werken, op basis van een
Sociaal Maatschappelijke visie, in de praktijk
functioneert.

Direct inschrijven voor onze Nieuwsbrief

ONLINE CATALOGUS

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

U van deze catalogus ook een online versie kunt vinden
op www.schoolmeubelen.com ? Dat deze catalogus
met grote regelmaat geactualiseerd wordt? En u in
deze digitale uitvoering ook door kunt klikken naar
animatievideo’s van inrichtingsconcepten zoals de
Match Piece of Cake, Match Set-up in Circles, het
Inline’ kastenprogramma en de Edu-Station? Uw voordeel met de digitale Presikhaaf catalogus is dat u altijd
goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen in ons
assortiment en de nieuwste inrichtingsconcepten.

U kunt ons ook volgen op Social Media: Pinterest,
Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Zoekt
u inspiratie voor uw nieuwe schoolinrichting, dan
kunt u op Pinterest heel veel voorbeelden van
inrichtingsontwerpen en het meest actuele en
trendy schoolmeubilair Pinnen.
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Bruningweg 10
T: +31 (0)26 3 685 685
Postbus 5457
E: info@schoolmeubelen.com
6802 EL Arnhem W: www.schoolmeubelen.com

Een Koninklijke Ahrend onderneming

