
Schoolmeubilair
De totaalinrichter voor 

het onderwijs



Schilte schept warmte



Schilte creëert inspirerend meubilair voor scholen, zodat kinderen les 

krijgen in een omgeving die motiveert en stimuleert. Schilte wil een 

warme omgeving scheppen bij onderwijsinstellingen door (deels) 

houten meubilair in te zetten. Kinderen en personeel voelen zich 

hierdoor op hun gemak, zodat prestaties verbeteren. 
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Schilte is een Nederlandse meubelfabriek die sinds 1858 bestaat. Een 
oer-Hollands familiebedrijf. Met de 6e generatie aan het roer heeft 
Schilte een schat aan kennis en ervaring. Die expertise gebruiken wij 
dagelijks om inspirerende meubels te ontwerpen en te produceren 
voor scholen, kinderopvang en zorginstellingen. Naast het leveren van 
meubels, bieden wij ook diverse diensten aan.

INTERIEURVORMGEVING EN 3D VISUALISATIES
Om prettig onderwijs te kunnen geven aan uw leerlingen en om 
een fijne omgeving te bieden aan uw personeel is een goede 
meubelinrichting van uw instelling van belang. Schilte denkt met u 
mee! We bieden 3D visualisaties aan zodat u van tevoren een goed 
beeld kunt krijgen van het resultaat.

ONTWIKKELINGEN BIJ SCHILTE
Schilte blijft zich ontwikkelen. Naast het behoud van ons degelijk 
meubilair, verbeteren en vernieuwen we ons aanbod. De laatste 
jaren hebben we nieuwe eigentijdse modellen opgenomen in onze 
collectie.

DUURZAAM & GECERTIFICEERD
Alles wat wij als Schilte doen is gericht op een gezonde toekomst. 
Productieafval zetten wij om in energie en we hergebruiken 
verpakkingsmateriaal. Wij gebruiken voor onze producten uitsluitend 
hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. We zijn PEFC 
gecertificeerd. Zo werken we, samen met u, aan een goede toekomst 
voor onze kinderen.

MAATWERK
Schilte voorziet ook in maatwerk uit onze eigen fabriek. Onze adviseur 
brengt in een persoonlijk gesprek uw wensen in kaart. Vervolgens 
gaat onze design afdeling hiermee aan de slag en maakt een uniek 
product dat voldoet aan uw wensen en behoeften.

SERVICE & ONDERHOUD
Onze eigen ervaren servicemedewerkers verzorgen montage en 
onderhoud. Dat doen ze uitvoerig en deskundig.

Team Schilte

Meubilair en service



Meubilair en service
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Om speelgoed, boeken en lesmateriaal in het klaslokaal op te bergen is het prettig als de kasten een 

praktische indeling hebben. Bij Schilte kunt u kasten naar uw wensen en behoeften samenstellen zodat u en 

de kinderen met plezier zullen opruimen. Er zijn veel verschillende maten, indelingen en kleuren beschikbaar.  

Hoe ziet uw favoriete kast er uit? 

KASTEN 
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Enkele voorbeelden...
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STAP 1 | Standaard heeft u keuze uit 5 verschillende breedtes

STAP 2 | De kasten zijn verkrijgbaar in 4 standaard hoogtes

Ronde hoek
Paneel crème/zand

Whitewash beuken omlijsting

Rechte hoek
Paneel wit

Beuken omlijsting

Rechte hoek
Paneel houtnerf 

Beuken omlijsting

STAP 3 | Keuze uit drie verschillende hoeken/panelen

Op deze twee pagina's laten we zien welke keuzemogelijkheden er zijn om tot uw gewenste kast te komen. 

U kunt online uw ideale kast creëren: www.configurator.schilte.nl Wilt u liever een kast op maat? Dat kan, u 

kunt bij onze adviseurs terecht voor meer informatie over maatwerk.

STEL UW EIGEN KAST SAMEN
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STAP 4 | Kies uw eigen indeling van tussenpanelen en legplanken

STAP 5 | Keuzemogelijkheid voor schuifdeuren met of zonder slot

STAP 6 | Keuze uit verschillende laden: 7,5, 15 en 30 cm hoog

• Optioneel: zwenkwielen, (altijd 2 met rem en 2 
zonder rem)

• Houd rekening dat de kast verhoogd wordt met 
7 of 10 cm.

• De laden van 7,5 cm hoog zijn uitwisselbaar met 
de leerling- en projecttafels.

Standaard ladekleuren

Blz. 54 voor meer informatie over kleuren en afmetingen 



10

De 0 serie kasten zijn 60 cm hoog en 45,5 cm diep. De breedte maten verschillen. Kies uw eigen indeling van 

tussenpanelen en legplanken. Optioneel kunt u kiezen voor laden en/of zwenkwielen (inclusief zwenkwielen 

ca. 67 cm hoog).

VOORBEELD KASTEN | 0 SERIE
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KAST 003
38 x 45,5 x 60 cm (LxBxH)

KAST 007
72 x 45,5 x 60 cm (LxBxH)

KAST 010
106 x 45,5 x 60 cm (LxBxH)

KAST 040
140 x 45,5 x 60 cm (LxBxH)

KAST 080
174 x 45,5 x 60 cm (LxBxH)

‘‘Liever een maatwerk 
presentatiekast, vraag ons naar 

de mogelijkheden’’

Optioneel: zwenkwielen. Houd rekening met een verhoging van de kast van 7 cm 
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KAST 303
38 x 51 x 92 cm (LxBxH)

KAST 310
106 x 51 x 92 cm (LxBxH)

KAST 307
72 x 51 x 92 cm (LxBxH)

KAST 307
72 x 51 x 92 cm (LxBxH)

KAST 310
106 x 51 x 92 cm (LxBxH)

KAST 310
106 x 51 x 92 cm (LxBxH)

De 300 serie kasten zijn 92 cm hoog en 51 cm diep. De breedte maten verschillen. Kies uw eigen indeling 

van tussenpanelen en legplanken. Optioneel kunt u kiezen voor laden, schuifdeuren, sloten en zwenkwielen  

(inclusief zwenkwielen ca. 99 cm hoog).

VOORBEELD KASTEN | 300 SERIE

Alle 300 serie kasten zijn ook met ronde hoek verkrijgbaar. Deze kasten 

hebben crème/zand panelen en whitewash beuken omlijsting. De 

hoogtemaat van de kast vermeerderd met 2 cm.

Optioneel: zwenkwielen. Houd rekening met een verhoging van de kast van 7 cm 
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KAST 340
140 x 51 x 92 cm (LxBxH)

KAST 340
140 x 51 x 92 cm (LxBxH)

KAST 340
140 x 51 x 92 cm (LxBxH)

KAST 340
140 x 51 x 92 cm (LxBxH)

KAST 380
174 x 51 x 92 cm (LxBxH)

KAST 380
174 x 51 x 92 cm (LxBxH)
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KAST 407
72 x 51 x 125 cm (LxBxH)

KAST 410
106 x 51 x 125 cm (LxBxH)

KAST 440
140 x 51 x 125 cm (LxBxH)

KAST 480
174 x 51 x 125 cm (LxBxH)

De 400 serie kasten zijn 125 cm hoog en 51 cm diep. De breedte maten verschillen. Kies uw eigen indeling 

van tussenpanelen en legplanken. Optioneel kunt u kiezen voor laden, schuifdeuren, sloten en zwenkwielen 

(inclusief zwenkwielen ca. 135 cm hoog).

VOORBEELD KASTEN | 400 SERIE

Alle 400 serie kasten zijn ook met ronde hoek verkrijgbaar. Deze kasten 

hebben crème/zand panelen en whitewash beuken omlijsting. De 

hoogtemaat van de kast vermeerderd met 2 cm.

Optioneel 400/600 serie: zwenkwielen. Houd rekening met een verhoging van de kast van 10  cm 
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KAST 610
106 x 51 x 178 cm (LxBxH)

KAST 640
140 x 51 x 178 cm (LxBxH)

KAST 607
72 x 51 x 178 cm (LxBxH)

KAST 680
174 x 51 x 178 cm (LxBxH)

De 600 serie kasten zijn 178 cm hoog en 51 cm diep. De breedte maten verschillen. Kies uw eigen indeling 

van tussenpanelen en legplanken. Optioneel kunt u kiezen voor laden, schuifdeuren, sloten en zwenkwielen 

(inclusief zwenkwielen ca. 188 cm hoog).

VOORBEELD KASTEN | 600 SERIE

Alle 600 serie kasten zijn ook met ronde hoek verkrijgbaar. Deze kasten 

hebben crème/zand panelen en whitewash beuken omlijsting. De 

hoogtemaat van de kast vermeerderd met 2 cm.

“ Liever een maatwerkkast in uw 
klaslokaal? Vraag ons naar de 

mogelijkheden”
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Het sfeervolle kastenprogramma van de 110 en de 112 kast biedt u de mogelijkheid om uw ruimten in te 

richten met houten rolbakken en ladebakken. U kunt de kast naar uw behoeften indelen. Deze kasten zijn ook 

zonder achterwand leverbaar.

VOORBEELD KASTEN | 100 SERIE
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32 x 44 x 9,5 (LxBxH) 32 x 44 x 19 (LxBxH)

64 x 44 x 19 (LxBxH)

KAST 110
69 x 46 x 77,5 cm (LxBxH)
Optioneel: achterwand | laden | rolbakken

KAST 112
136 x 46 x 77,5 cm (LxBxH)
Optioneel: achterwand | laden | rolbakken | zwenkwielen (7 cm hoger)

DOORGEEFKAST 112 
136 x 46 x 77,5 cm (LxBxH)
Optioneel: achterwand | laden | rolbakken | zwenkwielen (7 cm hoger)

“Liever een lakkleur op de 
rolbakken? Vraag ons naar 

de mogelijkheden”

Beitskleuren

Lakkleuren

Blank gelakt of.....

32 x 40 x 33 (LxBxH)
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Op scholen zitten kinderen met verschillende leesniveaus. Met onze kasten kunnen de boeken makkelijk 

gecategoriseerd en gepresenteerd worden. Voor de docenten en de kinderen is het op deze manier 

eenvoudig om een passend boek te vinden. De boekenwurmen en de beginnende lezers kunnen hun hart 

ophalen in de bibliotheek met de kasten van Schilte.

BIBLIOTHEEKKASTEN
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“ Liever een maatwerk 
boekenkast? Vraag ons naar 

de mogelijkheden”

MULTIFUNCTIONELE KAST
121 x 65 x 135 cm (LxBxH)
Tweezijdig met zwenkwielen

Type A: 
Tweezijdig gelijke indeling, bestaande uit 15 
vakken.

Type B: 
Tweezijdig gelijke indeling, bestaande uit 6 
vakken.

Type C: 
Zijde 1: 15 vakken
Zijde 2: 6 vakken

MULTIFUNCTIONELE KAST
121 x 65 x 188 cm (LxBxH)
Tweezijdig met zwenkwielen

Type A: 
Tweezijdig gelijke indeling, boven met 15 
vakken, onder met 2 verstelbare legplanken en 
schuifdeuren.

Type B: 
Tweezijdig gelijke indeling, boven met 6 
vakken, onder met 2 verstelbare planken.

Type C: 
Zijde 1: Boven 15 vakken en onder 2 
verstelbare legplanken en schuifdeuren. 
Zijde 2: Boven 6 vakken en onder 2 verstelbare 
legplanken.  

Type BType A

Type BType A

TWEEZIJDIGE KAST

TWEEZIJDIGE KAST
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Naast ons standaard kastenprogramma hebben wij ook diverse andere kasten die geschikt zijn voor ruimten 

met een specifieke functie, zoals handvaardigheidslokaal, speelhoek, leerplein en docentenkamer. Onze 

kasten bieden een slimme en praktische manier om uw spullen op te bergen in uw lokalen en vertrekken.

DIVERSE KASTEN
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CONSTRUCTIEKAST
140 x 45,5 x 92 cm (LxBxH)
Ook beschikbaar in breedte maten: 
72 | 106 | 175  (2, 3 of 5 rijen laden)

HAAGSE KAST
135 x 23 x 77,5 cm (LxBxH)
Voor de Haagse blokken set

PAPIERWARENKAST
82 x 47 x 109 cm (LxBxH)
Optioneel: zwenkwielen (10 cm hoger)

KANTOOR,- / DOCENTENKAST
92 x 40 x 201 cm (LxBxH)

MATERIAALKAST
174 x 45 x 92 cm (LxBxH)
Optioneel: zwenkwielen (7 cm hoger)

KNUTSELKAST
82 x 60 x 154 cm (LxBxH)

KNUTSELTAFEL
In diverse afmetingen verkrijgbaar

AchterzijdeVoorzijde

“ Liever een maatwerk
knutselkast? Vraag ons naar de 

mogelijkheden”
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De muziekkast heeft een praktische indeling, zodat de muziekinstrumenten en andere benodigdheden  

handig opgeborgen kunnen worden. Ook de theaterkast en de sport- en spelkast hebben een functionele 

indeling, zodat de verkleedspullen en sportspullen netjes opgeruimd kunnen worden. De themakasten zijn 

voorzien van  zwenkwielen zodat u ze eenvoudig kan pakken als de kinderen willen spelen.

THEMAKASTEN
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MUZIEKKAST
140 x 51 x 101 cm (LxBxH)
Optioneel: schuifdeuren met slot, houtdecor H1424 | bedrukking van schuifdeuren met slot | krijtbord achterwand

THEATERKAST
174 x 51 x 137 cm (LxBxH)
Optioneel: schuifdeuren met slot, houtdecor H1424 | bedrukking van schuifdeuren met slot | krijtbord achterwand

SPORT- EN SPELKAST
174 x 51 x 137 cm (LxBxH)
Optioneel: schuifdeuren met slot, houtdecor H1424 | bedrukking van schuifdeuren met slot | krijtbord achterwand



Scholen hebben inspirerende, speelse en stevige meubels nodig. Schilte 

biedt een volledig assortiment kleuter meubilair met zowel houten als 

metalen frames. Het design en de frisse kleuren van de producten 

dragen bij aan een leeromgeving die inspireert.

De midden- en bovenbouw hebben inspirerende meubels nodig, zodat 

docenten en leerlingen zich prettig voelen en kunnen groeien. Schilte 

biedt leerlingsets, groepstafels, docentenbureaus, bureaustoelen en 

maatwerk aan. 

Leren in een natuurlijke omgeving, dat is wat Schilte graag voor u 

realiseert.
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Voor het basisonderwijs bieden wij een variatie aan leerling meubilair. Zo heeft Schilte ook de hippe lijn 

Socra en Trati ontworpen. Met de strakke kuip en het houten pootje is de Socra een hedendaags ontwerp. 

In combinatie met de Trati groepstafels maakt u de ruimte helemaal af. Inspirerend meubilair voor zowel de 

kleuterklassen als de midden-, bovenbouw lokalen en leerpleinen. 

HOUTEN MEUBILAIR | SOCRA, TRATI

ZEER STERKE KUIP
Kunststof met antislip 
profiel

VOETENSTEUN
B2 t.b.v. C3 hoogte

HOOGTE AANDUIDING
D.m.v. kleurcodering

METALEN KRUIS
Voor extra versteviging

MASSIEF BEUKEN
Blank gelakt
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LEERLINGSTOEL | SOCRA
In diverse kleuren verkrijgbaar
B2 - F6

LEERLINGSET | SOCRA
Hoogtematen: B2 - F6
Optioneel: voorzien van één lade

LEERLINGTAFEL | SOCRA
60x42 cm | B2 - C3
70x50 cm | B2 - F6

GROEPSTAFEL/DOCENTENTAFEL | TRATI 
In diverse vormen en afmetingen verkrijgbaar

De Socra stoel is optioneel  
verkrijgbaar met voetensteun 
zodat de kleuters kunnen werken 
op gelijke hoogte (B2 t.b.v. C3)

GROEPSTAFEL | TRATI 
In diverse vormen en afmetingen verkrijgbaar

Kuipkleuren Bladkleuren

“ Niet alleen leuk voor de 
kleuterklas maar ook voor 
een leerplein bovenbouw”

Groepstafels | Trati 
Hoogte B2 t/m F6

120x60 cm
120x84 cm
140x70 cm
160x80 cm

120x120 cm Ø120 cm Ø120 cm 120x60x60x60 cm 
140x70x70x70 cm
160x80x80x80 cm

Voor meer informatie over kleuren en materialen kunt u naar blz. 52 
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HOUTEN MEUBILAIR | 410 SERIE

TURTLEDECK ZITTING
Krasvast

MULTIPLEX ZITTING HOOGTE AANDUIDING
D.m.v. kleurcodering

DOPPEN
Zwart | transparant

PEN-GAT VERBINDING 
Voor de stevigheid

Wij hebben ons houten meubilair zo ontwikkeld, dat het een levensduur heeft van minstens 20 jaar. Een 

groot voordeel van hout, is dat het geluid absorbeert. Ook geeft het minder contactgeluid dan metaal. Hout 

zorgt bovendien voor een warme, natuurlijke en huiselijke uitstraling. Kinderen en docenten voelen zich thuis 

op school.
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LEERLINGSTOEL | 410
B2 - F6
Optioneel: rug in kleur

LEERLINGSTOEL | 810
B2 - C3
Stapelbaar
Optioneel: rug in kleur

LEERLINGTAFEL | 410 
60 x 42 cm | B2 - C3
70 x 50 cm | B2 - F6

Met een boekenvak
70 x 50 cm
C3 - F6

Met één lade
70 x 50 cm
C3 - F6

Met twee laden
70 x 50 cm
C3 - F6

De 410 stoel is optioneel  
verkrijgbaar met voetensteun 
zodat de kleuters kunnen werken 
op gelijke hoogte (B2 t.b.v. C3)

LEERLINGSET | 410
60 x 42 cm | B2 - C3
70 x 50 cm | B2 - F6

Lakkleuren - rug 410 | 810

Voor meer informatie over kleuren en materialen kunt u naar blz. 52 

Beitskleuren - rug 410 | 810 Ladekleuren

Bladkleuren

Minimale afname
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TABOURET
Met verspringende sporten op 
hoogte:
50 cm | B, C, D en E 
55 cm | C, D, E en F

TABOURET
Zonder sporten op hoogte:
C3 en E5

GROEPSTAFEL | 410 
In diverse vormen en afmetingen verkrijgbaar

GROEPSTAFEL | 410
In diverse vormen en afmetingen verkrijgbaar

“ Geef kleur aan uw klaslokaal 
door een kleurtje te kiezen voor de 

rug van de 410 of 810 stoel”

Groepstafels | 410
Hoogte B2 t/m F6 
*alleen in F6 te verkrijgen 

120x60 cm
120x84 cm
140x70 cm
160x80 cm*

80x80 cm
120x120 cm 

Ø120 cm Ø120 cm
Ø140 cm 

120x60x60x60 cm 
140x70x70x70 cm
160x80x80x80 cm*

Bladkleuren

DOCENTENBUREAU | 410 
120 x 60 | 140 x 70 cm

VERRIJDBAAR LADEBLOK | 410 
Keuze uit 3 of 4 laden 
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De traditionele meubellijn wordt geproduceerd volgens de Europese normen. De leerlingtafels en -stoelen 

zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar en kunnen naar wens gecombineerd worden. Voor alle tafels 

geldt dat gekozen kan worden voor de opties laden en/of boekenvakken. De laden zijn uitwisselbaar met 

ons kastensysteem. De traditionele leerlingsets zijn functioneel, bieden een goed zitcomfort en hebben een 

verfijnde uitstraling.

METALEN MEUBILAIR

STAPELBAARCOMPONENTENDOP
Voorzien van zachte PU 
laag. Beschermt tegen 
krassen en slijtage

AANHANGBAAR TURTLEDECK 
Krasvast

HOUTEN KUIP
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LEERLINGSTOEL | ORION
B2 - G7
Zitting en rug multiplex blank gelakt 
Optioneel: turtledeck | kunststof kuip | houten kuip 

LEERLINGSTOEL | LIBRA
B2 - F6
Zitting en rug multiplex blank gelakt
Optioneel: turtledeck | kunststof kuip | houten kuip

LEERLINGSET | ORION
Model: 4-poot
70 x 50 cm
B2 - G7

LEERLINGSET | ORION
Model: T-poot
70 x 50 cm
B2 - G7

LEERLINGSET | ORION
Model: slede
70 x 50 cm
B2 - G7 

LEERLINGSET | LIBRA
Model: slede
70 x 50 cm
B2 - F6 

Voor meer informatie over kleuren en materialen kunt u naar blz. 52 

Ladekleuren

Bladkleuren

Boekenvak groot
B2 - F6

Lade met boekenvak klein
B2 - F6

Eén lade
B2 - F6

Twee laden 
B2 - F6

Kuipkleuren 

Metaalkleuren

Rug/zitting, turtledeckRug/zitting, MPX blank gelakt 
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Het is mogelijk dat leerlingen op één hoogte werken. 'Werken op gelijke hoogte' maakt dat het samenwerken 

verbetert en dat kinderen meer een gevoel van gelijkheid ervaren. Er kan gekozen worden voor een 

tafelhoogte van 64 (D4) of 76 (F6) cm. De stoelen zijn te verkrijgen met voetenplank in de hoogtematen B2 

tot E5. De F6 stoel is zonder voetenplank. Alle tafelbladen op één hoogte zorgt voor rust en overzicht in 

de klas. 

WERKEN OP GELIJKE HOOGTE
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LEERLINGSET | ORION
Model: T-poot
Tafel: 70 x 50 cm | D4 of F6

LEERLING SET | ASTUTO
Hoogte instelbaar B2 - F6
Te combineren met metalen meubilair

LEERLINGSTOEL | ORION
B2 - F6
Optioneel: turtledeck  

LEERLINGSTOEL | ORION
B2 - F6
Optioneel: houten kuip

LEERLINGSET | ORION 
Model: 4-poot
Tafel: 70 x 50 cm | D4 of F6

LEERLINGSET | ORION 
Model: slede
Tafel: 70 x 50 cm | D4 of F6

“ Ik zit nu op dezelfde hoogte als mijn 
klasgenoten maar ook als de juf waardoor 

ik goed kan luisteren en werken.”

LEERLINGSET | ORION
Model: slede
Tafel: 70 x 50 cm | D4 of F6
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PROJECTTAFEL
Tafelhoogte: B2 - F6
Voorzien van twee geremde wielen
Optioneel: voorzien van max. 8 laden
140 x 100 cm

GROEPSTAFEL | ORION 
Tafelhoogte: B2 - G7
In diverse vormen en afmetingen verkrijgbaar

GROEPSTAFEL | LIBRA
Tafelhoogte: B2 - F6
In diverse vormen en afmetingen verkrijgbaar

GROEPSTAFEL | ORION 
Tafelhoogte: B2 - G7
In diverse vormen en afmetingen verkrijgbaar

Groepstafels | Libra en Orion
Hoogte B2 t/m F6 | *alleen in serie Orion te verkrijgen

120x60 cm
140x70 cm
160x80 cm

Ø120 cm*
Ø140 cm* 

120x60x60x60 cm 
140x70x70x70 cm
160x80x80x80 cm

Bladkleuren

Een goede werkplek is essentieel voor goede werkresultaten. Onze bureaus zijn zonder of met vast ladeblok 

te verkrijgen. Wilt u liever een los verrijdbaar ladenblok dat is ook mogelijk.  Voor instructie aan uw bureau 

kunt u de pacmantafel toepassen, deze kan aan alle bureaus worden aangeschoven. Om het samenwerken in 

de klas te bevorderen kunt u gebruik maken van tabourets en groepstafels. Er zijn verschillende bladvormen 

met diverse afmetingen beschikbaar, zodat er veel diverse opstellingen gecreëerd kunnen worden. Dit 

draagt bij aan de flexibiliteit in de klas.

GROEPS-, INSTRUCTIE- EN DOCENTENTAFELS

PACMANTAFEL
Ø120 / Ø140 cm 
Losstaand

INSTRUCTIEKRING HOEFIJZER TAFEL
Tafelhoogte: F6
120 x 160 cm

INSTRUCTIETAFEL 1/6
Tafelhoogte: F6
120 x 60 x 60 x 60
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TABOURET
Zonder voetenring
B2 - G7

TABOURET
Met verspringende sporten 
op B, C, D en E. Hoogte 50 
cm.

TABOURET
Met voetenring op 43 hoog
Hoogte: 50 | 55 | 60 | 65 cm

Tabouret kleuren (zitting)

Metaalkleuren

Voor meer informatie over kleuren en materialen kunt u naar blz. 52

DOCENTENBUREAU | ORION
120 x 60 cm | 140 x 70 cm
Optioneel: met ladeblok

VERRIJDBAAR LADEBLOK | 410 
Keuze uit 3 of 4 laden 

DOCENTENBUREAU | LIBRA
120 x 60 cm  | 140 x 70 cm
Optioneel: met ladeblok

DOCENTEN WERKPLEK TROLLY
80 x 55 x 100 cm (LxBxH)
In diverse HPL kleuren verkrijgbaar
Met uittrekbaar blad

DOCENTEN TROLLY 
36 x 51 x 102 cm (LxBxH)
In diverse HPL kleuren verkrijgbaar

VERRIJDBAAR ZIT-STA BUREAU
In hoogte instelbaar
120 x 160 cm

ZIT-STA BUREAU
In hoogte verstelbaar, slinger of elektrisch
120/140/160/180 x 80 cm (LxB)
Optioneel: met laden en/of boekenvakken
Frame: aluminium, zwart of wit  

“ Op een andere manier instructie 
geven? Vraag uw vertegenwoordiger  

naar de mogelijkheden.”
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Voor de docenten heeft Schilte een aantal bureaustoelen en zadelkrukken geselecteerd, deze zijn uiteraard 

geschikt voor intensief gebruik.  Ook voor de docenten is het essentieel om een goede werkplek te hebben. 

Een ergonomische zit en comfort zijn daarom erg belangrijk. De bureaustoelen en zadelkrukken zijn leverbaar 

in meerdere kleuren, vraag ons naar de mogelijkheden. 

BUREAUSTOELEN EN ZADELKRUKKEN
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JUMPER LAAG | BREED
Het anatomisch gevormde zadel 
kantelt automatisch je bekken 
waardoor je rug een natuurlijke 
en ontspannen houding aan-
neemt. Op een zadelkruk zit je 
comfortabel gezond en actief. 

• Hoogteverstelling 49-63 cm
• Leverbaar in diverse kleuren.
• Afm. zitting 44B x  30D cm

OPTI 2200
De Opti 2200 is een solide tabou-
ret met een ringvormige gas-lift 
vlak onder de zitting. De zitting kan 
worden uitgevoerd in beuken, pur 
(polyurethaan) of Stamskin. Allen 
goed reinigbaar.

• Hoogteverstelling 41-54 cm
• Leverbaar in beuken, pur of 

Stamskin.

TAB 1006
Tabouret met pur zitting en voe-
tenring. Voorzien van zwenkwie-
len. Pur is zeer sterk en voelt zacht 
aan, bovendien is het gemakkelijk 
schoon te houden en erg duur-
zaam.

• Hoogteverstelling 36-47 cm

SPIRIT LINE 1500
De Spirit 1500 is een robuuste 
werkstoel met een zitting en rug-
leuning uitgevoerd in beuken of 
pur (polyurethaan) beiden makke-
lijk te reinigen.

• Hoogteverstelling 44-57 cm
• Leverbaar in beuken of pur

LEIDERSTOEL
Leidsterstoel met blank gelakte 
beuken multiplex kuip op zwenk-
wielen. Optioneel met onbelast 
geremde wielen.  

• Hoogteverstelling 38-47 cm

PICO
De Pico is vooral goed inzetbaar 
binnen de kinderopvang en het 
primair onderwijs. Zo kan bijvoor-
beeld de juf of meester op gelijke 
hoogte met de kinderen zitten. 

• Hoogteverstelling 34-47 cm
• Frame: leverbaar in diverse 

kleuren.
• Zitting: leverbaar in beuken 

of pur

KRUK INO W5
Een zeer stevige, verstelbare kruk. 
met kunststof kruisvoet. Keuze uit 
glijdoppen of wielen.

• Hoogteverstelling 41-55 cm
• Leverbaar in beuken of pur

LINEA | 111.0000 + AL046

• Puntsynchroonmechaniek
• Op het lichaamsgewicht 

instelbaar
• Gaslift met geïntegreerde 

dieptevering
• Rugleuning 48cm hoog
• Hoogteverstelling 41-53 cm
• Voetkruis kunststof zwart
• Zit en rug zijn gestoffeerd
• In diverse kleuren leverbaar

LINEA NPR | 112.2000 + AL200

• Voldoet aan de NPR 1813 
norm

• Puntsynchroonmechaniek
• standaard met zitdieptever-

stelling
• Op het lichaamsgewicht 

instelbaar
• Extra verstelweg zithoogte
• Rugleuning 52cm hoog
• Hoogteverstelling 41-53 cm
• Voetkruis kunststof zwart
• Zit en rug zijn gestoffeerd
• In diverse kleuren leverbaar

F1 | 612.0020 + AL009

• Synchroonmechaniek
• Synchroon beweging stelt 

zich automatisch in op het 
lichaamsgewicht

• In diepte verstelbare lumbaal 
steun

• Optionele zitdiepteverstel-
ling

• Rugleuning in hoogte ver-
stelbaar

• Hoogteverstelling 41-53 cm
• Voetkruis kunststof zwart
• Zit en rug zijn gestoffeerd
• In diverse kleuren leverbaar

RAYA

• Voldoet aan de ARBO norm 
EN 1335

• In hoogte verstelbare  
rugleuning

• In hoogte verstelbare 
armleggers

• Synchroonmechaniek 
met gewichtsafhankelijke 
instelling

• Instelbare zitdiepte
• Hoogteverstelling 44-58cm
• Voetkruis kunststof zwart
• Zit en rug zijn gestoffeerd
• In diverse kleuren leverbaar

AMAZONE LAAG | SMAL
De zadelkruk heeft een anato-
misch gevormd zadel, dat het 
bekken kantelt en zorgt voor een 
ontspannen rug houding. Op een 
zadelkruk zit je comfortabel ge-
zond en actief.

• Hoogteverstelling 49-63 cm
• Leverbaar in diverse kleuren.
• Afm. zitting 34B x  30D cm



40

Wie van hout houdt, speelt met hout. Niets is mooier en fijner dan spelen met houten speelgoed van hoge 

kwaliteit. Mooi en kindvriendelijk speelgoed met frisse kleuren. Hiernaast ziet u enkele voorbeelden die 

geschikt zijn voor speelhoeken.

SPEELHOEK
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POPPENWAGEN
57 x 37 x 49 cm (LxBxH)
Blank | groen | oranje | rood

LOOPFIETS + AANHANGER
50 x 25 x 30 cm (LxBxH)
Zithoogte 25 cm
Blauw | groen | rood | roze | oranje

SCHOMMELBED
77 x 40 x 61 cm (LxBxH)

STUURKOLOM
30 x 40 x 45 cm (LxBxH)

KUBUS SET
Tafel: 75 x 75 x 40 cm (LxBxH)
Stoel: 32 x 32 x 32 cm (LxBxH)
Bank: 75 x 75 x 35 cm (LxBxH)

BOERDERIJ
75 x 30 x 45 cm (LxBxH)
Met scharnierend dak

GEVELKASTEN
58 x 42 x 140/170 cm (LxBxH)
Rood | wit

KEUKENBLOK
140 x 40 x 61,4 cm (LxBxH)

KEUKEN
77 x 40 x 110 cm (LxBxH)
Aanrechthoogte 61 cm
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Het kleuterleerplein is een multifunctionele hoek, door middel van panelen wordt het kleuterleerplein 

razendsnel omgetoverd tot een nieuw thema. Het kleuterleerplein is opvouwbaar, mobiel en daardoor zeer 

flexibel in gebruik. Er zijn diverse thema’s beschikbaar. De achterkant van de panelen zijn voorzien van 

krijtbord zo heeft u ook de mogelijkheid een eigen thema te creëren. 

KLEUTERLEERPLEIN

In de opbergkast is ruimte voor  
5 panelen (1 extra thema)

123 cm

118 cm

12
1 

cm

KLEUTERLEERPLEIN | INGEKLAPT
123 x 52 x 121 cm (LxBxH)

De panelen kunnen 
makkelijk in en uit 
geschoven worden

Verrijdbaar en inklapbaar, super 
flexibel in gebruik

Achterzijde van de panelen 
zijn voorzien van krijtbord
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Opzoek naar een ander thema? Vraag ons naar de mogelijkheden. 

BRANDWEER KUNST

HUISJE BOERDERIJDUURZAAMHEID WINKELTJE

“ Kinderen kunnen hun eigen 
kunst (A4)ophangen in de 

lijstjes.”
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In de leeshoek kunnen de boeken aan de kinderen gepresenteerd worden op de boekenpresentator en 

boeken-/knutselkast. Bovendien hebben we stijlvol zitmeubilair dat in de leeshoek geplaatst kan worden. Op 

deze manier wil Schilte een bijdrage leveren aan het stimuleren van het leesplezier van kinderen. 

LEESHOEK
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BOEK-/KNUTSELKAST
70 x 29/50 x 92 cm (LxBxH)
Voorzien van leg,- en lectuur planken
Optioneel: rolbakken

BOEKENPRESENTATOR
83 x 32 x  84 cm (LxBxH)
Wit | houtnerf

KLAPTAFEL
In diverse afmetingen verkrijgbaar
Achthoekig | ovaal | rechthoekig

056 RETRO
Tafel: 124 x 54 cm (LxB)
Hoogtemaat: B2

PICNICTAFEL
100 x 60 x 47 cm (LxBxH)

056 STOEL
Hoogtematen: A1 | B2 | C3
Blank gelakt

KINI ZITBANKEN
Uitvoering: recht | rond

Verkrijgbaar in 2,- 3- en 4-zits
Kleur rolbakken: blank | rood | blauw | groen | 
geel | oranje

AchterzijdeVoorzijde
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Voor de bouwhoek hebben we houten speelgoed dat tegen een stootje kan. De  kinderen kunnen een 

zandkasteel bouwen op de zand-water tafel en op de achterkant van de bordenkar kan geschilderd worden. 

De speelhoeken kunnen optimaal gebruikt worden om spelend te leren!

NATTE HOEK, ATELIER EN BOUWHOEK
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BORDENKAR
120 x 90 cm (LxB)
White- en krijtbord, magneethoudend
Inclusief twee opbergbakken.

COMBITAFEL ZAND-WATER
127 x 78 x 68 cm (LxBxH)
Beukenhouten frame met kunststofbak

KINDERWERKBANK
78 x 40 cm (LxB)
Werkhoogte: 64 tot 74 cm

HAAGSE KAST
135 x 23 x 77,5 cm (LxBxH)
Voor de Haagse blokken set

KNUTSELTAFEL
In diverse afmetingen verkrijgbaar

“ De legotafel is speciaal ontworpen om het 
bouwen te stimuleren. Doordat je het blad kan 
dichtklappen is het ook nog snel opgeruimd” 

CONSTRUCTIEKAST
140 x 45,5 x 92 cm (LxBxH)
Ook beschikbaar in breedte maten: 
72 | 106 | 175  (2, 3 of 5 rijen laden)
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Steeds meer scholen kiezen ervoor om een onderwijsleerplein in te voeren. Een grote ruimte waar tegelijkertijd 

meer dan één groep leerlingen werkt, onder toeziend oog van één of meer begeleiders. Op de leerpleinen is 

ruimte voor interactie, initiatief, ontdekken, zelfstandigheid en creativiteit. Kortom; de ultieme leeromgeving. 

STILTEHUIS
77,8 x 52 x 156,9 cm (LxBxH)
Berken multiplex, HPL ahorn
Optioneel: binnenzijde voorzien van een kleur

KRINGBANK
138,7 x 42 x 35 cm (LxBxH)
Berken multiplex, HPL ahorn
Optioneel rolbakken

HOUTEN HUIS 
204,5 x 140 x 243 cm (LxBxH)
Massief essenhout met metalen blank gelakte 
koppelstukken

LEERPLEINEN

“ Wilt u ook een inrichting voor 
het houten huis? Vraag ons naar 

de diverse mogelijkheden.”

CHROMEBOOK KAST
106 x 51 x 92 cm (LxBxH)
Ruimte voor 28 tablets
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STILTECABINE | TRATI
186 x 60 x 140 cm (LxBxH)
Massief beuken poten blank gelakt, werkblad 
wit, achterwand vilt, kleur n.t.b. 

WANGTAFEL + WANGBANK
Tafel: 210 x 90 x 76 cm (LxBxH)
Bank: 160 x 40 x 45 cm (LxBxH)
Berken multiplex, HPL ahorn
Optioneel: binnenzijde voorzien van een 
kleur

PUZZELTAFEL | TRATI
143,9 x 129,2 cm (LxB)
B2 - F6
Massief beuken poten blank gelakt, blad 
berken multiplex, HPL ahorn

SLANG ELEMENTEN
In diverse stoffen/kleuren leverbaar

HOCKER + LAPTOPTAFEL 
Poef: 32 x 32 x 46 cm (LxBxH)
In diverse afmetingen en kleuren leverbaar
Laptoptafel: 38 x 38 x 60
Leverbaar in wit of ahorn 

MULTIFLEXIBELE KAST
140 x 43 x 128 cm (LxBxH)
Mogelijkheid tot het opbergen van 4 hockers, 
8 F1 laden en het presenteren van boeken 
en/of tijdschriften

TREINBANK
In diverse stoffen/kleuren en afmetingen 
leverbaar. Voorzien van plint, pootjes of 
geremde wielen 

De hockers kunnen opgeborgen worden 
in de multiflexibele kast

ZITBOOM
160 x 160 x 240 cm (LxBxH)
Twee halfronde delen, 160 cm
Zithoogte: 45 cm
Rughoogte: 35 cm
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Voldoende bewegen heeft grote positieve gevolgen voor de ontwikkeling van onze hersenen. Kinderen 

hebben veel energie en behoefte om te bewegen. Gedurende een schooldag zitten de kinderen lang 

stil achter hun tafel en kunnen hun energie niet kwijt. Beweging zorgt voor meer zuurstof in de hersenen 

waardoor er meer kennis opgenomen kan worden. Dit leidt tot betere schoolprestaties en dat maakt school 

leuker voor kinderen en docenten. 

BEWEGEND LEREN
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ZIT-STA BUREAU
In verschillende groepen kan de ideale sta-
hoogte bereikt worden. Door verschillende  
invullingen creëer je een actieve leerruimte 
waardoor prestaties verbeteren.

• In hoogte verstelbaar, slinger of elektrisch
• 120/140/160/180 x 80 cm (LxB)
• Optioneel: met laden en/of 

boekenvakken
• Frame: aluminium, zwart of wit  

UPIS1 BALANSKRUK
Zorgt ervoor in beweging te blijven en stimu-
leert een rechte houding van de rug.

• Hoogte instelbaar 43-65 cm
• In diverse kleuren verkrijgbaar

BALANSBORD
Door middel van het balanceren op het bord 
wordt uw lichaam gestimuleerd een actieve 
houding aan te nemen.

• Je staat langer achter het zit-sta bureau
• Je traint je evenwichtsorgaan
• Je traint je voet,- knie,- en 

heupgewrichten
• Je bevordert de bloedsomloop en 

concentratie
• 56,9 x 36,8 x 3,5 cm

DESKBIKE
Fit op je werk dankzij deze bureaufiets. Deze 
deskbike stimuleert de doorbloeding en voor-
komt daardoor vermoeidheid, lichamelijke 
klachten en zorgt voor een hogere productivi-
teit.

• Minimale bureauhoogte is 105 cm
• Gebruiker lengte: 150-205 cm
• Maximale belasting: 125 kg 

• Verstelbare weerstand
• Verstelbaar zadel
• Aflezing geschat snelheid, afstand,  

calorieënverbruik
• Kleur zwart

DESKBIKE JUNIOR
Je zit bij de Deskbike actief en lekker hoog. 
Staand leren, hoog zitten en actief fietsen, het 
is allemaal mogelijk met een Deskbike achter je 
tafel. Het is de kunst om zoveel mogelijk af te 
wisselen gedurende je dag. 

• Minimale bureauhoogte is 105 cm
• Gebruiker lengte: 140-165 cm.
• Maximale belasting: 100 kg 

• Verstelbare weerstand
• Verstelbaar zadel: 9 standen
• Aflezing geschat snelheid, afstand,  

calorieënverbruik
• Kleuren: oranje, rood, wit, blauw, groen 

en geel
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AHORN

STANDAARD KLEUREN

BLADKLEUREN

DONKERBLAUW
RAL 5002

BLAUW
RAL 5012

ROOD
RAL 2002

GROEN
RAL 6018

ANTRACIET
RAL 7015

ZWART
RAL 7021

Andere kleuren op aanvraag

DONKERGRIJS
RAL 7037

WIT 
RAL 9010

GEEL
RAL 1021

ORANJE
RAL 2011

ROOD
RAL 3020

BLAUW
RAL 5010

LIME GROEN

BLAD KLEUREN

ZITTING/RUG KLEUREN

ZITTING TABOURET KLEUREN

KUIP KLEUREN

SCHEMA HOOGTE MEUBILAIR

KLEURCODE LILA GEEL ROOD GROEN BLAUW BRUIN

MEUBELCODE B2 C3 D4 E5 F6 G7

HOOGTE | TAFELBLAD 53 59 64 71 76 82

HOOGTE | ZITTING STOEL 31 35 38 43 46 51

KINDERGROOTTE 108 - 121 119 - 142 133 - 159 146 - 176 159 - 188 174 - 207

Conform de NEN-EN-1927 norm

BEUKENACACIA
TURTLEDECK

BEUKEN
TURTLEDECK

AHORN
TURTLEDECK

AHORN BEUKEN AHORN ACACIA BEUKEN

BEUKEN
MPX BLANK GELAKT

AHORNACACIA BEUKEN
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MASSIEF BEUKEN
WHITE WASH

MASSIEF BEUKEN
BLANK GELAKT

AHORN

AHORN BEUKEN

BLADKLEUREN

BEIGE

GRIJS
RAL 7037

WIT
LC02358

ZWART
LC02357

OLIJFGROEN
RAL 6011

PETROL
RAL 6033

APPELGROEN
LC02083

LICHTBLAUW
LC02084

ORANJE 
RAL 2008

GEEL 
RAL1023

ROOD 
RAL 3020

AHORN BEUKEN GROEN 
RAL 6010

BLAUW 
RAL 5010

WIT

Panelen Rechte hoek kast Ronde hoek kast

KASTEN

LAK KLEUREN

BEITS KLEUREN

OMLIJSTING

Andere kleuren op aanvraag

METAAL KLEUREN

ZILVER
RAL 9006

PARELWIT
RAL 1013

WARMGRIJS
RAL 9007

GRAFIET
RAL 7024

GRIJSBLAUW
RAL 5008

PURPERROOD
RAL 3004

ZWART
RAL 9011

STAAL BLAUW
RAL 5011

GRIJS BLAUW
RAL 5008

VERBLAUW
RAL 5023

PASTELBLAUW
RAL 5024

BLAUWGROEN
RAL 6004

LICHT GRIJS
RAL 7035

STOF GRIJS
RAL 7037

ZUIVER WIT
RAL 9010

PARELMOER LICHT
RAL 7048

PARELMOER DONKER
RAL 9023

Andere kleuren op aanvraag

BEUKENACACIA
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PRUIMPAARS (5)

LADE F1 & F2

LADE F3

LADE S1
Geschikt voor de Orion leerlingtafels in combinatie met F1 lade
26 x 7,5 cm

31 x 7,5/15 cm

31 x 30 cm

ZONNIG GEEL (2) KONINGSBLAUW (6) FUCHIA ROZE (7) VUURROOD (9) GRASGROEN (10) HOUTSKOOL GRIJS (15)

TRANSPARANT (20) ZILVER (27)

Het is mogelijk andere kleuren te bestellen, vraag ons naar de kleurmogelijkheden.
F1 laden per 32 stuks, of een veelvoud hiervan | F2 laden per 20 stuks, of een veelvoud hiervan

VUURROOD (9)ZONNIG GEEL (2) KONINGSBLAUW (6)PRUIMPAARS (5) GRASGROEN (10) TRANSPARANT (20)

Het is mogelijk andere kleuren te bestellen, vraag ons naar de kleurmogelijkheden.
F3 laden per 9 stuks of een veelvoud hiervan

KASTANJEBRUIN (16)
*Alleen F1 beschikbaar

LIMOEN GROEN (36) DIEP ZEE BLAUW (39)

ZONNIG GEEL (2) KONINGSBLAUW (6) VUURROOD (9) GRASGROEN (10) HOUTSKOOL GRIJS (15) TRANSPARANT (20) ZILVER (27)

DIEP ZEE BLAUW (39)

De laden zijn verkrijgbaar in  
7,5, 15 en 30 cm hoog
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EEN OPBERGTROLLEY 
NODIG VOOR AL 

UW LADEN?
Vraag ons naar de 

mogelijkheden.



 

HET KORAAL
ASSENDELFT
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DE HEIBERG 
ROOSENDAAL   
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LOUIS BOUWMEESTER 
AMSTERDAM   
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MERWEDESCHOOL
HARDINGXVELD- 

GIESSENDAM
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BS DE WELP
MARKELO
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DE WEGWIJZER
ALKMAAR   
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Goed leren bewegen is voor kinderen essentieel. Tegenwoordig meer dan ooit. Door te spelen, ontwikkelen 

kinderen hun motorische én sociale vaardigheden, kinderen leren beter te communiceren via lichaamstaal 

en beweging. Doelgericht bewegingsonderwijs speelt daarbij een sleutelrol. Ontworpen en geproduceerd 

in nauwe samenwerking met wetenschappers en ervaringsdeskundigen, gecertificeerd volgens de Europese 

norm. 

KLIMGIM

DOWNLOAD OF 
VRAAG DE KLIMGIM 

BROCHURE AAN
www.schilte.nl/downloads
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Verkoop adviseurs buitendienst:

Rob van Sintruijen

06 29 37 59 57

rob@schilte.nl

Lars Visser

06 54 26 46 95

lars@schilte.nl

Richard Westra

06 54 26 46 90

richard@schilte.nl

Adres
Utrechtseweg 32 
3402 PL IJsselstein

Telefoonnummers
Algemeen
030 68 68 020

Verkoop binnendienst
Team 1: 030 68 68 021
Team 2: 030 68 68 597

Uitlevering
030 68 68 023

Overige gegevens
info@schilte.nl 
www.schilte.nl

Wim van Roekel

06 54 26 46 89

wim@schilte.nl

Erwin Meester

06 55 16 59 14

erwin@schilte.nl

Casper de Heij

06 50 63 49 80

casper@schilte.nl 

BESTEL ONZE 
PRODUCTEN 

OP DE WEBSHOP
www.schilte-onderwijs.nl

Rob van Sintruijen

Erwin Meester

Lars Visser

Richard Westra

Wim van Roekel

Casper de Heij

Team 1

Team 2



Schoolmeubilair
De totaalinrichter voor 

het onderwijs

Schilte B.V.
Utrechtseweg 32
3402 PL IJsselstein

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

Webshop
www.schilte-onderwijs.nl

Inspirerend meubilair
voor scholen, kinderopvang
en zorginstellingen.


