
Inspiratieboek
De totaalinrichter voor onderwijs en kinderopvang





Laat u inspireren



Ambacht met behulp van de modernste technieken. Dat omschrijft 

onze fabriek het beste. Waar onze voorouders ruim 160 jaar 

geleden met een draaibankje op zolder zijn begonnen met het 

maken van deurkrukken en tafelpoten, gebeurt er nu meer en meer 

computergestuurd en met de nieuwste machines. Dit in combinatie 

met 75 bedreven en gepassioneerde collega’s zorgt ervoor dat wij 

niet alleen een kwalitatief hoogwaardig en veelzijdig assortiment 

hebben, maar ook alles op maat kunnen ontwerpen en produceren. 

Van productiebedrijf naar klantgerichte organisatie. Met de komst 

van de nieuwe generatie in het familiebedrijf is deze transitie 

ingezet. Oude waarden in ere gelaten en waarde toegevoegd op 

andere vlakken. 

U kent ons wellicht van de traditionele inrichtingen, de laatste 

jaren kunnen wij veel meer dan dat.  De focus is uitgebreid naar 

productontwikkeling, interieuradvies en maatwerk. Zo kunnen 

wij scholen, kinderdagverblijven en kindcentra niet alleen van  

A tot Z in richten, maar ook een onderscheidende uitstraling te 

kunnen geven. 

Ons profiel



De afgelopen jaren hebben wij veel projecten gedaan waar wij en de gebruikers 

trots op zijn. Met dit boekje willen wij laten zien dat Schilte meer is dan de 

traditionele inrichter van vroeger. 

Vanuit onze eigen fabriek in het midden van het land bedienen wij heel Nederland 

en soms daarbuiten. Naast onze eigen studio en ontwerpers produceren wij in 

eigen huis en leveren met eigen vrachtwagens en montagedienst volledig 

gebruiksklaar op de plek waar u het wilt hebben. 

Nieuwe kansen zien en uitdagingen oppakken. Dit zien wij als jonge ondernemers 

binnen een oud bedrijf als onze missie. Ook binnen uw branche zijn er ongetwijfeld 

uitdagingen als krimp, krappere budgetten of ander flexibel gebruik van de 

ruimten. Ons team denkt graag creatief met u mee over uw uitdagingen en gaat 

graag samen met u op zoek naar kansen en mogelijkheden.

Daarin gaan we verder dan alleen het produceren en op tijd leveren van meubilair. 

Wij denken mee over budgetten, kleurgebruik, visualisaties en functionaliteit. Met 

onze eigen vakmensen zorgen we dat de uitstraling en inrichting van uw gebouw 

naadloos aansluit op de identiteit van uw locatie.

Met vriendelijke groet,

Edwin & Bart 

U bent van harte welkom in IJsselstein om een kijkje in de fabriek te komen nemen 

en te zien hoe er met passie gewerkt wordt aan weer een nieuwe inrichting.
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Kinderopvang 
& BSO
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We helpen u graag met 
de gehele inrichting van 

uw opvang. Er is een ruim 
standaard assortiment 

aan meubels en daarnaast 
bestaat de mogelijkheid 

tot maatwerk.
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Torens bouwen
& opruimen
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Spelen in
diverse hoeken
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Primair 
onderwijs
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De kuip van de Socra stoel is 
van flexibel kunststof zodat de 

kinderen in beweging blijven en is 
in diverse kleuren verkrijgbaar. 
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Onze houten groepstafels zijn 
in diverse vormen beschikbaar: 

rechthoekig, vierkant, trapezium, 
rond en halfrond. Bovendien zijn 
ze in verschillende afmetingen 

verkrijgbaar. 
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Diverse 
opbergmogelijkheden
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Kleuterpleinen 
zorgen voor 

persoonlijke en 
sociaal-emotionele 

ontwikkeling.
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Kleuterleerplein
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Onze metalen 
leerlingensets zijn in diverse 
modellen, uitvoeringen en 

hoogtes beschikbaar. 
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Om samenwerken te 
bevorderen hebben wij 

verschillende groepstafels 
met verschillende bladvormen 

beschikbaar zodat diverse 
opstellingen gecreëerd 

kunnen worden in de klas.
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Onze metalen leerlingensets 
zijn in diverse uitvoeringen 
en hoogtes beschikbaar. 

Toekomstgericht 
leren
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Inspirerende 
leerpleinen
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Leerpleinen zijn er om te relaxen en 
om samen te leren. Er zijn diverse 

mogelijkheden om zitjes 
en concentratieplekken te creëren. 

Schilte denkt graag met u mee.
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Leuke, kleurrijke gezamenlijke 
ruimtes scheppen een 

ongedwongen sfeer en rust. De 
ideale omgeving voor kinderen 
om te ontspannen en te leren. 

Onze op maat gemaakte 
oplossingen maken het mogelijk 
een gewone gang om te toveren 

in een functionele werkplek of 
een ruimte om bijeen te komen. 
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Groepstafels in 
gecreëerde hoekjes 

bevorderen het 
samenwerken op de 

leerpleinen.
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Bewegend
leren
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Kinderen die veel bewegen in de 
klas pikken de lesstof beter op. Ze 
leren beter plannen en het voedt 
de vermogens om prioriteiten te 
stellen. Leren wordt makkelijker 
en je besluitvaardigheid wordt 

aangescherpt. Ook de motorische 
en beweegvaardigheden van 

kinderen nemen toe. 
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3D
visualisaties
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Om te kijken of de meubels in uw 
ruimte passen, maakt Schilte van 

tevoren visualisaties.
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Samen met ons ontwerpbureau 
denken wij met u mee om uw 
school sfeervol en functioneel 

in te richten. Middels 3D 
visualisaties of virtual reality 

presenteren wij de inrichtingen 
zodat u vooraf een goed beeld 

krijgt van hoe de inrichting 
uiteindelijk kan worden. 
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5 verschillende indelingen 
met hetzelfde meubilair
De basis van deze inrichting bestaat 
voornamelijk uit flexibel en makkelijk 

verplaatsbaar meubilair.
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Van ontwerp tot product
De designafdeling werkt continue aan een 

breed en vernieuwend assortiment.
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Maatwerk
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We denken graag mee over 
de optimale aankleding van de 

ruimte. Zo kan er een stijl worden 
gekozen met bijpassende meubels 

en decoratie zodat leerlingen 
geïnsprireerd worden en plezier 

hebben in leren.



Bibliotheek 
op school 
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Ruimten moeten efficiënt 
worden gebruikt. Door 

boekenkasten en kapstokken 
op de gangen in te 

bouwen wordt een ruimte 
multifunctioneel.
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Er zijn verschillende indelingen 
mogelijk bij onze standaard 
kasten.  Het is ook mogelijk 

om een kast op maat te laten 
maken zodat het precies in uw 

ruimte past.
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Kasten

7272



387373



7474



Kasten zorgen voor voldoende 
opbergruimte en daarmee 
geven ze overzicht en rust. 
De standaard kasten zijn in 

diverse maten en uitvoeringen 
verkrijgbaar.
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Team- & 
directiekamers
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Sfeervol meubilair en 
passende aankleding 

maken een kantoor tot een 
productieve en positieve 

ruimte waar men graag tijd 
doorbrengt.
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Uw wensen voor de 
teamkamer of het 

directiekantoor kunnen 
wij vertalen naar de 
juiste uitstraling en 

inrichting.
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Klimgim
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Klimmen en klauteren met de 
klimwand, klimwandrekken en 

klimgimtoren.

Naast de basisonderdelen zijn 
er vele accessoires verkrijgbaar 

zoals ladders en matten.
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We bieden een ruim 
assortiment aan om alle 

klimgim onderdelen makkelijk 
en snel op te ruimen. 

Van sport- en spelkast tot 
ophangsets voor matten, 

riemen en een wandballenrek.
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Referenties
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IKC De Merwede
Hardinxveld-Giessendam

“Durven ondernemen in eigen talent, is 
wat Schilte heeft laten zien binnen IKS 
Merwede. Schilte denkt in creatieve 
oplossingen, zorgt voor maatwerk en 
haalt krappe deadlines. Wij zijn trots op 
de flexibele leerpleinen, waar kinderen 
kunnen leren, ontdekken, spelen en 
ondernemen in een natuurlijke, lichte 
en warme sfeer. Nieuwsgierigheid, 
vertrouwen, service en kwaliteit is de 

duurzame kracht van Schilte!’

Judy van Boxtel - Directie
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Sabina van Egmond
Oud-Beijerland

“De medewerkers van de firma Schilte 
hebben zich vanaf het eerste moment 

tot de laatste afwikkelingen na de 
leveringen enthousiast en hulpvaardig 
opgesteld. De medewerkers dachten 
goed mee en waren gericht op wat 

het beste was voor de school. Voor mij 
zelf was dit de eerste keer dat ik zo’n 
grote uitgave deed. Dit vond ik best 
spannend. Door de goede en eerlijke 
begeleiding is het gelukt om netjes 

binnen de begroting te blijven met een 
geweldig resultaat.”

Jeffrety van der Veeken - Directie
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Mondomijn - Helmond
‘‘Schilte heeft het met ons aangedurfd 
om samen met ons terug te gaan naar 
het begin en om bestaande methodes 

los te laten. Zij hebben bestaande 
middelen onder de loep genomen 
en stonden open voor onze nieuwe 

ideeën. Dit vereiste een samenwerking 
waarbij loslaten en vertrouwen een 

grote rol speelde’’. 
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Knotz - Delft
“Een eigen stijl wordt mede mogelijk 

gemaakt door de adviseurs van Schilte. 
Er wordt rekening gehouden met 

de wens van de opdrachtgever. De 
pedagogische visie en de uitsraling van 

het gebouw.”
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Schilte werkt alleen met 
hout dat uit duurzaam 

beheerde bossen komt. Wij 
hebben hart voor het milieu 
en kwaliteit. Daarom werken 
wij uitsluitend met de beste 

en milieuverantwoorde 
grondstoffen. Schilte is 
PEFC gecertificeerd. 







Eigen fabriek
Centraal in Nederland hebben wij onze 
eigen fabriek. Van ontwerp en productie 
tot levering en service, nemen wij alles 

voor u uit handen.  
 

Bent u geïnspireerd en nieuwsgierig naar 
de productie van schoolmeubilair?  

Vol trots laten wij graag de fabriek aan u 
zien.  

 
Neem contact op met uw  

vertegenwoordiger:  
 

030 68 68 020 of info@schilte.nl  

 

Vriendelijke groet,  
Bart en Edwin Pompe  

- 6e generatie in het familiebedrijf -  
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" Trots met passie“

Schilte 
Utrechtseweg 32

3402 PL IJsselstein

030 68 68 020
info@schilte.nl
www.schilte.nl

www.schilte.nl/webhop


