
INRICHTEN MET RUIMTE VOOR 
FLEXIBILITEIT EN BEWEGING

INRICHTINGSSPECIALISTEN VOOR 
KINDEROPVANG EN PRIMAIR ONDERWIJS



 In Nederland (Arnhem) ontwikkeld en geproduceerd schoolmeubilair

 Sociaal Maatschappelijke Onderneming, PSO trede 3 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 en 14001-2015

 Kwaliteitsmeubelen, tot wel 10 jaar garantie

 De meubels voldoen aan de Europese en Nederlandse NEN-EN normeringen

 Naleveringsgarantie van 10 jaar voor het Presikhaaf schoolmeubilair

 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

Onze Garantie, betaling- en leveringscondities kunt u vinden op www.schoolmeubelen.com
2de druk 10-2019

WAAROM PRESIKHAAF SCHOOLMEUBELEN?
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Welkom bij Presikhaaf Schoolmeubelen BV
Een Koninklijke Ahrend onderneming

Voor u ligt onze volledig vernieuwde catalogus, met vele nieuwe circulaire producten en 
duurzame, flexibele inrichtingsconcepten. In deze catalogus wordt duidelijk hoe wij ons 
ontwikkeld hebben na de overname door Koninklijke Ahrend in 2015. Op het Sociaal 
Maatschappelijk fundament van Presikhaaf is een onderneming gebouwd die haar 
identiteit behouden heeft, maar inmiddels toonaangevend is met duurzame, circulaire 
producten en onderscheidende inrichtingsconcepten.  

Presikhaaf Schoolmeubelen is koploper op het gebied van Socialer Ondernemen en 
als enige onderneming in de schoolmeubelenbranche PSO trede 3 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 
schoolmeubels gewerkt hebben.  

Maar er is meer! Samen met onze zusterondernemingen Ahrend en Gispen en 
samenwerkingspartners zoals Nijha, De Beuk, Vos Instrumenten en Biebsystemen, 
zijn wij nog beter in staat om scholen compleet in te richten en nemen we ook het 
projectmanagement voor onze rekening.  

We zijn volledig gespecialiseerd in het onderwijs. Er zijn Presikhaaf Onderwijs 
Inrichtingsspecialisten 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 startpunt. 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 in een inrichtingsconcept. 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! 

Wim de Goei
Managing Director

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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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 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 

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 
PSO trede 3 gecertificeerd.

JARENLANGE ERVARING EN DE WIL 
EN DE FOCUS OM IETS MOOIS 

EN PASSENDS TE MAKEN

MET VEEL VAKMANSCHAP EN PASSIE MAKEN WE 
DE BESTE EN MOOISTE (SCHOOL) MEUBELS
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ONZE SCHOOLMEUBEL MODELLIJNEN

Modellijn Nexxt
Een stoer vormgegeven schoolmeubel dat met 
de leerling meegroeit. Uitgevoerd me dikke ronde 
pijpen, leverbaar in bijna alle standaard hoogtes en 
in vele verschillende uitvoeringen. De stoelen zijn 
beschikbaar met gescheiden rug en zitting en ook 
met kuip. Voor Nexxt zijn verschillende tafelbladen 
leverbaar, met verschillende (kleuren) decors. De 
Nexxt modellijn is aan te vullen met bijpassende 
kasten, banken, groepstafels, water/zand/licht 
tafels en nog vele andere producten.  

Modellijn Match
Een multifunctionele modellijn schoolmeubelen. 
Stoelen uitgevoerd met kunststof of houten kuip of 
losse Plydec zitting en rug. Modellen die naadloos 
op elkaar aansluiten qua vormgeving en gebruik. 
Stoelen en tafels zijn uitstekend binnen de norm op 
elkaar af te stemmen, ook voor het 1 tafelhoogte 
systeem. Stoelen met 4 poten, sledepoot en kruis-
voet (in hoogte verstelbaar) en tafels met 4 poten, 
T-poot of een C-poot (alleen in de hoogtes F6 en 
G7 verkrijgbaar). Wat u ook kiest het zitcomfort is 
prettig en goed. Vanzelfsprekend zijn bijpassende 
groepstafels verkrijgbaar in diverse afmetingen.
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Modellijn Ray
Een schoolmeubel ontworpen voor het stimule-
ren van een goede zithouding. Door de afwijkende 
zithoogte en de speciale meebuigende zittingen, 
kantelt het bekken en zit je direct goed. Deze zithou-
ding bevordert de bloedsomloop en daarmee levert 
het ook een bijdrage aan een goede gezondheid. De 
stoelen zijn leverbaar met sledepoot en met een 
in hoogte verstelbare draaivoet.  De Ray tafels zijn 
kantelbaar in een hoek van 5 graden, waardoor er 
wanneer er aan gewerkt wordt, minder druk op de 
schouders en nek ontstaat. De tafels zijn ook nog 
eens verrijdbaar, voor een optimale flexibiliteit.   

Modellijn Woodi
Moderne Scandinavische meubelen voor de dagop-
vang en de onderbouw van het basisonderwijs. Ge-
maakt van FSC gekeurd berkenhout en afgelakt met 
een water gedragen lak. De zittingen en ruggen van 
de zijn voorzien van een CPL toplaag voor jarenlang 
gebruik. De bladen van de tafels zijn ook van CPL 
laminaat toplaag voorzien.

Modellijn Solid Wood 2.0
Nieuw in het assortiment modern vorm gegeven 
houten meubilair speciaal voor de kinderopvang en 
de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Gemaakt 
van FSC gekeurd fineer van berkenhout, die mooie 
vormen van de poten mogelijk maken. Een uniek 
design met CPL laminaat afgewerkte zitting, rug en 
tafelblad. Het tafelblad is afgewerkt met een houten 
rand.



DE KWALITEIT VAN ONZE LEERLINGSETS

Van leerling meubilair wordt verwacht dat het lang 
meegaat. De richtlijn is zelfs 20 jaar. We horen dan 
ook vaak dat leerlingsets molestbestendig, vrij van 
onderhoud en ook nog eens eenvoudig te repareren 
moeten zijn. De producteigenschappen van de 
Presikhaaf leerlingsets voor gebruik in het Primair 
Onderwijs voldoen aan deze kwaliteitseisen.

Presikhaaf Schoolmeubelen heeft een breed 
assortiment innovatieve, trendy en kwalitatief 
hoogwaardige leerlingsets die uitstekend passen 
in het huidige en toekomstige Primair Onderwijs.  
Modellen die niet alleen opvallen door de 
eigentijdse uitstraling, maar ook omdat ze circulair 
ontwikkeld en duurzaam zijn. 

Alle metalen onderdelen van zowel de leerling-
tafels, als de leerlingstoelen worden door 
geavanceerde lasrobots gelast. Zo krijgen we een 
ijzersterke en mooi afgewerkte constructie en 
vermijden we schroefverbindingen.

Leerlingtafelbladen in het PO worden veelal 
uitgevoerd met een CPL krasbestendige laag van 
0.8 mm op slagvast spaanplaat worden uitgevoerd. 
De CPL laag zorgt voor een uitzonderlijke 
duurzaamheid, is kleurecht en kan in diverse (hout) 
decors worden uitgevoerd. De bladen hebben een 
‘laseredge’ randafwerking. Dat voorkomt dat er vuil 

tussen de randen komt en dat de randafwerking 
niet gemakkelijk los komt. De wanddikte van 
onze framebuizen is met 2mm, dikker dan wat 
gebruikelijk is in de markt. Het voordeel hiervan is 
dat doorbuigen is uitgesloten.  Het frame aan de 
voorkant van onze nieuwe generatie leerlingtafels 
is hoog weggewerkt. De verticale framepoot staat 
zeer ver naar voren, zodat de leerling niet hoeft 
te schuiven met zijn stoel. De hooggeplaatste 
vloerliggers hebben het voordeel dat de 
schoonmaak van het lokaal eenvoudiger is.

De leerlingstoelen zijn stapelbaar, voorzien van 
een kunststof, of houten kuip, of gescheiden rug 
en zitting. De houten kuipen, ruggen en zittingen 
zijn voorzien van Plydeck, een zeer krasvaste, 
kleurechte bovenlaag. De horizontale pootliggers 
zijn voorzien van kunststof bescherm strips 
zodat slijtage en beschadiging voorkomen wordt. 
Alle stoelen zijn aan de onderzijde van de zitting 
voorzien van stapeldoppen. De leerlingsets zijn 
uitgevoerd met vloerdoppen die afgestemd zijn op 
de vloer, waarmee slijtage plekken en beschadiging 
wordt voorkomen.
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ZITTEN OP ÉÉN HOOGTE; 
UNIFORME TAFELHOOGTE 76CM

Binnen het onderwijs in Nederland worden opstellingen van het meubilair gehanteerd. Van oudsher zijn 
er de rijen tafels achter elkaar, maar in de loop der tijd zijn ook de eilandopstellingen voor het werken in 
groepen geïntroduceerd. Leerlingen hebben echter niet allemaal dezelfde lengte en het komt dan ook nog 
eens voor dat als je in groepen werkt, je eilandjes moet samenstellen van leerlingtafels van verschillende 
hoogtes. Dat geeft een zeer onrustig beeld geeft en voor de leerlingen is het vaak ongemakkelijk.
Presikhaaf Schoolmeubelen bedacht hier jaren gelden een unieke oplossing voor met een uniforme 
tafelhoogte van 76 cm waarbij je met de samenstelling van een groepsopstelling een gelijk werkvlak 
creëert. Dat geeft voordelen voor de leerling en de leerkracht. 

Waarom een vaste voetenplank i.p.v. een verstelbare?
Het succes van de vaste tafelhoogte 76 cm van Presikhaaf Schoolmeubelen, is mede te danken aan 
de leerling stoel met vaste voetenplank. De verstelbare voetenplank is voor ons wel leverbaar, maar 
wij adviseren om meerdere redenen de vaste voetenplank. Geen gedoe met instellen en geen kans op 
beschadigingen van het frame. Het meest voorkomende argument van de docent is, dat in de praktijk 
“het verstellen (bijna) nooit gebeurt”. De oplossing met de voetenplank die vast aan de stoel gemonteerd 
is, heeft het voordeel dat de leerling niet gebonden is aan één werkplek in de klas, maar zich makkelijk 
met zijn/haar leerling stoel door de klas kan verplaatsen. Hiermee ontstaat meer flexibiliteit om van 
groep te wisselen.

De vaste voetenplank geeft een royale ondersteuning van de voet. En is pas functioneel als de zithoogte 
en zitdiepte corresponderen. Het is dus ook een voordeel wanneer de voetenplank vast zit aan de leerling 
stoel of tafel. Ze voldoen altijd aan de NEN-EN 1719-1 norm.

Presikhaaf Schoolmeubelen levert kunststof voetenplanken van gerecycled materiaal en een houten 
versie. De kunststof versie heeft als voordeel dat deze minder slijtage gevoelig is en gemakkelijk schoon 
te houden.
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De uniforme tafelhoogte 76 cm kan gecombineerd worden met 5 formaten leerlingstoelen, 
zodat voor ieder leerling de best passende combinatie kan worden gekozen. 

De unieke eigenschappen op een rijtje:
• Eén hoogte leerling tafel in combinatie met 5 formaten leerlingstoelen
• Samenstelling van groepen eenvoudig veranderen door uitsluitend stoelen te wisselen
• Tafels zijn uitvoerbaar met diverse laden/boekenvakken
• Leerlingstoelen B2 t/m E5 met voetenplank, leerling stoel F6 zonder voetenplank
• Bij iedere hoogte leerling stoel is het formaat van rug/zitting anders
• De afstand zitting – voetenplank en afstand zitting – werkblad is anders
• Optioneel is een verstelbare voetenplank aan de tafel te monteren
• Er zijn diverse combinaties van type leerlingtafels en leerlingstoelen mogelijk

Wat zijn de voordelen?
• Een gelijk werkvlak als de leerlingtafels in eilandopstelling staan, voor het werken in groepen
• Leerlingen kunnen moeilijk met de leerlingstoelen wippen
• Kinderen worden gestimuleerd goed te zitten op hun stoel
• Een betere zithouding zorgt voor en betere concentratie
• Alle leerlingen voelen zich (even) groot
• Verandering van de samenstelling van groepen, 
    alleen de leerlingstoelen verschuiven
• Leerkrachten hoeven minder laag te bukken (= Arbo verantwoord)

Werk je op jouw school veel in groepen? 
Dan is de Presikhaaf Schoolmeubelen oplossing van zitten 
op één hoogte met de uniforme tafelhoogte 76 cm 
een ideale oplossing!
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INRICHTEN MET RUIMTE VOOR 
FLEXIBILITEIT EN BEWEGING 

Ruimtes binnen scholen worden 
steeds multifunctioneler. 
Dat betekent er steeds mee 
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 leerlingen en 
onderwijsmedewerkers. 
Presikhaaf Schoolmeubelen is 
koploper in de schoolmeubel-
enbranche, 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, gecon-
centreerd individueel werkt, 
of een één op een gesprek 

wilt voeren, ook daar heeft 
Presikhaaf Schoolmeubelen 
prachtige oplossingen voor met 
een inrichtingsconcept als de 
Learn-Inn. Een meubelconcept 
waarmee
je door de vele
modulaire 
samenstellings-
mogelijkheden, 
de meest 
mooie flexibele 
en passende 
inrichtingsop-
lossingen in centrale ruimten 
binnen scholen kan creëren. 

Binnen het klaslokaal kunnen 
onze meubel concepten Match 
Piece of cake of Match Set-Up 
in Circles dé inrichtingsoplossing 
zijn, waarmee u uw klaslokaal 
in een hand omdraai ombouwt. 
Met z’n allen voor het digitale 
schoolbord en daarna in een 
cirkelvormige opstelling met 
elkaar in gesprek. Een les volgen 

met een Match Set-up in Circles 
opstelling, of een groep - of 
individuele klasopstelling met de 
Match Piece of cake. Presikhaaf 
Schoolmeubelen maakt het 
mogelijk.

Voor diverse 
inrichtings-
concep-
ten biedt 
Presikhaaf 
School-
meubelen 

ook een Full Operationeel 
Lease concept aan. Dus naast 
het gebruik van een flexibele 
inrichting bieden wij 
ook nog eens een flexibele finan-
cieringsmogelijkheid aan, waar-
door u uw inrichting ten alle 
tijden kan laten aansluiten op
uw schoolvisie. Dat inspireert
leerlingen, onderwijsmede-
werkers én ouders en draagt er 
toe bij om voor uw visie en uw 
school te kiezen!

Presikhaaf Schoolmeubelen organiseert eigen events waar wij ons kennis en visie op (school en 
kinderopvang) inrichting graag met u delen! Ook is het mogelijk dat wij voor u een workshop 
‘Inrichten met ruimte voor flexibiliteit en beweging’ op één van uw studiedagen verzorgen. 

EEN VARIATIE VAN 
ZIT-STA OPLOSSINGEN 

BEVORDERT DE 
VITALITEIT VAN LEERLINGEN 
ONDERWIJSMEDEWERKERS.
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KINDEROPVANG - KLEUTERMEUBILAIR - BSO 

Grondbox 
Opstelling 01: l/b. binnenm. 175 cm. Panelen berken 
multiplex, h. 55cm, verkrijgbaar in versch. breedtes. Deurtjes 
met lage drempel/hoge vergrendeling. Ronde gaten v.v. 
plexiglas of perfostaal. Div. opstel. leverbaar. optioneel te 
voorzien van hoogwaardige kwaliteit grondmat. 

Enkele verhoogde box met draaideuren 
Afmetingen 94 x 90 x 189cm (bxdxh), opgebouwd uit 15mm 
berken multiplex met witte hpl toplaag, draaideuren kunnen 
180 graden draaien, hoogte box gedeelte 99cm. Optioneel 
uitvoerbaar met passende mat. 

Commode Woodi PS-S220 
In hoogte verstelbaar 71-135 cm, voorzien van inklapbaar 
trapje, blad en voorzijde laden van gelamineerd kastmateriaal, 
frame lade en trapje gelakt massief berken. Breedte 120 en 
diepte 70 cm. 

Commode 155 cm meeliftend sanitair 
Afmetingen 155 x 80 x 124cm (bxdxh), werkblad met 
inliggende wasbak is in hoogte verstelbaar van 85 naar 105 cm. 
In de commode is een uittrekbare trap ingebouwd. De 
commode is opgebouwd uit 18mm berken multiplex met witte 
hpl toplaag. 

Duoslaper 
Voorzien van kanteldeuren, berken multiplex met HPL 
toplaag, verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en afmetingen 

Duoslaper met draaideur 
Draaibare deuren 180graden, 124 x 65,5 x 192cm (bxdxh). Alle 
bedden zijn uitgevoerd met een hygiënisch dicht dak en 
tweepuntssluiting, te bedienen met een ergonomische 
handeling. Bed is opgebouwd uit 15mm berken multiplex met 
wit hpl toplaag, zeer slijt en krasvast. Ook verkrijgbaar met 
kantel- en spijldeuren of in hoog slaper variant. 



  

KINDEROPVANG - KLEUTERMEUBILAIR - BSO 

Hoogslaper met draaideur en evacuatiebed 
Draaibare deuren 180 graden. Hoogslaper 124x65,5x192cm 
(bxdxh). Evacuatiebed 63x80x119cm (bxdxh), hygiënisch dicht 
dak, 2-puntssluiting, ergo. handeling, v.v. grote wielen, bed: 
15mm berken multiplex met wit hpl toplaag. Verkrijgbaar met 
kantel- en spijldeuren of duoslaper variant. 

Tabouret Solid Wood 2.0 
4-poots model, stapelbaar, zitting multiplex met een CPL 
toplaag, hoogte B2/C3 

Kleuterstoel Solid Wood 2.0 
4-poots model, stapelbaar, zitting/rug multiplex met een CPL 
toplaag, hoogte B2/C3, optioneel te voorzien van 
armleuningen 

Leerlingtafel Solid Wood 2.0 
Rechthoekige leerlingtafel, 4-poots model, afmeting 70 x 50 
cm, hoogte B2/C3, blad voorzien van CPL toplaag 

Groepstafel rechthoekig Solid Wood 2.0 
Rechthoekige of vierkante tafel, 4-poots model, hoogte 
B2/C3, blad voorzien van CPL toplaag, verkrijgbaar in diverse 
afmetingen 

Groepstafel trapezium Solid Wood 2.0 
Trapezium tafel, 4-poots model, hoogte B2/C3, blad voorzien 
van CPL toplaag, verkrijgbaar in diverse afmetingen 
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KINDEROPVANG - KLEUTERMEUBILAIR - BSO 

Groepstafel halfrond Solid Wood 2.0 
Halfronde tafel, 4-poots model, diameter 120 cm, hoogte 
B2/C3, blad voorzien van CPL toplaag, verkrijgbaar in diverse 
afmetingen 

Groepstafel rond Solid Wood 2.0 
Ronde tafel, 4-poots model, diameter 120 cm, hoogte B2/C3, 
blad voorzien van CPL toplaag, verkrijgbaar in diverse 
afmetingen 

Bureau Solid Wood 2.0 
Rechthoekig bureau, 4-poots model, hoogte 72 cm, blad 
voorzien van CPL toplaag, voorzien van 2-ladenblok waarvan 1 
afsluitbaar, verkrijgbaar in diverse afmetingen 

Stapelkruk Woodi Onni PS-O105-PP 
4-poots stapelkruk 'Onni' met ronde zitting, gelakt frame van 
massief berken met zitting van multiplex met CPL toplaag, 
verkrijgbaar in diverse hoogtes 

Stapelkruk Woodi Onni PS-O105-NP 
4-poots stapelkruk 'Onni' met vierkante zitting, gelakt frame 
van massief berken met zitting van multiplex met CPL 
toplaag, verkrijgbaar in diverse hoogtes 

Kleuterstoel Woodi PS-O300P 
4-poots model stoel, gelakt frame van massief berken met 
zitting/rug van multiplex met CPL toplaag, verkrijgbaar in 
diverse hoogtes, stapelbaar 
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Kleuterstoel Woodi PS-O300 
4-poots model stoel, gelakt frame van massief berken met 
zitting/rug van multiplex met CPL toplaag, verkrijgbaar in 
diverse hoogtes 

Kleuterstoel Woodi PS-O302 
4-poots model stoel met armleuningen, gelakt frame van 
massief berken met zitting/rug van multiplex met CPL 
toplaag, verkrijgbaar in diverse hoogtes 

Kinderstoel Woodi PS-OT450 
4-poots model kinderstoel, gelakt frame van massief berken 
met zitting/rug van multiplex met CPL toplaag, zithoogte 50 
cm, voetensteun instelbaar op 3 hoogtes 

Kinderstoel Woodi PS-OT452 
4-poots model kinderstoel voorzien van armleuningen, gelakt 
frame van massief berken met zitting/rug van multiplex met 
CPL toplaag, zithoogte 50 cm. Voetensteun instelbaar op 3 
hoogtes 

Kinderstoel Woodi PS-OT454 
4-poots model kinderstoel voorzien van armleuningen, gelakt 
frame van massief berken met zitting/rug van multiplex met 
CPL toplaag, zithoogte 50 cm. Voetensteun instelbaar op 3 
hoogtes. Voorzien van veiligheidsframe 

Groepstafel rechthoekig Woodi PS-S200 
Rechthoekige tafel, blad 25 mm dik MDF met CPL toplaag, 
poten en frame gelakt massief berken, verkrijgbaar in diverse 
afmetingen 
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Groepstafel trapezium Woodi PS-S200S 
Trapezium tafel, afmeting 120 x 60 x 60 x 60 cm, in diverse 
hoogtes verkrijgbaar, blad 25 mm dik met HPL toplaag, poten 
en frame gelakt massief berken. 

Groepstafel halfrond Woodi PS-S200PP 
Halfronde tafel, afmeting 120 x 60 cm, in diverse hoogtes 
verkrijgbaar, blad 25 mm dik met HPL toplaag, poten en frame 
gelakt massief berken. 

Groepstafel rond Woodi PS-S200P 
Ronde tafel, blad 25 mm dik met HPL toplaag, poten en frame 
gelakt massief berken, verkrijgbaar in diverse afmetingen 

Bureau Woodi PS-S240 
Frame: 4-pootsmodel gelakte poten van massief berkenhout. 
Uitvoering: 1 ladenblok met 2 laden, waarvan 1 afsluitbaar, links 
of rechts gemonteerd. Hoogte 73 cm. Blad gelamineerd 
plaatmateriaal, 25 mm dik. Afmeting 120*75 cm 

Woodi Opklapbare Tafel PS-TT300 
De tafel kan worden opgeklapt en rechtop vergrendeld 
worden, frame van gelakt berkenmultiplex, blad multiplex met 
CPL toplaag, breedte 120cm, diepte 70cm, hoogte 63 of 
73cm, ook verkrijgbaar op formaat: breedte 120cm, diepte 
35cm, hoogte 38 of 45cm 

Woodi Bank PS-W700 
Gelakt frame van massief berken. Zitting multiplex met CPL 
toplaag. Zitdiepte 35 cm, zithoogte 45 cm, verkrijgbaar in 
diverse breedtes 
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Multifunctionele bankenset KK100 Woodi 
Kan ingezet worden als bank of tafel, Frame van gelakt 
massief berken, de bovenkant is gemaakt van gecoat berken 
multiplex met geperst laminaat, verkrijgbaar in primaire 
kleuren, standaard gelverd met antislipdoppen 

Stoel Match 4-K 
4-poots model voorzien van kunststof kuip, stapelbaar, 
verkrijgbaar in hoogte B2/C3, in diverse kuip kleuren 
verkrijgbaar. 

Stoel Match  S-K 
Sledepootmodel voorzien van kunststof kuip, stapelbaar en 
ophangbaar, verkrijgbaar in hoogte B2/C3, in diverse kuip 
kleuren verkrijgbaar 

Kleuterstoel Match 4-H 
4-poots model voorzien van houten kuip, in berken of licht 
eiken, stapelbaar, verkrijgbaar in hoogte B2/C3 

Leerlingstoel Match ST04K 
Sledepootmodel, stapelbaar en ophangbaar, zitting/rug van 
krasvast plydec, verkrijgbaar in hoogte B2/C3 

Kleuterstoel Match ST21K 
4-poots model, stapelbaar, zitting/rug van krasvast plydec, 
verkrijgbaar in hoogte B2 t/m F6 
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Kleutertafel Match PL52K 
4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag met kunststof 
laseredge randafwerking 18 mm dik, afmeting 70 x 50 cm, 
hoogte B2/C3, mogelijk met 3 soorten lades; Gratnell, Nexxt 
of ABS. 

Leerlingtafel Match PL22A-A 
In hoogte instelbare leerlingtafel met kantelbaar blad, 
verkrijgbaar in de hoogste B2 t/m G7 

Tabouret Match ST54K 
4 poots model, stapelbaar, zitting standaard van blank beuken 
en optioneel van krasvast plydec, hoogte B2 of C3 

Tabouret Match ST-54-4K 
4 poots model, zitting standaard van blank beuken en 
optioneel van krasvast plydec, t.b.v. tafelhoogte C3 met 
voetsteunen op hoogte A1 en B2 
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Zitbankje Match 
4-poots model in vierkante buis, blad voorzien van CPL toplaag 
met gelakte randafwerking, hoogte A1 t/m F6, verkrijgbaar in 
diverse afmetingen, ook verkrijgbaar met rolbakken 

Groepstafel Match T52K 
Rechthoekige of vierkante tafel, 4-poots model, blad voorzien 
van CPL toplaag met kunststof (laseredge) randafwerking 18 
mm dik, verkrijgbaar in diverse afmetingen 

Groepstafel Match T53K 
Trapezium tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL 
toplaag met kunststof (laseredge) randafwerking 18 mm dik, 
verkrijgbaar in diverse afmetingen 

Groepstafel MatchT56K 
Ronde tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag 
met kunststof randafwerking 18 mm dik, verkrijgbaar in 
diverse afmetingen 

Groepstafel Match T57K 
Halfronde tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag 
met kunststof randafwerking 18 mm dik, verkrijgbaar in 
diverse afmetingen 

Bureau Match B52 
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. 
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Kleuterstoel Nexxt STAB10 
4-poots model, zitting/rug van krasvast plydec, verkrijgbaar in 
hoogte B2/C3. Tegen meerprijs ook verkrijgbaar in diverse uni 
kleuren. 

Kleuterstoel Nexxt STAB-10 met voetensteun 
4-poots model, zitting/rug van krasvast plydec, tbv 
tafelhoogte B2 of C3, met vaste voetensteun op hoogte A1 of 
B2. Tegen meerprijs ook verkrijgbaar in diverse uni kleuren. 

Kleuterstoel Nexxt STAB10P 
4-poots model, voorzien van kunststof kuip, verkrijgbaar in 
hoogte B2/C3. Kuip in diverse kleuren verkrijgbaar. 

Kleuterstoel Nexxt STAB-10P met voetensteun 
4-poots model, voorzien van kunststof kuip, tbv tafelhoogte 
B2 of C3, met vaste voetensteun op hoogte A1 of B2, in 
diverse kuip kleuren verkrijgbaar 

Kleuterstoel Nexxt ST10K 
Sledepootmodel, stapelbaar en ophangbaar, zitting/rug van 
krasvast plydec, hoogte B2 of C3. Tegen meerprijs ook 
verkrijgbaar in diverse uni kleuren. 

Kleuterstoel Nexxt ST13K 
Sledepootmodel, stapelbaar en ophangbaar, zitting/rug van 
krasvast plydec, tbv tafelhoogte C3 met vaste voetenplank op 
hoogte B2. Tegen meerprijs ook verkrijgbaar in diverse uni 
kleuren. 
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Kleuterstoel Nexxt ST10KP 
Sledepootmodel, ophangbaar, voorzien van kunststof kuip, 
hoogte B2 of C3, in diverse kuip kleuren verkrijgbaar 

Kleuterstoel Nexxt ST13KP 
Sledepootmodel, ophangbaar, voorzien van kunststof kuip, tbv 
tafelhoogte C3 met vaste voetenplank op hoogte B2. In 
diverse kuip kleuren verkrijgbaar. 

Tabouret Nexxt TAB10-4K met voetsteunen op 
hoogte A1 en B2 
4 poots model, zitting van krasvast plydec , tbv tafelhoogte 
C3, met voetenringen op hoogte 2x A1 en 2x B2 

Tabouret Nexxt TAB10 
4 poots model, zitting van krasvast plydec, verkrijgbaar in 
hoogte B2/C3 

Kleutertafel Nexxt PL10K 
4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag met kunststof 
laseredge randafwerking 18 mm dik, afmeting: 70 x 50 cm, 
hoogte B2/C3 
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Groepstafel Nexxt TS10K rechthoekig 
Rechthoekige tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL 
toplaag met kunststof (laseredge) randafwerking 18 mm dik, 
hoogte B2 of C3. Verkrijgbaar in diverse afmetingen 

Groepstafel Nexxt TS10K trapezium 
Trapezium tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL 
toplaag met kunststof (laseredge) randafwerking 18 mm dik, 
hoogte B2 of C3. Verkrijgbaar in diverse afmetingen 

Groepstafel Nexxt TS10K rond 
Ronde tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag 
met kunststof randafwerking 18 mm dik, diameter 92 cm, 
hoogte B2 of C3, ook leverbaar op diameter 120 cm, hoogte 
B2 t/m F6 

Groepstafel Nexxt TS10K halfrond 
Halfronde tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag 
met kunststof randafwerking 18 mm dik, diameter 140 cm, 
hoogte B2 of C3. 

Groepstafel Nexxt TS10K rups 
Rups tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag met 
kunststof randafwerking 18 mm dik, diameter 92 cm rond met 
uitsparing, hoogte B2 of C3. Verkrijgbaar in diverse afmetingen 

Groepstafel Nexxt TS10K vierkant 
Vierkante tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag 
met kunststof randafwerking 18 mm dik, afmeting: 70 x 70 
cm, hoogte B2 of C3. Verkrijgbaar in diverse afmetingen 
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Bureau Nexxt B10 
4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag met kunststof 
(laseredge) randafwerking 18 mm dik, hoogte 76 cm, v.z.v. 2-
ladenblok, waarvan 1 afsluitbaar. Verkrijgbaar in diverse 
afmetingen 

Verrijdbare bank en tafel Ergo set 
Verrijdbare bank en tafel, zithoogte 55 cm, tafelhoogte 76 cm, 
opgebouwd uit 18 mm berken multiplex met standaard wit 
HPL toplaag, bank voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 met 
dubbele rem, tafel voorzien van 4 zwenkwielen met dubbele 
rem, verkrijgbaar in diverse afmetingen 

Zitbankje Nexxt 
4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag met gelakte 
randafwerking, hoogte B2/C3, verkrijgbaar in diverse 
afmetingen 

Zitbankje Nexxt hol/bol 
4-poots model, uitvoering hol (kopse kanten v.v. holling) of bol 
(kopse kanten v.v. bolling), blad voorzien van CPL toplaag met 
gelakte randafwerking, afmeting hol 34,5 x 75,4 cm, afmeting 
bol 73,2 x 33,7 cm 

Vouwtafel 
Rechthoekige vouwtafel, opklapbaar zit- en tafelmeubel 
ineen, verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en afmetingen. 

Zitkussen 
Nylon zitzak met katoenen inleg, voorzien van ritssluiting, 
vulling van schuimplastic, hoogte 30 cm, verkrijgbaar in diverse 
afmetingen en kleuren 

22



  

KINDEROPVANG - KLEUTERMEUBILAIR - BSO 

Cilinder zitzak 
Nylon zitzak met katoenen inleg, voorzien van ritssluiting, 
vulling van schuimplastic, diameter 45 cm, verkrijgbaar in 
diverse kleuren 

Kussenwand Woodi PS-W217-LTS9 
Kussenwand; voor negen kussens, breedte 125 cm, hoogte 
112 cm, staande onderdelen van multiplex met vilt, aan elkaar 
gekoppeld, werkt als akoestisch element. 

Karretje Woodi PS-W217-PTV incl. 12 vloerkussens 
PS-W217-PT 
Karretje voor vloerkussens; hoogte 71 cm, diameter 50 cm, 
berken multiplex met CPL toplaag, frame gelakt massief 
berken. Voorzien van wielen met rem. Het karretje is voorzien 
van 12 kussens. 

Bordtrapje 
Ronde buispoten, met 2 treden 18 mm dik met CPL toplaag, 
decor berken of licht eiken 

Atelierwagen 
Atelierwagen / werkwand verrijdbaar, voorzien van een 
krijtbord (links) en een whitebord (rechts); aan 1 zijde links en 
rechts onder 2 gratnell laden van 15 cm hoog, afmetingen 138 
x 64 x 128 (bxdxh) 

Speelkeuken Woodi PS-LK6 
Speelkeuken; voorzien van wielen met rem, gelakt frame van 
massief berken, deels gecoat in kleur. Voorzien van aluminium 
handgrepen. Gootsteenkastje v.v. kunststof gootsteen. De 
achterzijde van het kookeiland bevat in hoogte verstelbare 
planken. Afmeting 118 x 70 x 62 cm (bxdxh). 
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Kleuterkeukentje K310 
Indeling: links en rechts voorzien van open doorgeefvakken, 
middendeel is voorzien van een afsluitbaar deurtje en 
achterwand, blad van RVS met wafelmotief, voorzien van 
waterkering en RVS spoelbak (excl. kraan en kraangat), 
afmeting 152 x 55 x 64 cm (bxdxh) op plint 

Discovery Table KT153H 
Water-, zand-, licht- en speeltafel met 4-poots houten frame, 
voorzien van polyester bak met aftapkraan en stop, te voorzien 
van uitneembare lichtunit, frame met 4 geremde zwenkwielen, 
met onderplaat, uitvoerbaar met afdekplaat, afmeting 120 x 
70 x 57 cm (bxdxh) 

Discovery Table Nexxt KT153N 
Water-, zand-, licht- en speeltafel met 4-poots metalen 
frame, voorzien van polyester bak met aftapkraan en stop, te 
voorzien van uitneembare lichtunit, frame met 4 geremde 
zwenkwielen, met onderplaat, uitvoerbaar met afdekplaat, 
afmeting 120 x 70 x 57 cm (bxdxh) 

Materiaaltrolley KT338 
Uitvoering met multiplex bodem. Op metalen frame met 4 
zwenkwielen, waarvan 2 met rem. Inclusief 2 transparante 
kunststof bakken. Afmeting 131,5 x 43 x 65,5 cm (bxdxh). 

Activiteitentafel OTRP-2 'Otto' Woodi 
Dubbelzijdige activiteitentafel, 800x810x450 (lxbxh) gelakt 
frame van massief berken. Gecoat tafelblad met akoestische 
afw. ladenvoorzijde gelamineerd, verkrijgbaar in primiare 
kleuren, geremde wielen, v.v. van 4 laden en 2 opbergbakken 
OT121 

Activiteitentafel OTRP-3 'Otto' Woodi 
Dubbelzijdige activiteitentafel, 1183x810x450 (lxbxh) gelakt 
frame van massief berken. Gecoat tafelblad met akoestische 
afw., ladenvoorzijde gelamineerd, verkrijgbaar in primiare 
kleuren, geremde wielen, v.v. 4 laden en 4 opbergbakken 
OT121 
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Activiteitentafel OSRP-2 'Osku' Woodi 
Dubbelzijdige activiteitentafel, 695x810x550 (lxbxh) gelakt 
frame massief berken. Gecoat tafelblad met akoestische afw., 
ladenvoorzijde gelamineerd, verkrijgbaar in primiare kleuren, 
geremde wielen, v.v. 8 'OSKU' N1 en 4 'OSKU' N2 bakken 

Activiteitentafel OSRP 'Osku' Woodi 
Dubbelzijdige activiteitentafel, 695x810x890 (lxbxh) gelakt 
frame massief berken. Gecoat tafelblad met akoestische afw., 
ladenvoorzijde gelamineerd, verkrijgbaar in primiare 
kleuren,geremde wielen, v.v. 8 'OSKU' N1, 4 'OSKU' N2, 2 
'OSKU' N3 bakken 

Zeehond Woodi PS-AS1 
Zijkanten en onderzijde berken multiplex, CPL toplaag. 
Zijkanten onderzijde gelakt massief berken. Kussen en 
zeewier bekleed met Enstex-stof. V.v. afneembare hoes. 
Beide zijden v.v. bewegende delen. Afm.; 100x60x56xcm 
(lxbxh). 

Speelboot Woodi PS-AS2 
Frame is gemaakt van berkenmultiplex met CPL toplaag. 
Stoeltjes en mast van gelakt massief berken. Het zeil is 
gemaakt van stof. Afmetingen; lengte 133 cm, breedte 55 cm 
en hoogte 123 cm. 

Klimkasteel Basisopstellingset 
LK31LK20LK21LK22 Woodi 
Speel/oefencircuits basisset: klimkasteel LK31 1250x1250, 
vloerelementen 400x400x150 (lxbxh): steun LK20, 
glijbaanLK21 en trapje LK22 in de primaire kleuren lichtgrijs, 
lichtblauw en lichtgroen, frame klimkasteel gelamineerd 
berken multiplex, vloerelementen van gelakt en akoestisch 
gecoat multiplex 

Klimkasteel LK31 Woodi 
Klimkasteel LK31 1250x1250 van berken multiplex met een 
coating van geperst laminaat 
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Steun t.b.v. klimkasteel LK20 Woodi 
Steun LK20 van gelakt multiplex met bovenzijde met 
akoestische coating in primaire kleuren, 400x400x150 (lxbxh) 

Glijbaan t.b.v. klimkasteel LK21 Woodi 
Glijbaan LK21 van gelakt multiplex met bovenzijde met 
akoestische coating in primaire kleuren, 400x400x150 (lxbxh) 

Trapje t.b.v. klimkasteel LK22 Woodi 
Trapje LK22 van gelakt multiplex met bovenzijde met 
akoestische coating in primaire kleuren, 400x40x150 (lxbxh) 

Trolley voor steunen LK25 Woodi 
Trolley voor steunen LK25 van gelakt multiplex met 
bovenzijde met akoestische coating in primaire kleuren, 
400x400x150 (lxbxh) 

Boog incl. mat voor motorische vaardigheden 
KS20KS21 Woodi 
Boog voor motorische vaardigheden KS20 + KS21 van gelakt 
massief berken incl. mat en bekleed met 'Enstex'-stof. 
Primaire kleuren rood, groen, blauw en geel. Het uiteinde van 
demat bevat een bevestigingsmechanisme dat kan worden 
gebruikt om de mat aan de stangen te bevestigen 

Boog voor motorische vaardigheden KS20 Woodi 
Gelakt frame van massief berken, zijkanten van berken 
multiplex 1092x412x500 (lxbxh) 
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Mat t.b.v. de boog voor motorische vaardigheden 
KS21 Woodi 
Mat is los verkrijgbaar, bekleed met 'Enstex'-stof in de 
primaire kleuren rood, groen, blauw en geel. Het uiteinde van 
demat bevat een bevestigingsmechanisme dat kan worden 
gebruikt om de mat aan de stangen te bevestigen 

Lachspiegelset AS30 Woodi 
Lachspiegelset van gelakt massief berken. Vervormende 
spigels, drie verschillende modellen. De spiegels zijn gemaakt 
van kunststofen worden met onzichtbare 
bevestigingselementen opgehangen (430-980-180) 

Klimwandenset KS1KS2KS3 Woodi 
Set van drie uitvoeringen klimwanden KS1/KS2/KS3, berken 
multiplex van 18mm, muurbevestiging, bolders zijn van 
kunststof, maximumgewicht 80kg 

Klimwand KS1 Woodi 
Klimwand, berken multiplex van 18mm, muurbevestiging, 
bolders zijn van kunststof, maximumgewicht 80kg 

Klimwand KS2 Woodi 
Klimwand, berken multiplex van 18mm, muurbevestiging, 
bolders zijn van kunststof, maximumgewicht 80kg 

Klimwand KS3 Woodi 
Klimwand, berken multiplex van 18mm, muurbevestiging, 
bolders zijn van kunststof, maximumgewicht 80kg 
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Gymnastiekmat opvouwbaar VP1 Woodi 
Opvouwbare gymnastiekmat, binnenzijde van E23-
schuimrubber, verwijderbare duurzame en in water uitwasbare 
'Enstex'-bekleding, kan worden gewassen op 60 graden 
Celsius, basiskleuren van de bekleding zijn blauw, rood en 
groen, 140x70x7cm 

Gymnastiekmat VP2  Woodi 
Niet-opvouwbare gymnastiekmat, binnenzijde van E23-
schuimrubber, verwijderbare duurzame en in water uitwasbare 
'Enstex'-bekleding, kan worden gewassen op 60 graden 
Celsius, basiskleuren van de bekleding zijn blauw, rood en 
groen, 140x70x7cm 

Mattenwagen voor gymastiekmatten VP10 Woodi 
Mattenwagen Woodi, zijkanten van gelakt massief berken, 
onderzijde is van gelakt berken multiplex 

Mattenwagen voor opvouwbare gymnastiekmatten 
VP11 Woodi 
Mattenwagen voor opvouwbare matten Woodi, zijkanten van 
gelakt massief berken, onderzijde is van gelakt berken 
multiplex (excl. matten zoals op foto afgebeeld) 
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Leerlingstoel Match 4-K 
4-poots model voorzien van kunststof kuip, stapelbaar, 
verkrijgbaar in hoogte B2 t/m F6, in diverse kleuren 
verkrijgbaar 

Leerlingstoel Match S-K 
Sledepootmodel voorzien van kunststof kuip, stapelbaar en 
ophangbaar, verkrijgbaar in hoogte B2 t/m F6, in diverse kuip 
kleuren verkrijgbaar 

Leerlingstoel Match S-K met voetensteun 
Sledepootmodel voorzien van kunststof kuip, ophangbaar, ten 
behoeve van tafelhoogte 76 cm, met vaste zwarte kunststof 
voetensteun op hoogte B2 t/m E5 

Leerlingenstoel Match 4-standen 
Leerlingenstoel in hoogte instelbaar C3 t/m F6 ten behoeve 
van tafelhoogte F6 (76 cm), voorzien van kunststof kuip, 
frame uitvoerbaar in zwart, wit of zilver 

Leerlingstoel Match 4-H 
4-poots model voorzien van houten kuip, stapelbaar, 
verkrijgbaar in hoogte B2 t/m F6 

Leerlingstoel Match S-H 
Sledepootmodel voorzien van houten kuip, in berken of licht 
eiken, stapelbaar en ophangbaar, verkrijgbaar in hoogte B2 t/m 
F6 
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LEERLINGMEUBILAIR GROEP 3-8 

Leerlingstoel Match S-H met voetensteun 
Sledepootmodel voorzien van houten kuip, ophangbaar, ten 
behoeve van tafelhoogte 76cm, met vaste zwarte kunststof 
voetensteun op hoogte B2 t/m E5 

Leerlingstoel Match ST04 
Sledepootmodel, stapelbaar en ophangbaar, zitting/rug van 
krasvast plydec, verkrijgbaar in hoogte B2 t/m F6 

Leerlingstoel Match ST-06 
Sledepootmodel, ophangbaar, zitting/rug van krasvast plydec, 
voorzien van vaste voetenplank op hoogte B2 t/m E5 tbv 
tafelhoogte F6 

Leerlingstoel Match ST-21 
4-poots model, stapelbaar, zitting/rug van krasvast plydec, 
verkrijgbaar in hoogte B2 t/m F6 

Leerlingtafel Match PL06 
Sledepootmodel, blad voorzien van CPL toplaag met 
kunststof laseredge randafwerking, afmeting 70 x 50 cm, 
hoogte F6, uitvoerbaar met Nexxt, Gratnell of ABS laden of 
(metalen) boekenvak 

Leerlingtafel Match PL06 met voetensteun 
Sledepootmodel, voorzien van hoogte instelbare voetensteun 
B2 t/m E5, blad voorzien van CPL toplaag met kunststof 
laseredge randafwerking, afmeting 70 x 50 cm, hoogte F6, 
uitvoerbaar met Nexxt, Gratnell of ABS laden of (metalen) 
boekenvak 
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LEERLINGMEUBILAIR GROEP 3-8 

Leerlingtafel Match PL140 
C-poot model, blad voorzien van CPL toplaag met kunststof 
laseredge randafwerking, afmeting 70 x 50 cm, hoogte F6/G7 

Leerlingtafel Match PL52 
4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag met kunststof 
laseredge randafwerking 18 mm dik, afmeting 70 x 50 cm, 
hoogte F6 of G7, mogelijk met 3 soorten lades; Gratnell, 
Nexxt of ABS. 

Leerlingtafel Match PL120 
T-poot uitvoering met rechthoekige vloerliggers, blad voorzien 
van CPL toplaag met kunststof laseredge randafwerking 18 
mm dik, afmeting: 70 x 50 cm, uitvoerbaar met Nexxt, ABS of 
smalle Gratnell laden, verkrijgbaar in hoogte C3 t/m F6, 
optioneel te voorzien van vloerligger-beschermstrips 

Leerlingtafel Match PL22A-A 
In hoogte instelbare leerlingtafel, B2 tot en met G7, met 
kantelbaar blad, blad voorzien van CPL toplaag met kunststof 
laseredge randafwerking 18 mm dik. 

Leerlingtafel Match PL22AC-A 
T-poot model met kantelbaar blad, in hoogte instelbaar C3 
t/m F6, blad voorzien van CPL toplaag met kunststof 
laseredge randafwerking 18 mm dik, afmeting 70 x 50 cm, 
optioneel te voorzien van groot metalen boekenvak 

Stoel Ray Swivel 
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 

31



  

LEERLINGMEUBILAIR GROEP 3-8 

Tafel AdjusT-Table 75-120 
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, afmeting 70 x 50 cm, uitvoerbaar met 2 smalle 
Gratnell laden 

Leerlingstoel Nexxt ST-10 
Sledepootmodel, stapelbaar en ophangbaar, zitting/rug van 
krasvast plydec, verkrijgbaar in hoogte B2 t/m F6. Tegen 
meerprijs ook verkrijgbaar in diverse uni kleuren. 

Leerlingstoel Nexxt ST-14 
Sledepootmodel, ophangbaar, zitting/rug van krasvast plydec 
en vaste voetenplank op hoogte B2/C3, tbv tafelhoogte D4. 
Tegen meerprijs ook verkrijgbaar in diverse uni kleuren. 

Leerlingstoel Nexxt ST-16 
Sledepootmodel, ophangbaar, zitting/rug van krasvast plydec 
en vaste voetenplank op hoogte B2 t/m E5, tbv tafelhoogte 
F6. Tegen meerprijs ook verkrijgbaar in diverse uni kleuren. 

Leerlingstoel Nexxt ST-10P 
Sledepootmodel, ophangbaar, voorzien van kunststof kuip, 
verkrijgbaar in hoogte B2 t/m F6, in diverse kuip kleuren 
verkrijgbaar 

Leerlingstoel Nexxt ST-14P 
Sledepootmodel, ophangbaar, voorzien van kunststof kuip en 
vaste voetenplank op hoogte B2/C3, tbv tafelhoogte D4, in 
diverse kuip kleuren verkrijgbaar 
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LEERLINGMEUBILAIR GROEP 3-8 

Leerlingstoel Nexxt ST-16P 
Sledepootmodel, ophangbaar, voorzien van kunststof kuip en 
vaste voetenplank op hoogte B2 t/m E5, tbv tafelhoogte F6 

Leerlingstoel Nexxt 4-standen 
Leerlingenstoel in hoogte instelbaar C3 t/m F6 ten behoeve 
van tafelhoogte F6 (76 cm), voorzien van kunststof kuip, 
frame uitvoerbaar in zwart, wit of zilver 

Leerlingtafel Nexxt PL10 
Sledepootmodel, blad voorzien van CPL toplaag met 
kunststof laseredge randafwerking 18 mm dik, afmeting 70 x 
50 cm, verkrijgbaar in hoogte C3 t/m F6, uitvoerbaar met 
Nexxt laden of (metalen) boekenvak 

Leerlingtafel Nexxt PL10 met voetensteun 
Sledepootmodel, hoogte F6, voorzien van in hoogte instelbare 
voetensteun hoogte B2 t/m E5, blad voorzien van CPL toplaag 
met kunststof laseredge randafwerking 18 mm dik, afmeting 
70 x 50 cm, uitvoerbaar met Nexxt laden of (metalen) 
boekenvak 
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TAFELS 

Match Piece of Cake middentafel 
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 

Tafel Match Set-up in Circles 
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 C3 en F6 

Match Piece of Cake hoektafel 
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 

Zitbankje binnenkant Match Set-up in Circles 
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 

Match Piece of Cake hoektafel met kast 
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 

Zitbankje buitenkant Match Set-up in Circles 
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 
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TAFELS 

Tutortafel Match Compact 
Tutortafel met C-vormig blad, 18 mm dik met CPL toplaag en 
kunststof randafwerking, afmeting 175 x 122 cm, hoogte 76 
cm 

Tutortafel Match 
Halfronde tafel 170 cm met uitsparing, blad 18 mm dik met 
CPL toplaag en kunststof randafwerking, hoogte F6 of 90 cm 

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

3-hoekstafel Match
3 hoekstafel, afmeting 110 x 83 x 83 cm, blad 18 mm dik met 
CPL toplaag en kunststof randafwerking, voorzien van 
afgeronde hoeken 

Bloemtafel Match 
1/6 element, 3-poots tafel, blad 18 mm dik met CPL toplaag 
en kunststof randafwerking, hoogte 76 cm, diameter met 6 
tafels is 178 cm 

Groepstafel Match T52 
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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TAFELS 

Groepstafel Match T53 
Trapezium tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL 
toplaag met kunststof (laseredge) randafwerking 18 mm dik, 
verkrijgbaar in diverse afmetingen 

Groepstafel Match T55 
Stapelbare rechthoekige of vierkante tafel, 4-poots model, 
blad voorzien van CPL toplaag met kunststof (laseredge) 
randafwerking 18 mm dik, verkrijgbaar in diverse afmetingen 

Groepstafel Match T56 
Ronde tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag 
met kunststof randafwerking 18 mm dik, verkrijgbaar in 
diverse afmetingen 

Groepstafel Match T57 
Halfronde tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag 
met kunststof randafwerking 18 mm dik, verkrijgbaar in 
diverse afmetingen 

Groepstafel Match T59 
Golftafel, 80 cm diep, blad 18 mm dik met CPL toplaag en 
kunststof randafwerking, hoogte 76 cm 

Handenarbeidtafel Match T13 
Rechthoekige tafel, blad van massief beuken afgewerkt met 
lijnolie, geschikt voor montage van 
handvaardigheidsaccessoires, verkrijgbaar in diverse 
uitvoeringen 
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TAFELS 

Conferentietafel Match T70 
Rechthoekige of vierkante tafel, 4-poots model in vierkante 
buis, blad 30 mm dik met CPL toplaag en kunststof 
randafwerking, verkrijgbaar in diverse afmetingen 

Groepstafel Nexxt TS10 halfrond 
Halfronde tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag 
met kunststof randafwerking 18 mm dik, diameter 140 cm, 
hoogte B2 t/m F6. Verkrijgbaar in diverse afmetingen. 

Groepstafel Nexxt TS10 rechthoekig 
Rechthoekige tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL 
toplaag met kunststof (laseredge) randafwerking 18 mm dik, 
hoogte B2 t/m F6. Verkrijgbaar in diverse afmetingen. 

Groepstafel Nexxt TS10 trapezium 
Trapezium tafel, 4-poots model, blad voorzien van CPL 
toplaag met kunststof (laseredge) randafwerking 18 mm dik, 
hoogte B2 t/m F6. Verkrijgbaar in diverse afmetingen. 

Pacman Nexxt 150 tafel 
3/4 ronde verrijdbare 4-poots tafel 150 cm, standaard 
voorzien van 4 placo dopwielen, blad met uitsparing voorzien 
van CPL toplaag met kunststof randafwerking 18 mm dik, 
verkrijgbaar in diverse afmetingen 

Klaptafel Pliana 
Voorzien van veiligheidsmechanisme, uitvoerbaar met ronde of 
vierkante tafelpoot, verkrijgbaar in diverse afmetingen en 
vormen 
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TAFELS 

Klaptafel A450 
Verrijdbaar T-poot onderstel met geremde wielen, blad met 
CPL toplaag met kunststof (laseredge) randafwerking, hoogte 
76 cm, verkrijgbaar in diverse afmetingen 

Kolompoot tafel vierkant 
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 

Ronde kolompoot tafel 76 hoog 
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 

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

Tafel Dukdalf 
Veelzijdige tafelserie, in veel verschillende vormen en maten 
leverbaar, voorzien van stalen frame 

Groepstafel rechthoekig Woodi PS-O240 
Rechthoekige tafel, in diverse afmetingen verkrijgbaar, hoogte 
100 cm, blad 18 mm dik MDF met CPL toplaag, poten en 
frame gelakt massief berken. 
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TABOURETS - KRUKKEN 

Tabouret Match ST54 
4 poots model, stapelbaar, zitting standaard van blank beuken 
en optioneel van krasvast plydec, in diverse hoogtes leverbaar 

Tabouret Match ST54-4 
4 poots model, met voetsteunen op verschillende hoogtes, 
zitting standaard van blank beuken en optioneel van krasvast 
plydec , verkrijgbaar in hoogte 50 cm of 65 cm 

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

Zadelkruk Twizzy 330.1 
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 

Ongo Classic 
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 

Ongo School Flex 
Beweegkruk die actief zitten bevorderd, voorzien van ronde 
vlakke kunststof zitting diameter 36 cm, verstelbaar middels 
gasveer 43-62 cm, zitting kleur rood, groen, blauw en zwart 
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TABOURETS - KRUKKEN 

Stoel Ray Swivel Junior 
Verrijdbare, in hoogte verstelbare kruk met flexibele zitting 
met handgreep, verkrijgbaar in diverse hoogtes en uitvoeringen

Kruk A452 
Kruk, verkrijgbaar in de hoogte 46, 64 en 84 cm, stapelbaar, 
met voetensteunen op diverse hoogtes, uitvoerbaar met 
diverse zittingen 

Kruk hoog Woodi PS-O106 
4-poots kruk met ronde zitting, gelakt frame van massief 
berken met zitting van multiplex met CPL toplaag, hoogte 73 
cm, stapelbaar 

Kruk hoog Woodi PS-O106N 
4-poots kruk met vierkante zitting, gelakt frame van massief 
berken met zitting van multiplex met CPL toplaag, hoogte 73 
cm, stpelbaar 

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 
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. 

Docentenbureau Match T70 
4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag met kunststof 
randafwerking 30 mm dik, hoogte 76 cm. Verkrijgbaar in 
diverse afmetingen. 

Docentenbureau Nexxt B10 
4-poots model, blad voorzien van CPL toplaag met kunststof 
laseredge randafwerking 18 mm dik, hoogte 76 cm, v.z.v. 2-
ladenblok, waarvan 1 afsluitbaar. Verkrijgbaar in diverse 
afmetingen. 

Docentenbureau zit/sta AdjusT-Table 
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 

Bureau Ahrend 'Balance' 
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; 

Bureau 'TM' 
Bureaulijn voorzien van 2 ronde of vierkante T-poten, 
verkrijgbaar als zit-zit of zit-sta model, hoogteverstelling 
door middel van slingerverstelling of electrisch, verkrijgbaar in 
diverse uitvoeringen 
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BUREAUS EN BUREAUSTOELEN 

Bureau Cimo 
Circulaire en modulaire bureaulijn, verkrijgbaar als zit-zit of zit-
sta model, unieke snelverstelling met handslinger (3 cm per 
omwenteling), uitvoering met T-poot frame, verkrijgbaar in 
diverse uitvoeringen (o.a. uitvoering volgens NPR 1813 
normering) 

Lessenaar 
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) 

Bijzetkast 
Indeling: 2 laden, waarvan één afsluitbaar, hieronder een vak 
met een verstelbaar legbord. Inclusief een kabeldoorvoerpot in 
de achterwand. Op metalen frame, kleur Ral 9007, met 
zwenkwielen, waarvan 2 met rem, afmeting 40,7 x 70 x 76 cm 
(bxdxh) 

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

Metalen ladenblok 
Verrijdbaar model, voorzien van 3 laden, centrale sluiting, 
ladeblokkering, contragewicht en rechte fronten met 
geïntegreerde handgrepen. Inclusief kunststof inzetbakje als 
niet-zichtbare pennenlade achter bovenste lade. Voorzien van 
telescooploopwerken (105% uittrekbaar). Verkrijgbaar in div. 
uitvoeringen. 

Metalen ladenblok PS-YKG 
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 diverse 
uitvoeringen. 42



  

BUREAUS EN BUREAUSTOELEN 

Bureaustoel Ahrend 'Prime' 
Veelzijdige bureaustoel met synchroon 
bewegingsmechanisme, zwarte netbespannen rug en 
gestoffeerde zitting. Voldoet aan NEN EN 1335 en NPR 1813 
normering. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen 

Bureaustoel Ahrend 'Sqala' 
Ergonomische bureaustoel die naar eigen smaak te stylen is 
door de veelzijdige kleurcombinaties. Style versie met 3D 
netweave rug en lendesteun. Voldoet aan NEN EN 1335 en 
NPR 1813 normering, verkrijgbaar in diverse uitvoeringen 

Bureaustoel Zinn NPR 35D 
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 Zinn Smart 
Synchroonmechanisme op lichaamsgewicht aan te passen, 
zitdiepte/lendensteun/actieve zitneigverstelling. Voetenkruis 
kunststof zwart, kunststof 3D armleggers; h., b. en d. verstel- 
en zwenkbaar. Rug 3D Netweave zwart. Zitting gestoffeerd 
Technoline zwart. V.z.v. uni. (zachte) wielen. NEN EN 1335 
normering 

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

Bureaustoel Evora 222.1 
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 uitvoeringen 
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BUREAUS EN BUREAUSTOELEN 

Bureaustoel Evora 222.3 
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 
uitvoeringen 

Stoel Ray Swivel gestoffeerd 
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 
diverse hoogtes en uitvoeringen 

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/ZITELEMENTEN 

Projectstoel 'Ahrend' Well 4MP 
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. 

Projectstoel NOMI N31B1 
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 

Projectstoel NOMI N31B4 
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 

Projectstoel NOMI N31A1 
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 

Projectstoel Noa III 
4-poots model, ook leverbaar als barkruk en wachtopstelling, 
uitvoerbaar met/zonder armleggers, in houten kuip of (deels) 
met (opdek)stoffering, koppelbaar en stapelbaar 

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

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

Projectstoel Curvy 
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) 

Projectstoel Onyx 
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 

Projectstoel Qliq S650 
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 

Projectstoel Serie 450 
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 
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Projectstoel Snow junior 303 
Geheel kunststof stoel zithoogte 35 cm, glasvezelversterkt 
en voorzien van UV-filter waardoor de stoel ook goed geschikt 
is voor buiten, verkrijgbaar in diverse kleuren 

Projectstoel Snow 300 
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 

Match EN-One stoel 
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 

Trolley Match EN-One stoel 
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 

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

Trolley Match vloerstoel 
Geschikt voor de Match vloerstoel, 12 Match vloermodel 
stoelen te stapelen, eenvoudig te verrijden, kleur lichtgrijs 
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Projectstoel Turn 
Verrijdbare, in hoogte verstelbare stoel door middel van 
gasveer, uitgevoerd met netweave bespanning voor juiste 
drukverdeling, automatische gewichtsinstelling, optioneel te 
voorzien van met armleggers 

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

Stoel Ray Swivel 
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 

Stoel Prekaia 
Ergonomische in hoogte verstelbare stoel met een kunststof 
kuip, voorzien van verrijdbaar 5-teens onderstel 

Leesbankje Nexxt 
Treinbank zitgedeelte met 2 zijkasten op metalen frame met 
zwenkwielen, waarvan 2 met rem, linker kast voorzien van een 
Nexxt lade en een verstelbaar legbord, rechter kast voorzien 
van een Nexxt lade, een verstelbaar legbord en bovenop een 
boekenpresentatiesleuf, afmetingen 186,8 x 68,6 x 111,2 cm 
(bxdxh) 

Zitbank boekenkast 
Zitbankje met omringende boekenkast, voorzien van rug en zit 
kussen breedte 100 cm, 2 x 2 verstelbare legborden en 3 
Gratnell bakken 15 cm hoog, afmetingen 152,2 x 60,6 x 109,6 
cm (bxdxh), op metalen frame met 4 zwenkwielen waarvan 2 
met rem 
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Treinbank Enkel 
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 

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

Treinbank Dubbel 
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 

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 

Hocker Bobbie 
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 

Hocker rond 
Ronde hocker, voorzien van zwarte PVC poten, diameter 45 
cm, zithoogte 42 cm, verkrijgbaar in diverse stofferingen en te 
voorzien van print 
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Zitelement Pouf 
Flexibel en comfortabel zitelement, voorzien van afneembare 
hoes, afmetingen 40 x 40 x 40 cm (bxdxh), zithoogte 47 cm 

Zitelement Pause 
Flexibel en comfortabel zitelement, voorzien van afneembare 
hoes, in diverse opstellingen te combineren, afmetingen 65 x 
53 x 42 cm (bxdxh), zithoogte 42 cm 

Zitelement Grand Prix 
Schommel zitelement Small, voorzien van afneembare hoes, 
verkrijgbaar in small; afmetingen 50 x 80 x 53 cm (bxdxh), 
zithoogte 24 cm en XL 61 x 102 x 68 cm (bxdxh), zithoogte 42 
cm 

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

Learn-Inn 
Bestaande uit 2 x zitbanken 120 cm breed, bekleed met 
Stamskin, elk voorzien van een dak en van een boekenkast 120 
cm breed en onderin 2 laden, 1x kolomtafel met 1 kolompoot 
op voetplaat, blad afmeting 120 x 60 cm voorzien van 4 
afgeronde hoeken. Ombouw en dak; 18 mm dik voorzien van 
een CPL toplaag, blad tafel 30 mm 

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

Tough Wrap Tri-Bune 
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 

Tough Wrap Two-Bune 
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 
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Picknicktafel Mr. Blue 
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 

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

Tough Wrap Tri-Bune 
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 

Tough Wrap Two-Bune 
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 

Arena Business-Seat | Special Edition Arena Gispen 
stoel blauw 
Een Lounge stoel met chromen slede buizenframe, gebaseerd 
op een echte Nederlandse klassieker. Het toppunt van 
circulariteit! Direct te bestellen op: www.arenagispenstoel.nl 

Arena Business-Seat | Special Edition Arena Gispen 
stoel grijs 
Een Lounge stoel met chromen slede buizenframe, gebaseerd 
op een echte Nederlandse klassieker. Het toppunt van 
circulariteit! Direct te bestellen op: www.arenagispenstoel.nl 
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Draaideurkast Nexxt K7-N 
Voorzien van 2 draaideuren met slot, 8 verstelbare legborden 
en 3 x 8 Nexxt lade, afmetingen 98,5 x 44,2 x 196,4 cm (bxdxh)

Boekenkast Nexxt K11 
Indeling: 10 verstelbare legborden, bovenzijde voorzien van 
lectuurpresentatie-sleuven in twee formaten verkrijgbaar: 
131,5x45x110cm en 150x45x130cm (bxdxH) 

Moduulkast Nexxt MKE-N 
Voorzien van 2 verstelbare legborden en 2 afgeronde 
schuifdeuren, afmeting 131,5 x 43 x 90 cm (bxdxh) 

Moduulkast MKF-N 
Indeling: 32 Nexxt laden voorzien van handgreep frontjes, 
afmeting 131,5 x 43 x 90 cm (bxdxh) 

Moduulkast MKH-N 
Indeling: links en rechts 8 Nexxt laden voorzien van handgreep 
frontjes, midden 2 verstelbare legborden, afmeting 131,5 x 43 
x 90 cm (bxdxh) 

Moduulkast MKE 
Indeling: links en rechts 2 verstelbare legborden, voorzien van 
2 schuifdeuren, afmeting 131,5 x 43 x 90 cm (bxdxh) 
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Schuifdeurkast K5 
Indeling: links/midden/rechts voorzien van 2 verstelbare 
legborden, 3 schuifdeuren met kunststof handgreep, afmeting 
200 x 45 x 98 cm (bxdxh) 

Moduulkast MKH 
Indeling: links en rechts 8 ABS laden, midden 2 verstelbare 
legborden, afmeting 131,5 x 43 x 90 cm (bxdxh) 

Moduulkast MKF 
Indeling: 32 ABS laden, afmeting 131,5 x 43 x 90 cm (bxdxh) 

Moduulkast MKB 
Indeling: links/rechts 2 verstelbare legborden, afmeting 131,5 
x 43 x 90 cm (bxdxh) 

Moduulkast MKGR-H 
Indeling: links en rechts 4 gratnell bakken 15 cm hoog, midden 
2 verstelbare legborden, afmeting 138,5 x 46 x 90 cm (bxdxh), 
ook uitvoerbaar met 7,5 cm of 30 cm hoge bakken 

Moduulkast MKN 
Indeling: links en rechts 3 houten bakken, midden 2 
verstelbare legborden, afmeting 131,5 x 43 x 90 cm (bxdxh) 
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Moduulkast MKP 
Postvakkenkast met 32 vaste vakken, afmeting 131,5 x 43 x 
90 cm (bxdxh) 

Moduulkast MKS 
Indeling: 12 houten bakken, afmeting 131,5 x 43 x 90 cm 
(bxdxh) 

Rolboxenkast MKS 
Indeling: 8 houten bakken en 4 verrijdbare houten bakken, 
afmeting 131,5 x 43 x 90 cm (bxdxh) 

Moduulkast MKGR-F 
Indeling: links 2 x 8 gratnell bakken 7,5 cm hoog, rechts 2 x 4 
gratnell bakken 15 cm hoog, afmeting 138,5 x 46 x 90 cm 
(bxdxh), ook uitvoerbaar met 15 cm of 30 cm hoge bakken 

Kast K76HT tussenkast 
Geschikt voor bij meubilair met werkhoogte 76cm. Ind.: 4 
gratnell bakken 7,5cm hoog en 1 verstelbaar legbord aan de 
korte zijden, afm. 100x36,7x76cm (bxdxh) op metalen frame, 
kleur Ral 9007, met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem 

Kast K76HE eindkast 
Geschikt voor bij meubilair met werkhoogte 76cm. Ind.: 7 
gratnell bakken 7,5cm hoog en 2 verstelbare legborden, afm. 
100x36,7x76cm (bxdxh) op metalen frame, Ral9007, met 4 
zwenkwielen, waarvan 2 met rem 
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Moduulkast MKGR-F/2 
Indeling: 2 x 8 gratnell bakken 7,5 cm hoog, afmeting 70 x 46 x 
90 cm (bxdxh), ook uitvoerbaar met 15 cm of 30 cm hoge 
bakken 

Kast K76HT/2 
Geschikt voor bij meubilair met werkhoogte 76cm. Ind.: 4 
gratnell bakken 7,5cm hoog, 1 verstelbaar legbord 
50x36,7x76cm (bxdxh) op metalen frame, Ral9007, met 4 
zwenkwielen, waarvan 2 met rem. Ook met 7 gratnell laden 
7,5cm hoog verkrijgbaar. 

Kast K90HE eindkast 
Geschikt voor bij meubilair met werkhoogte 90cm. Ind.: 8 
gratnell bakken 7,5cm hoog en 3 verstelbare legborden, afm. 
100x36,7x90cm (bxdxh) op metalen frame, Ral9007, met 4 
zwenkwielen, waarvan 2 met rem. 

Kast K90HT/2 
Geschikt voor bij meubilair met werkhoogte 90cm. Ind.: 4 
gratnell bakken 7,5cm hoog en 1 verstelbaar legbord, afm. 
50x36,7x90cm (bxdxh) op metalen frame, Ral9007, met 4 
zwenkwielen, waarvan 2 met rem. Ook met 8 gratnell laden 
7,5cm hoog verkrijgbaar. 

Kast K90HT tussenkast 
Geschikt voor bij meubilair met werkhoogte 90cm. Ind.: 4 
gratnell bakken 7,5cm hoog en 1 verstelbaar legbord aan de 
korte zijden, afm. 100x36,7x90cm (bxdxh) op metalen frame, 
kleur Ral 9007, met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem 

Bovenkast BKT 
Tijdschriftenkast met 3 vaste en 3 kantelbare legborden, 
afmeting 131,5 x 43,0 x 111,5 cm (bxdxh), zonder onderstel 
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Combikast K7-K10 
Indeling: 1 vaste en 4 verstelbare legborden, op plint, onderste 
gedeelte van de kast is voorzien van 2 halve draaideuren 
inclusief slot, afmeting 75 x 32 x 200 cm (bxdxh) 

Boekenkast K10 
Indeling: 1 vaste en 4 verstelbare legborden, op plint, afmeting 
75 x 32 x 200 cm (bxdxh) 

Draaideurkast K7 
Indeling: links/rechts 1 vaste en 4 verstelbare legborden 
legborden, draaideuren inclusief sloten, op plint, afmeting 100 
x 45 x 200 cm (bxdxh) 

Draaideurkast K7/2 
Indeling: links/rechts 2 verstelbare legborden, draaideuren 
inclusief sloten, zonder onderstel, afmeting 100 x 45 x 100 cm 
(bxdxh) 

Draaideurkast K7GR-150 
Indeling: links en rechts 4 gratnell bakken 30 cm hoog, midden 
8 gratnell bakken 15 cm hoog, afmeting 104,5 x 48 x 150 cm 
(bxdxh), op houten plint, 2 afsluitbare draaideuren, ook 
uitvoerbaar met 7,5 cm hoge bakken 

Draaideurkast K7GR-200 
Indeling: ondergedeelte v.z.v. 3 x 5 gratnell bakken 15 cm 
hoog, bovengedeelte v.z.v. 3 x 2 verstelbare legborden, 
afmeting 104,5 x 48 x 200 cm (bxdxh) op houten plint, 2 
afsluitbare draaideuren, ook uitvoerbaar met 7,5 cm of 30 cm 
hoge bakken 
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Lage Kreakast 
Ind.: 2 verstelbare legborden, 2 uittrekbare laden, 10 gratnell 
bakken 7,5cm, 2 gratnell bakken 15cm, op metalen frame, 
Ral9007, met zwenkwielen, waarvan 2 met rem, afm. 
137,8x60x110,8cm (bxdxh). Beide deuren aan binnenzijde v.z.v. 
2 verfbakken, afsluitbaar 

Hoge Kreakast 
Ind.: 3 verstelbare legborden, 3 uittrekbare laden, 10 gratnell 
bakken 7,5cm, 6 gratnell bakken 15cm, op metalen frame, 
Ral9007, met zwenkwielen, waarvan 2 met rem, afm. 
137,8x60x163,4cm (bxdxh). Binnenzijde deuren v.z.v. 3 
verfbakken, afsluitbaar en ook te v.v. een gereedschapsbord 

Papierladenkast K9 
Indeling: 8 laden met handgreep, afmeting laden 86,5 x 61,7 x 
9 cm (A1 formaat), afmeting kast 94,6 x 73 x 115 cm (bxdxh) 

Kast K230 
Kast voor kosteloos materiaal op plint, indeling: links 4 laden 
waarvan 2 met interieur, 2 grote bakken, midden 1 grote bak, 
rechts 1 kleine bak, afmeting 152,5 x 43 x 90 cm (bxdxh) 

Leerboekenwagen LBW 
Op metalen frame, kleur Ral 9007, met 4 zwenkwielen, 
waarvan 2 met rem, afmeting 131,5 x 43 x 65,5 cm (bxdxh) 

Kubuskast 
Vierkante bibliotheekkast voorzien van 2, 3 of 4 lagen met 
diverse vakken aan alle zijden. Afmeting 90 x 90 cm (dxh). 
Hoogte 166 cm (4-laags), 131 cm (3-laags) of 96 cm (2-laags). 
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Multi-kast 
Indeling: 2 x 7 gratnell laden van 7,5 cm hoog en 2 x 2 vaste 
legborden, afmeting 85 x 85 x 76 cm (bxdxh) op metalen 
frame met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem 

Opbergkast Woodi PS-OT5200/OT52AA 
Combi-kast 4-poots, frame en poten van massief berken, 
onderkast voorzien van 2 draaideuren van gelamineerd 
kastmateriaal, bovenkast met 2 in hoogte verstelbare 
legborden. Afmeting 80 x 42 x 138 cm (bxdxh). Verkrijgbaar in 
diverse uitvoeringen. 

Opbergkast Woodi PS-OT53LAL 
Verrijdbare kast, voorzien van wielen met rem. Gelakt frame 
van massief berken. Voorzijde laden van gelamineerd 
kastmateriaal. Achterzijde gelakt berken-multiplex. Afmeting 
118 x 42 x 74 cm (bxdxh). Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. 

Roldeurkast CHS 
Brede serie roldeurkasten, verkrijgbaar in diverse afmetingen 
en uitvoeringen, uitbreidbaar met diverse accessoires zoals 
hangmappenframes, lades en uittrekbare legborden 

Jaloeziedeurkast Meta 
Diverse indelingen zijn mogelijk; legborden, laden en 
uittrekframes, grote variëteit in maatvoering, voorzien van 
geluidsarme jaloezieën, diepte 45 cm, verkrijgbaar in diverse 
afmetingen 
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FrameWorks huis met boekenkast 
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) 

FrameWorks huis 
Huisje met puntdak en werkplek, ombouw van metaal, 
werkblad voorzien van CPL toplaag, afmetingen 160 x 60 x 
200 cm (bxdxh), werkbladhoogte 78 cm 

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

Roomdivider 16 vaks 
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 

Verrijdbare akoestische whiteboard scheidingswand 
Afmetingen 190 x 119 cm of 150 x 119 cm (hxb). Whiteboard 
deel, dubbele laag wit geëmailleerd staal: 100 x 119 cm 
magneethoudend, beschrijfbaar en droog uitwisbaar. 
Scheidingswand gestoffeerd met Lucia stoffering. Akoestisch 
materiaal: gerecycled katoen. Voetstel verrijdbaar, volledig 
geremde wielen. Inclusief pennengoot 

Garderobekast MKGAR-E 
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 
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Locker 
Kluisjes voorzien van verzwaarde romp en robuuste deuren, in 
diverse vakhoogtes, afmetingen en uitvoeringen verkrijgbaar 

Garderoberek 2-4538 
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 

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

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

Podiumrok 
Podiumrok zwart inclusief klittenband en zelfklevende 
tegenpool, afmeting 400 x 40cm (lxh), alternatieve 
afmetingen en hoogtes in overleg 

Podiumsnelklem 
Zwart kunststof snelklem om podiumelementen te koppelen 
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MULTIFUNCTIONELE INRICHTINGSELEMENTEN 

Podiumtransportkar staand 
Transportkar staand model, geschikt voor 6 
podiumelementen, passend voor enkele standaarddeur 

GrowWizzKid Systeem 
Meerlagen-binnen-teeltsysteem; kinderen bouwen zelf het 
verrijdbare systeem op en doen kennis op m.b.t. techniek en 
plantengroei door verschillende gewassen op te kweken, te 
combineren met diverse lesmethodes 

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

Maat Zithoogte

A1 26 cm

B2 31 cm

C3 35 cm

D4 38 cm

E5 43 cm

F6 46 cm

G7 51 cm

TAFEL

Maat Hoogte

A1 46 cm

B2 53 cm

C3 59 cm

D4 64 cm

E5 71 cm

F6 76 cm

G7 82 cm

Peter de Onderbeenmeter
Voor een goede werkhouding van uw leerlingen is 
de juiste zittinghoogte van de stoel erg belangrijk. 
De juiste zittinghoogte is afhankelijk van de 
onderbeenlengte van de leerling. Met Peter de 
Onderbeenmeter meet u eenvoudig welke maat 
stoel het beste bij een leerling past.

Ga als volgt te werk:

Hang Peter de Onderbeenmeter 
aan een tafel. Zorg ervoor dat 
het meetlint de grond niet 
raakt. Gebruik bijvoorbeeld 
de lerarentafel.

Laat de leerling met één been 
bovenop het meetlint gaan zitten. 
Zorg dat de leerling zover naar 
achteren schuift, dat de tafelrand 
in de knieholte van de leerling 
valt. Meet de leerlingen met de 
schoenen die zij normaal 
gesproken op school dragen.

Zorg dat de leerling de voet 
haaks op het meetlint houdt. 
Lees vervolgens aan de onder-
kant van de hak de kleurcode af. 
Kies een tafel en een stoel met 
de kleurcode die het meetlint 
aangeeft.

Bruningweg 10
Postbus 5457
6802 EL  Arnhem

T +31 (0)26 3 685 685
E info@schoolmeubelen.com
W www.schoolmeubelen.com ©Presikhaaf Schoolmeubelen, NEN, TU Delft
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Slim meten? Vraag naar  
Peter de onderbeenmeter
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FRAMEKLEUREN 
De frames worden gemoffeld in milieuvriendelijke epoxy coatings. 
Andere eigenschappen zijn de lichtechtheid, stoot- en krasvastheid.

Parelwit 
RAL 1013

Edelstaal 
103431

Grafietzwart 
RAL 9011

IJsblauw 
110480

Midden grijs 
RAL 7037

Wit 
RAL 9010

Antraciet 
metallic 100148

Diepzwart 
RAL 9005

Grijs aluminium 
RAL 9007

Bronsgrijs 
110478

Olijfgroen 
110486

Rood 
RAL 3004

Gentiaan blauw 
RAL 5010

Smaragd groen 
120677

Zachtblauw 
RAL 5023

Lichtgrijs 
RAL 7035

Zilver 
RAL 9006

Parelblauw 
metallic 112189

Blauw 
RAL 5008

Kobaltblauw 
RAL 5013

FRAMEKLEUREN CRADLE TO CRADLE krasvast

RAL 9011
KL27 MAT

RAL 9006 RAL 9005RAL 9010
KL10 MAT

BLAD- EN KASTKLEUREN

Licht eiken

Grijs

Groen

Warm grijs

Blauw

FuchsiaAubergine

Berken

Geel

Grijs eiken WitEbony beige

RoodOranje

Staalblauw 
RAL 5011

KLEUREN  De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren



WOODI
LAMINAAT
KLEUREN 

406 White 862 Yellow

871 Dark Grey 421 Black

861 Orange 1822 Red

801 Light blue 499 Blue

1677 Birch

478 Light grey

1824 Turquoise 842 Light green 1823 Green 415 Beige838 Dark Blue

1816 Brown Grey

WOODI
AKOESTISCH
LAMINAAT
KLEUREN 

Acoustic 6263 Acoustic 6271 Acoustic 6261Acoustic 6273

SOLID WOOD 2.0
LAMINAAT
KLEUREN

B 4062 M 4269 F 3007 G 3129F 3209

G 3134
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KLEUREN  De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren

MATCH KUIP KLEUREN

PREKAIA KUIP KLEUREN
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LADEN KLEUREN 
NEXXT

LADEN KLEUREN 
STANDAARD

LADEN KLEUREN 
GRATNELL 
7 - 15 CM

LADEN KLEUREN 
GRATNELL 
30 CM

Lichtgrijs 
RAL 7035

Groen 
RAL 6004

Blauw 
RAL 5008

Leigrijs 
RAL 7015

Rood 
RAL 3004

Blauw Groen

Purperrood Donkergroen

Transparant Donkerblauw

Roze Paars

Rood

Geel

IJsblauwOranjeAubergine GrijsOlijfgroen

Blauw Groen

Transparant Paars

Rood

Geel

KLEUREN  De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren66
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DÉ INRICHTER VOOR KINDEROPVANG EN ONDERWIJS

De optimale onderwijsomgeving 
prikkelt en inspireert leerlingen 
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 ver-
andering in het onderwijs?

Presikhaaf Schoolmeubelen 
heeft heel veel school- en pro-
jectmeubels 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 inrich-
ting 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 inrich-
ting 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 leerkracht bijvoorbeeld 
doen door staand te werken 
achter een in hoogte verstelbare 
zit/sta bureau. En als leerling sta 

je natuurlijk graag achter een in 
hoogte verstelbare Adjust-Table 
en ga je natuurlijk en goed zitten 
op onze ergonomische Ray-stoel. 
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 Primair Onderwijs 
is het van belang om binnen 
de school de ruimtes zo in te 
richten dat leerlingen 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 
de Learn-Inn, maar ook op onze 
aangenaam zittende treinban-
ken, tribunes, of picknic tafels.  
Presikhaaf School meubelen 
heeft het allemaal in huis. En, 
onze Ontwerpstudio maakt er 
met u en onze Onderwijs Inrich-
tingsspecialisten een mooie, 
passende mooie inrichting van.

Directeuren en leerkrachten 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 be-
ginnen en wel een steuntje in de rug kunt gebruiken. Vanuit haar visie 
en jarenlange ervaring ontwerpt en realiseert Presikhaaf School-
meubelen 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!
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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 door- 
bloeding 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.

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 RAY modellijn en Adjust-Tables (zit/sta tafels) zijn binnen 
een actieve en dynamische leeromgeving niet 
meer weg te denken. De Adjust-Table is dé oplossing 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 RAY stoelen en AdjusT-Tables van Presikhaaf bieden het. 
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Presikhaaf Schoolmeubelen is een Koninklijke 
Ahrend onderneming, daarmee komt het beste 
uit twee werelden samen in een aanbod voor het 
onderwijs. Wij hebben veel expertise met het 
maken en ontwikkelen van meubilair voor het 
onderwijs, onze collega’s van Ahrend en Gispen 
doen hetzelfde, maar dan voor de kantoor- en 
projectinrichting. De combinatie is uniek, het 
samenspel en de kennisuitwisseling maken ons 
koploper. 

De Gispen modellijn CIMO is circulair, modulair 
samen te stellen en in hoogte verstelbaar. Een 
slim meubelconcept ontworpen voor nu én in de 
toekomst

Uw voordelen met CIMO:
• Stel samen met ons uw CIMO samen: veel opties 
 om uw schoolinrichting de uitstraling te geven die 
 het beste past bij het imago en identiteit van uw 
 school.
• Future proof: de bureaus zijn eenvoudig tussen-
 tijds aan te passen aan nieuwe behoeftes, mét
 oog voor het milieu. Het frame is 100%  
 recyclebaar.

• Optimaal gebruik: dankzij de ingebouwde 
 innovatieve techniek van de hoogteverstelling 
 heeft u geen energieverbruik en hebben de 
 bureaus een unieke, ranke vormgeving.
• Gezond werken: afwisselen tussen zittend en
 staand werken stimuleert een gezonde 
 werkhouding.
• Circulair ondernemen: met CIMO draagt u bij 
 aan de Circulaire Economie. In het ontwerp is al 
 rekening gehouden met retourname en hergebruik.
• Slimme werkplek: doordacht kabelmanagement 
 zorgt voor een veilige en opgeruimde werkplek.
• Op locatie aan te passen: de werkplekken zijn op 
 ieder gewenst moment ter plekke aan te passen. 
 U kunt hiervoor desgewenst een beroep doen op 
 ons service- en montageteam.

 CIMO is ontworpen door 
 Peter de Boer, sinds 1980 als 
 productdesigner verbonden aan 
 Gispen, een Koninklijke Ahrend 
 onderneming en zusterbedrijf 
 van Presikhaaf Schoolmeubelen.

69



BEWEGEND LEREN, MEER BEWEGEN 
DOOR AANPASSING VAN DE OMGEVING

Presikhaaf Schoolmeubelen is continue in 
beweging. Wij volgen de trends en ontwikkelingen 
binnen het onderwijs op de voet en spelen hierop 
in. Bewegen, gezond zitten en een goede fysieke 
gesteldheid van de kinderen staat de laatste tijd 
volop in de belangstelling. Dit zijn dan ook thema’s 
die wij nauwlettend volgen en bespreken met de 
scholen. Op basis hiervan ontwikkelen en vinden 
we nieuwe meubels zoals beweegkrukken en in 
hoogte verstelbaar en verrijdbaar meubilair. 

Kinderen ongemerkt laten bewegen tijdens de 
les verhoogt hun productiviteit en leervermogen. 
De inrichting van de klas en de gekozen meubels 
kunnen beweging stimuleren en dat helpt.

Te lang zitten is ongezond. Toch laten we onze 
kinderen nog steeds de hele dag op stoeltjes 
zitten in de klas, een gewoonte die zij zich voor 

hun hele leven aanleren. Wat gebeurt er als we 
basisschoolleerlingen de keuze geven om zitten af 
te wisselen met staan? Welk effect heeft dit op 
hun leerprestaties en hun fysieke fitheid? Leyden 
Academy on Vitality and Ageing onderzoekt het 
gedurende drie jaar in het project ‘Jong Geleerd’. 
Twee klassen van de Lorentz school in Leiden, een 
met sta/zit meubilair en een zonder, worden drie 
jaar lang gevolgd; het is wereldwijd voor het eerst 
dat een dergelijk langlopend onderzoek is opgezet.  

Presikhaaf Schoolmeubelen ontwikkelt 
schoolmeubels die flexibiliteit bieden in de 
inrichting, stimuleren tot bewegen, modulair, 
duurzaam en circulair zijn. Een mooi voorbeeld 
is onze Piece of Cake. De tafels zijn verrijdbaar, 
kunnen in diverse vormen aaneen geschakeld 
worden en desgewenst per onderdeel meegenomen 
worden naar een ander lokaal. 
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Kinderen ontwikkelen hun motorische 
vaardigheden door te bewegen. In combinatie 
met sensoriek; het opdoen van prikkels met 
de zintuigen, horen, ruiken, voelen en proeven, 
spreekt men van sensomotorische ontwikkeling. 
De koppeling tussen zintuigen en motoriek 
is belangrijk voor de totale ontwikkeling van 
kinderen. Een leeromgeving die kinderen uitdaagt 
en stimuleert draagt dan ook zeker bij aan de 
sensomotorische ontwikkeling van het kind.

‘Kinderen bewegen slechter dan 10 jaar geleden’, 
‘Een kwart van de kinderen heeft een slechte 
motoriek’. We lezen en horen het steeds vaker 
in het nieuws. Laten we er daarom samen voor 
zorgen dat het kind er weer plezier in krijgt om 
te gaan bewegen en te ontdekken! Aandacht 

voor schilderen en tekenen, muziek maken, 
theater, spelen op de glijbaan en leuke attractieve 
inrichtingselementen in school zijn erg belangrijk 
en ook niet meer weg te denken.
Schoolmeubilair ontwikkelen en leeromgevingen 
ontwerpen die kinderen prikkelt en bewegen 
stimuleert is ons dagelijks werk. Kinderen kunnen 
er een ontdekkingstocht in maken, die hun 
zintuigen prikkelt.

We hebben een breed assortiment klimkastelen, 
speelboten, lachspiegelsets, glijbanen en bogen, 
gymnastiekmuren en matten, klimwanden, 
zintuigelijke muren, tekenborden, keukentjes, 
bouw- en ontdekhoeken en multifunctionele tafels 
voor die we slim inpassen in het interieurontwerp.
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MATCH SET-UP IN CIRCLES

MATCH PIECE OF CAKE

http://www.youtube.com/watch?v=nmU4pEJC8tk
http://www.youtube.com/watch?v=A1ETOabQMU4


DE BELANGRIJKSTE REDENEN OM 
TE KIEZEN VOOR ZIT-STA SCHOOLMEUBILAIR

Te lang zitten is ongezond. Toch laten we onze kinde-
ren thuis en in de klas heel veel zitten, een gewoonte 
die zij zich daarmee jammer genoeg voor hun hele 
leven aanleren.

In de klas, tijdens de les kunnen allerlei activiteiten 
plaats om te bewegen. Energizers die kinderen in 
beweging zetten, geen vaste werkplekken om leer-
lingen te laten leren en mobiliteit van leerling-en door 
de school. Allemaal activiteiten die je binnen een 
school kunt tegenkomen. En dit zijn nog maar een 
paar voorbeelden.

Wat zijn de argumenten waarom scholen zouden 
moeten kiezen voor een dynamische schoolinrichting 
met zit-sta meubilair:
• We gaan door de inzet van zit-sta meubilair 
 productiever en efficiënter 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
• Kinderen kunnen zelf kiezen of ze willen zitten 
 of lekker staan
• Meer rust, kinderen kunnen hun energie kwijt
• Mobiliteit en flexibiliteit. Het meubilair is heel 
 gemakkelijk te verplaatsen en door de kinderen 
 zelfs mee te nemen naar een andere werkplek
• De flexibiliteit ondersteunt de visie op de wijze 
 van lesgeven

De mooiste projecten met een flexibele en 
dynamische schoolinrichting met zit-sta meubilair 
hebben wij recentelijk gerealiseerd bij de Basis-
school van Kindcentrum De Vlinderboom in 
Maastricht en basisschool Meander in Reuver. 
Het Primair Onderwijs kiest met volle overtuiging 
voor een dynamische inrichting van Presikhaaf 
Schoolmeubelen!
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ONTSPANNEN, SPELEN EN ONTDEKKEN 
OP DE BUITENSCHOOLSE OPVANG

Na een drukke schooldag even lekker ontspannen met leeftijdsgenoten. 
De buitenschoolse opvang is niet alleen een kinderopvang, het is ook de 
plaats voor elkaar ontmoeten en samen plezier maken. 

En hoe kun je dat beter doen dan in een omgeving die helemaal aansluit bij 
de beleving van kinderen en een huiselijke en creatieve uitstraling heeft! BSO 
organisaties willen zich natuurlijk ook duidelijk en herkenbaar positioneren, 
die visie van de organisatie moet direct herkenbaar zijn in de inrichting.  
Het creëren van een huiselijke omgeving, het gebruik van frisse kleuren, de 
inzet van diverse hoogwaardige materialen en een andere blik op zitten en 
bewegen door de inzet van dynamisch meubilair. Dat zijn ingrediënten die 
onze interieurontwerpers en onderwijs inrichtingsspecialisten inzetten als zij 
samen met u het interieur van uw Buitenschools Opvang ontwerpen. 

Leuke en inspirerende computerhoeken, woonkamerachtige settings, 
kleinkunst ateliers, kinderkeukentjes, spel- en speelhoeken, het is allemaal 
mogelijk! Voor elk budget is er een passend interieurontwerp te maken. 
Een interieurontwerp waar het kind zich thuis voelt en plezier heeft samen 
met zijn/haar leeftijdsgenootjes. 

73



Wie wil er nou geen beweegschool worden? Met bewegen in 
de gymzaal, het speellokaal en het schoolplein is iedereen wel 
bekend. Maar bewegen in de gang en klas is nieuw! Vanaf nu kan 
er op een uitdagende en veilige manier door de gehele school 
bewogen worden! 

De meeste leerkrachten zetten bewegen in de klas op 

twee manieren in:

1. Het pure leren afwisselen met korte  beweegpauzes. Dus even 

 springen of dansen tussendoor, om de concentratie te verhogen 

 en daarna weer fris aan de slag te gaan.

2. Kinderen iets leren op een bewegende manier. Denk aan 

 hinkelend optellen, taalspelletjes in estafettevorm, of tafels 

 automatiseren tijdens het stuiten van een bal.

Een van de mogelijkheden om met Bewegend leren in de gang te 

starten is te werken met belijning in de gangen. Denk hierbij aan 

een hinkelpad, atletiekbaan, cirkels met cijfers of voetstappen. 

Vraag naar de mogelijkheden voor belijning in jullie school.

BEWEGEN IN EN OM DE SCHOOL
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‘NAAR DE GANG!’ Vroeger was het een straf, maar vanaf 
nu is het nergens leuker! Met de Monkeybox verplaatsen 
kinderen zich klimmend, klauterend, of slalommend van 
de éne naar de andere kant van de school. 

Kinderen zitten 7,3 uur per dag*
Veel stilzitten is niet goed voor kinderen. Van bewegen 

krijgen ze sterke botten en spieren, worden ze fit én het 

verhoogt hun concentratie in de klas. Van nature klimmen 

en klauteren kinderen graag en onderzoeken ze hun gren-

zen. Veel scholen in Denemarken maar ook in Nederland 

omarmen dit en proberen bewegen een prominentere 

plek op school te geven. Maar meer bewegen roept ook 

meteen de vraag op: waar dan? 

*RIVM leefstijlmonitor

NAAR DE GANG IS GEEN STRAF MEER

Monkeybox daagt uit
De Monkeybox is een nieuwe beweegoplossing, waarmee 

je als school nóg meer fysieke activiteit aan jouw leerlin-

gen kunt bieden. Je hoeft er geen nieuw speellokaal voor 

in de richten, of de gymzaal voor uit te breiden.  De Mon-

keybox past gewoon in elke gang, maar ook in de kantine, 

of een andere gezamenlijke ruimte.

De Monkeybox bestaat uit een frame, waar je verschil-

lende beweegmodules ‘in kunt hangen’. Bijvoorbeeld een 

in hoogte afwisselende balk om te balanceren, touwen 

om in te klimmen en wielen waarmee ze draaiend kunnen 

slingeren. 
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Leer hoe je een lesmethode om kunt zetten 
in een beweegvorm en daarmee bewegend 
leren een vaste plek kunt geven in je 
lesdag. Zowel in als buiten het klaslokaal en 
gebruik makend van verschillende 
werkvormen.

Uitermate geschikt als nascholing of als 
(deel van een) studiedag.

Deelnemers ontvangen na afloop een 
certificaat op naam en een E-book met 
beweegopdrachten.

Workshop Bewegend Leren
Een interactieve en praktische workshop voor 

onderwijsprofessionals in het (speciaal) primair onderwijs. 

Locatie
Op jouw school voor je team, of individueel 
op verschillende locaties in het land. 

www.zitmetpit.nl | info@zitmetpit.nl | 06-17245860

MMeeeerr  wweetteenn??

Klik hier!
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Metamorskool is een inrichtingsconcept van DaVinci Academie om de visie en missie van de school 
op het geven van onderwijs, samen met team, de kinderen en de ouders concreet vorm te geven in het 
schoolgebouw, de klassen en het schoolplein. DaVinci Academie heeft dit inrichtingsconcept samen 
met Presikhaaf Schoolmeubelen ontwikkeld: Metamorskool!

Metamorskool zorgt dat de visie en missie zichtbaar zijn in de ruimte. Samen met het team, de 
kinderen en de ouders steken we de school en het schoolplein in een nieuw jasje. Dit doen we aan de 
hand van een stappenplan. De nieuwe school die opgeruimd is en opgeknapt en van nieuw meubilair 
voorzien, zal makkelijker de inhoudelijke veranderingen die samen gaan met de lesmethode DaVinci, 
omarmen en versterken.

In vijf stappen een inspirerende plek voor leerkrachten, kinderen en ouders:
Stap 1:  De brainstormsessie. Hoe en waar gaan we les geven?
Stap 2:  Inventarisatie van de wensen van kinderen en ouders
Stap 3:  DaVinci presenteert samen met Presikhaaf Schoolmeubelen 
   het Metamorskoolplan
Stap 4:  DaVinci en de school maken  een plan van aanpak
Stap 5:  De Metamorskool dag, de veranderingen worden gepresenteerd aan 
   de kinderen en ouders tijdens een evenement.

Laat je inspireren door Presikhaaf Schoolmeubelen en DaVinci Academie!
Meer weten over Metamorskool?  Neem dan contact op met één van onze Onderwijs 
Inrichtingsspecialisten bij u in de regio via www.schoolmeubelen.com of kijk op:
 www.davinciacademie.nl/metamorskool

METAMORSKOOL, 
EEN METAMORFOSE VAN DE SCHOOL
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HET NIEUWE LEREN

Leerlingen gaan steeds meer zelfstandig te werk, 
maar leren ook vaak in groepjes. De leerkracht 
geeft instructie, begeleidt en coacht de leerling(en) 
hierbij. De schoolinrichting wordt hier vaak op 
aangepast. Leerpleinen krijgen hoeken waar de 
leerling individueel aan de slag kan. In de klas 
komen groepjes leerlingen dan weer samen voor het 
E-screen, om aan opdrachten te werken. In de klas 
zien we steeds regelmatiger Tutor tafels voor de 
instructiegesprekken tussen leerkracht en leerling. 

Een andere ontwikkeling van het Nieuwe Leren is dat 
scholen buiten naar binnen halen. Scholen vinden 

het belangrijk dat dit gebeurt in een authentieke 
omgeving. Sommige scholen proberen dit te 
realiseren door mensen en materialen van buiten 
de school naar binnen te halen. Bijvoorbeeld met 
het inrichten van ateliers voor koken of techniek. 
DaVinci Academie is dé Onderwijsbeweging voor 
bevlogen scholen! Presikhaaf Schoolmeubelen 
ontwikkelde in nauwe samenwerking met elkaar 
een DaVinci inrichtingsconcept dat onder de naam 
Metaforskool in de markt wordt gebracht. Presikhaaf 
Schoolmeubelen heeft geïnspireerd door de Davinci 
methode, een hele bijzondere zand/water/licht/
speeltafel ontwikkeld: de “Discovery Table”.  
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Presikhaaf Schoolmeubelen heeft een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met 
GrowWizzKid. Het is een lesmethode die kinderen 
leert over voedselvaardigheid aan de hand van 
natuur en techniek. Vandaag de dag hebben veel 
kinderen nog maar weinig weet van voedsel; over 
de herkomst bijvoorbeeld of over voedingswaarden 
en het effect van voeding op hun lijf en leven. Met 
GrowWizzKid willen we kinderen bijbrengen waar de 
groenten in een supermarkt vandaan komen en hoe 
zij als individu kunnen zorgdragen voor het milieu. 
Presikhaaf zorgt er voor dat de GrowWizzKid past in 
uw inrichtingsplannen. De GrowWizzKid organisatie 
zorgt voor het lesmateriaal en alle spullen voor een 
succesvolle teelt. 
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Multifunctioneel, Modulair, Flexibel, Gemakkelijk, 
Snel, Circulair, enz. kernwoorden die steeds 
vaker in het bestek terug te vinden zijn wanneer 
er opnieuw ingericht moet worden. Presikhaaf 
Schoolmeubelen weet er wel raad mee, want 
wij zijn 100% gespecialiseerd in het inrichten 
van onderwijsinstellingen en maken de meeste 
inrichtingsproducten zelf. Onze Inrichtings-
specialisten zullen u graag adviseren en onze 
Studio maakt er een mooi inrichtingsplan van.  

Eén ruimte met diverse gebruiksmogelijkheden, 
dat is wat scholen graag willen. Van examenruimte, 
naar theatervoorstellingen of aula met 
eetgelegenheid, het moet allemaal kunnen. 
Een Centrale Hal, of Aula van een school leent 
zich uitstekend om multifunctioneel in te richten. 
Presikhaaf Schoolmeubelen heeft hier heel veel 
verschillende oplossingen voor.

MULTIFUNCTIONELE INRICHTINGEN
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HET LEERPLEIN ALS VERLENGSTUK VAN DE KLAS

In het hedendaagse onderwijs leren de kinderen 
niet alleen in de klas aan zijn of haar eigen 
werkplek, maar ook op een daarvoor speciaal 
ingericht Leerplein. Het Leerplein is meestal net 
buiten de klas gesitueerd en dient vaak als een 
verlengstuk van de klas.

Leerlingen kunnen hier in alle rust individueel of 
in groepsverband werken aan hun opdrachten. 
Zo krijgen ze de gelegenheid om op een speelse 
en creatieve manier te leren. Het ‘anders’ werken 
wordt door de leerlingen als bijzonder prettig 
ervaren. De combinatie van in en buiten de klas 
op het Leerplein werken/leren stimuleert zowel 
leerlingen als leerkrachten bij het maken van 
opdrachten.

Modern onderwijs vraagt ook om een leeromgeving 
met een inrichting die dit ondersteunt.  Flexibiliteit 
en dynamiek zijn hierin kernbegrippen, want de 
traditionele inrichting van de klas met leerlingen 
die in één en dezelfde richting op het digitale 
schoolbord de les volgen is voorbij. Het nieuwe 
onderwijs is toe aan een nieuwe vorm van inrichting.

Presikhaaf Schoolmeubelen past dan ook bij het 
ontwerpen van Leerpleinen een combinatie van 
dynamisch meubilair, zoals Ongo beweegkrukken en 
Adjust-Tables,  als complete concepten toe, zoals  
de Learn-Inn. De Learn-Inn is modulair ontworpen, 
je kunt er een compleet Leerplein mee inrichten. 
Dit zijn nog maar een paar voorbeelden, want de 
mogelijkheden die Presikhaaf Schoolmeubelen te 
bieden heeft zijn hierin legio.
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Bieb Systemen is de absolute specialist in Nederland als het gaat om bibliotheek-
inrichting. Uniek aan de onderneming is dat zij alle interieurelementen in eigen huis 
produceren. Presikhaaf is de absolute specialist als het gaat om schoolinrichting 
en maakt eveneens bijna al het schoolmeubilair in eigen huis. Dat de beide onder-
nemingen goed samenwerken zal niemand verbazen, inmiddels heeft het partnership 
zich bij de klant al bewezen in de realisatie van mooie projecten. Presikhaaf 
Schoolmeubelen en Bieb Systemen zorgen er altijd voor dat de totale inrichting een 
mooi geheel wordt en dat de planning klopt.

Deskundig advies voor grote en kleine (school) bibliotheken
Bieb Systemen heeft meer dan vijf en dertig jaar ervaring met het inrichten van biblio-
theken. De medewerkers kennen de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied 
van bibliotheken. De Inrichtingsspecialisten kunnen u er alles over vertellen. Net als 
Presikhaaf Schoolmeubelen werkt Bieb Systemen met eigen interieurontwerpers. 
Zij zetten uw eisen en wensen om in fraaie, praktische en degelijke interieurelementen. 
Om de eenheid te bewaren, worden de plannen in het totale inrichtingsplan van de 
school geïntegreerd.

Uitgelezen de beste
De digitale revolutie heeft grote gevolgen voor de bibliotheek. Het internet biedt 
eenvoudig toegang tot informatie die vroeger alleen in de bibliotheek te vinden was. 
De veranderingen vragen om een andere aanpak en inrichting van de bibliotheekruimte. 
Bieb Systemen heeft zeer veel ervaring met bibliotheekinrichting, zoals Presikhaaf dit 
heeft met de totale inrichting van scholen.   

Producten
Wanneer alle plannen en ontwerpen voor uw nieuwe (school) bibliotheek zijn uitge-
werkt, is het tijd voor de daadwerkelijke inrichting. Bieb Systemen en Presikhaaf 
Schoolmeubelen kennen het klappen van de zweep en zorgen ervoor dat alle 
interieurelementen voor de complete schoolinrichting op tijd klaar zijn. Uiteraard 
volledig volgens uw specificaties gebouwd.

BIEB SYSTEMEN
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De Beuk ontwerpt, fabriceert en levert werkbanken, werktafels, soldeertafels en alle nuttige accessoires 
voor het techniekonderwijs in het PO, VO en HBO. Zij kunnen als specialist het handvaardigheidslokaal, 
of de techniekruimte goed en slim inrichten. Presikhaaf Schoolmeubelen werkt graag samen met de Beuk, 
want met hen en enkele andere samenwerkingspartners, maken we de inrichting van uw school compleet.

UW HANDVAARDIGHEIDSLOKAAL OF TECHNIEK-
RUIMTE PERFECT INGERICHT. DE BEUK EN 
PRESIKHAAF SCHOOLMEUBELEN ZORGEN ER VOOR!

De werkwijze van de Beuk
Direct contact met de vakdocent leidt 
tot goede, efficiënt ingerichte en veilige 
lokaalinrichtingen. De Beuk maakt 
van de inrichting van het lokaal een 
indeling en een exacte 3-dimensionale 
visualisatie in kleur. Zo krijgt u nauw-
keurig beeld van de beoogde inrichting 
en worden indelingsfouten voorkomen.

Aanvullende productassortimenten
De Beuk maakt en levert houten 
werkbanken, werkbanken met stalen 
onderstel, stalen werkbanken, zes-
kantwerkbanken, werktafels, soldeer-
tafels; alles van een solide kwaliteit, 
die de Beuk al jarenlang kenmerkt Het 
onderwijs-meubilair van Presikhaaf
 Schoolmeubelen sluit hier perfect 
op aan. Gezamenlijk richten we 
handvaardigheidslokalen en techniek-
ruimtes in die aan alle voorwaarden 
voldoen.

Maatwerk
Zowel De Beuk als Presikhaaf hebben een eigen productielocatie. 
Dat betekent dat de producten desgewenst aangepast kunnen 
worden aan specifieke klantwensen, zoals bijvoorbeeld werkhoogte, 
maatvoering als speciale RAL-kleuren. De werkbanken van de Beuk 
kunnen verrijdbaar aangeboden worden. Met een eenvoudige handeling 
verplaatst u de werkbank, waarna deze even stabiel weer voor u 
klaarstaat. Net zo gebruiksvriendelijk en stabiel zijn de systemen van 
de Beuk die de werkbank hoogte instelbaar maken.
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ONZE CERTIFICERINGEN

De Presentatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is ontwikkeld om inzichtelijk te maken in 
welke mate bedrijven bijdragen aan de werkgelegenheid van personen met een kwetsbare 
arbeidsmarkt- positie. Voor kinderopvanginstellingen, PO en VO scholen en gemeenten een 
prachtige mogelijkheid om in aanbestedingen werkgelegenheid voor de mensen met een 
kwetsbare arbeidsmarktpositie mee te laten meewegen. Presikhaaf Schoolmeubelen is de 
enige (school)meubelenproducent en inrichter van onderwijsinstellingen en kinderopvang-
organisaties met een Sociaal Maatschappelijke grondslag en een PSO trede 3 certificering. 
Wij hebben een SROI calculator, waarmee we per opdracht kunnen berekenen hoe groot de 
inzet is van de zogenaamde doelgroep medewerkers.

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.

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 en verantwoord beheerde bossen een onuitputtelijke, 
hernieuwde grondstof is. Binnen duurzaam en verantwoord beheerde bossen wordt de 
biodiversiteit in stand gehouden. Groeiende bomen en planten CO2 binden en leveren 
zuurstof. Presikhaaf Schoolmeubelen BV is PEFC gecertificeerd onder PEFC onder 
PEFC-certificaatnummerCU-PEFC-808416 en FSC® gecertificeerd onder FSC-
certificaatnummer CU-COC-808416.

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. 
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CIRCULAIRE MEUBELS I.S.M. PRESIKHAAF 
SCHOOLMEUBELEN EN GISPEN VOOR 
DE STERRENSCHOOL IN HILVERSUM

Een praktijkvoorbeeld van twee zusterbedrijven 
die de handen in een slaan om Circulair 
schoolmeubilair produceren.

Uitgangspunt is om een school zo in te richten, 
dat er een duurzame, circulaire werkomgeving 
ontstaat, voor leerlingen en onderwijzend 
personeel. 

Waardebehoud is één van de pijlers van deze 
aanpak, deze wordt gemaximaliseerd door eerst 
te kijken naar producthergebruik, vervolgens 
hergebruik van onderdelen en als laatste her-
gebruik van grondstoffen. De onderdelen en
 grondstoffen van ‘gebruiksproducten in het onder-
wijs (zoals een leerling-set) worden hergebruikt 
zonder kwaliteit- en grondstoffenverlies.

Eén van de meest belangrijke succesfactoren is 
(cross-sectorale) ketensamenwerking gericht 
op het creëren van meervoudige waarde. Hierbij 
vermeerdert niet allen de economische waarde 
van schoolmeubelen in de keten, maar ook de 
ecologische en sociale waarde van het product.

Gispen voorziet Presikhaaf Schoolmeubelen 
(zoals bovengenoemd) van bladen die overblijven 
van gebruikte bureaus. Deze bureaus werden 
omgebouwd naar de huidige norm van dynamisch 
werken, bijvoorbeeld naar zit-sta werkplekken. 
Door de voortschrijdende digitalisering van 
de financiële wereld worden niet alle meubels 
hergebruikt en is er een overschot van bijvoorbeeld 
bureaubladen. Die maken wij op maat voor gebruik 
op een leerling tafel. Een mooi voorbeeld van hoe 
het kan en eigenlijk gewoon moet! Bij Presikhaaf 
Schoolmeubelen wordt gebruikt leerling meubilair 
milieuvriendelijk ontlakt en wordt het frame 
voorzien van een nieuwe (transparante) laklaag. 
Bladen van oude bureaus (o.a. van ABN-AMRO) 
ingezameld door Gispen, worden hergebruikt door 

Presikhaaf Schoolmeubelen. We zagen deze op 
het formaat voor gebruik op een leerling tafel. 
We monteren deze op het vernieuwde frame en 
verkrijgen een prachtige nieuwe leerling tafel die 
weer jaren mee kan. 

Door de samenwerking van Presikhaaf 
Schoolmeubelen en Gispen ontstaat er al een grote 
ecologische waarde van het product. De sociale 
waarde van het product ontstaat o.a. doordat 
de revitalisering en montage werkzaamheden 
uitgevoerd worden door mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Presikhaaf Schoolmeubelen 
is PSO trede 3 gecertificeerd.

Spreekt dit praktijkvoorbeeld van een toegevoegde 
waarde leveren aan de Circulaire economie u aan 
en wilt u meer informatie over hoe u het voorbeeld 
van de Sterrenschool kunt volgen? Neemt u 
dan contact op met één van onze Onderwijs 
Inrichtingsspecialisten!
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CIRCULAIRE ECONOMIE

Hergebruik, Waardebehoud, Minder Verbruik, het 
zijn de sleutelwoorden van de circulaire economie. 
Presikhaaf gelooft in de circulaire principes. Het 
is onze overtuiging dat goed ontworpen, duurzame 
schoolmeubelen garant staan voor een duurzame 
schoolinrichting.  

• We ontwerpen productonderdelen zó, dat 
 deze opnieuw gebruikt kunnen worden. Denk 
 bijvoorbeeld aan stalen stoel- en tafelframes 
 die we weer opknappen en hergebruiken. 
• We zorgen ervoor dat reststoffen weer veilig 
 terugkomen in de natuur of, opnieuw als 
 grondstof kunnen worden gebruikt. Een blad 
 van een leerling tafel dat niet meer gebruikt kan 
 worden, versnipperen we zodat er een nieuwe 
 plaat van kan worden gemaakt.

Zijn er toch nieuwe grondstoffen nodig? Dan 
gebruiken we zoveel mogelijk hernieuwbare, lokale 
grondstoffen. Op deze manier werkt Presikhaaf 
samen met partners, leveranciers en scholen aan een 
nieuwe, verbeterde kringloop.

De regio Arnhem Nijmegen is in 2018 uitgeroepen 
tot de beste Circulaire Regio van Nederland, 
vanwege de concrete initiatieven, samenwerking, 
vestigingsklimaat en het vermogen van circulariteit 
te zien als verdienmodel. Verduurzaming zit in het 
DNA van de Regio en dat bewijst ook Presikhaaf 
Schoolmeubelen als Arnhemse onderneming, 
iedere dag weer met de actieve deelname in lokale 
samenwerkingsverbanden en het nemen van 
concrete duurzame, circulaire initiatieven.

Presikhaaf Schoolmeubelen richt 
circulair, flexibel en duurzaam 
in met haar unieke ‘Pay for Use’ 
concept. Betalen voor het gebruik 
en wanneer je het niet meer nodig 
hebt, of graag iets anders wil 
omdat de behoefte gewijzigd is, 
dan nemen we het product terug. 
Een mooi voorbeeld hier van is het tijdelijk plaatsen 
van een Edu-Station. Na de overeengekomen 
gebruiksperiode nemen wij de Edu-Station terug. We 
vervangen ‘versleten’ onderdelen, die we vervolgens 
hergebruiken, of recyclen. We zorgen er daarna voor 
dat de Edu-Station weer helemaal ‘nieuw’ en klaar is 
voor het tijdelijk gebruik door een andere school.  

Uw gebruikte Schoolmeubilair nemen we graag 
retour, we halen het zelfs netjes bij u af. We 
beoordelen de conditie van uw meubilair vooraf 
en stellen dan al vast wat er nog mee gedaan kan 
worden. Er zijn verschillende opties, die uiteen lopen 
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 ook wordt 
het gebruikte school meubilair geschonken aan 
liefdadigheidsinstellingen, of het komt in onze opslag 
en wordt gebruikt als leenmeubilair bij onvoorziene 
omstandigheden. 

De Presikhaaf inrichtings-specialist in uw regio, helpt 
niet alleen met een mooie, flexibele en duurzame 
inrichting, maar is samen met zijn collega’s ook uw 
gids in de Circulaire wereld.   
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ONZE SERVICE- EN MONTAGEDIENST

Presikhaaf Schoolmeubelen beschikt over een service- en montagedienst 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.

Onze service- en montagedienst 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. Het is heel 
handig om met Presikhaaf schoolmeubelen een 
onderhoudscontract voor uw (school)meubels af 
te sluiten. We komen dan voor een vast bedrag 1 
of 2 keer per jaar ter plaatse om uw meubels te 
controleren en eventueel direct te repareren. Onze 
Inrichtingsspecialist informeert u graag over de 
mogelijkheden. 

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.

Lange levensduur
Ook nieuw meubilair is op een gegeven moment aan herstel toe. Het wordt 
intensief gebruikt door uw medewerkers en de leerlingen. 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 verschillen-
de 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.

ONDERHOUD (SCHOOL)MEUBILAIR

Hoe werkt het?

Stap 1: inventarisatie
We starten altijd met een inventarisatie: wat voor
(school) meubilair heeft u staan? In welke hoeveel-
heden? 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 gebruikers-
analyse 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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Tip: 
Sluit een overeenkomst 
voor preventief onderhoud 
met Presikhaaf! 

http://www.schoolmeubelen.com/formulieren/vrijblijvende-afspraak-maken/


  

DE INZET VAN ASSETMANAGEMENT VOOR 
UW SCHOOLMEUBILAIR

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

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.

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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WIST U DAT….

NIEUWSBRIEF
U kunt zich ook abonneren op onze twee maan-
delijkse 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.

ONLINE CATALOGUS 
U van deze catalogus ook een online versie kunt vinden op 
www.schoolmeubelen.com ? Dat deze catalogus met grote regel-
maat geactualiseerd wordt? En u in deze digitale uitvoering ook door 
kunt klikken naar animatievideo’s van  inrichtingsconcepten zoals de 
Match voor Piece of Cake, Match Set-up in Circles, de Learn-Inn 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. 

GOED GEDRUKT
De drukker van onze catalogus is FSC 
gecertificeerd. De catalogus wordt 
gedrukt op papier met het FSC keur-
merk. Voor onze digitale catalogus 
hebben we helemaal geen papier 
nodig en deze houden we ook conti-
nue actueel. Daarom drukken we de 
papieren catalogus in kleine hoeveel-
heden en alleen als het echt nodig is. 
Zo dragen wij allemaal een steentje 
bij aan een duurzame samenleving.

SOCIAL
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 inrichtings-
ontwerpen en het meest actuele en trendy school-
meubilair Pinnen.

SHOWROOM
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 Maat-
schappelijke visie, in de praktijk functioneert.

REGIO’S
Wij hebben Nederland verdeeld in tien regio’s, met ieder een 
vaste Onderwijs Inrichtingsspecialist. Zo is kennis en kunde over 
Schoolmeubilair en het Inrichten van uw school of Kinderopvang 
altijd dichtbij. U kunt via onze website, onze Customer Service, 
Telemarketing, of via E-mail met de Inrichtingsspecialist een 
afspraak plannen voor een inspirerend gesprek.

Bruningweg 10 T: +31 (0)26 3 685 685
Postbus 5457 E: info@schoolmeubelen.com 
6802 EL  Arnhem W: www.schoolmeubelen.com

Altijd op de hoogte? 
Ontvang onze twee maandelijkse nieuwsbrief. 
Klik hier om in te schrijven.

Klik hier voor een afspraak met één van 
onze Onderwijs Inrichtings specialisten
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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
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