
Kinderopvang & BSO
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 een fijne omgeving te bieden is een goede meubelinrichting van 
uw instelling van belang. Schilte denkt met u mee! Wij 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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Schilte heeft diverse uitvoeringen hoogslapers in het assortiment. Alle modellen voldoen aan de Europesche 

norm 716-1 en aan het warenwetbesluit bedden en boxen. De hoogslapers hebben kantelramen die voorzien 

zijn van twee afzonderlijke sluitingen die met een kind op de arm te bedienen zijn. Alle bedtypen worden 

standaard met een dichte bovenkant geleverd. Bovendien levert Schilte bijpassende matrassen.

HOOGSLAPERS EN BEDDEN
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HOOGSLAPER
125,5 x 65 x 189 cm (LxBxH)

ACCESSOIRES
Gecertificeerde sluiting
Dakje met perspexvenster

HOOGSLAPER
129 x 65 x 189 cm (LxBxH)
Met uitrijdbaar evacuatiebed

HOOGSLAPER
125,5 x 65 x 189 cm (LxBxH)
Met dichte achterwand

ECO LINE HOOGSLAPER
122,5 x 65,5 x 190,5  cm (LxBxH)

ECO LINE HOOGSLAPER
122,5 x 64,5 x 190,5 cm (LxBxH)

MATRAS
121 x 59 x 9 cm (LxBxH)
109 x 56 x 9 cm (LxBxH)
Koudschuim | polyether

STAPELBAAR BEDJE
130 x 65 x 21 cm (LxBxH)

LEDIKANT
127 x 66 x 76 cm (LxBxH)
Met verstevigde bodem, draaideur en 
zwenkwielen
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Voor de allerjongsten heeft Schilte diverse boxen in het assortiment. Schilte kan vloerboxen op maat 

produceren. De duobox is middels een kindveilig perspex scheidingsvenster in twee delen gescheiden. De 

kantelramen zijn voorzien van gecertificeerde sluitingen die makkelijk met een kind op de arm te bedienen 

zijn. De bedden en boxen voldoen aan de Europese norm NEN-EN 716 en -2: 2008. Onder de mono- en 

duobox is volop speelruimte. Tevens is deze onderkant ook als speelhuis leverbaar. Voor in de box is er een 

speels gekleurde mat in het assortiment opgenomen.

BOXEN
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MONOBOX
101 x 92 x 187 cm (LxBxH)
Hoogte plateau: 99 cm

DUOBOX
200 x 92 x 187  cm (LxBxH)
Hoogte plateau: 99 cm
Ook leverbaar als speelhuis

MONO- EN DUOBOX
200 x 92 x 187 cm (LxBxH)
Hoogte plateau: 99 cm
Ook leverbaar als speelhuis

MATRAS
121 x 59 x 9 cm (LxBxH)
109 x 56 x 9 cm (LxBxH)
Koudschuim | polyether

ACCESSOIRES
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Het elektische aankleedmeubel is in hoogte instelbaar van 80-105 cm en heeft een 75 cm diep werkblad. Een 

standaard aankleedkussen past in de lengte en breedte op het werkblad. De aankleedmeubels zijn modulair 

opgebouwd. Standaard modules zijn: trapmodule, ladenmodule en kastmodule. Er kan een spoelbak of 

babybad in het meubel geleverd worden met daarbij een thermostaatkraan met of zonder een uitrekbare 

douchekop. Tevens biedt Schilte u de mogelijkheid om op de door u gewenste breedtemaat een meubel te 

laten maken.

AANKLEEDMEUBEL



11

MODEL A
146 x 77,7 x 90-115 cm (LxBxH)
Werkblad in hoogte verstelbaar 80-105 cm

Bestaande uit:
Kast met schuifdeuren en trapmodule

Tevens te voorzien van:
Spoelbak en thermostaatkraan

SPOELBAK / BABY BADJE
Het aankleedmeubel kan geleverd 
worden met spoelbak of baby-
badje. U kunt kieze nvoor een 
thermostaatkraan met of zonder 
handdouche

MODEL C
214 x 77,7 x 90-115 cm (LxBxH)
Werkblad in hoogte verstelbaar 80-105 cm

Bestaande uit:
Kast met schuifdeuren, trapmodule en laden-
kastmodule

Tevens te voorzien van: 
Spoelbak, babybadje en thermostaatkraan

MODEL B
174 x 77,7 x 90-115 cm (LxBxH)
Werkblad in hoogte verstelbaar 80-105 cm

Bestaande uit:
Kast met schuifdeuren en lademodule

Tevens te voorzien van:
Spoelbak, babybadje en thermostaatkraan

UITREKBAAR TRAPJE
Met terugschuifbeveiliging achter 
draaideur.  Peuters en dreumes-
sen kunnen eenvoudig zelf (onder 
toezicht) op het aankleedmeubel 
klimmen.

EENVOUDIGE BEDIENING OP 
HET BLAD
In het display is de hoogte af-
leesbaar. Er zijn eventueel enkele 
hoogten voor te progameren. Het 
gehele meubel gaat mee

KUNSTSTOF LADEN
Voor een optimale bergruimte 
kunt u kiezen voor kunststof laden 
van 15 cm hoog in diverse kleuren



12

Met hoogzitten kunnen zowel dreumessen, peuters, kleuters en leidsters op een ergonomisch verantwoorde 

manier aan een tafel op volwassen hoogte zitten. Geproduceerd volgens NEN-EN1729. Vanaf het moment 

dat een kind kan zitten groeit de Dapper meegroeistoel met het kind mee. De stoel is gecertificeerd en 

voldoet aan de normering EN: 14988:2. Dapper is een meegroeistoel met een herkenbaar, modern  en 

eigentijds design. De stoel is stabiel en de zitting en voetenplank zijn qua hoogte en diepte instelbaar. Al 

deze mogelijkheden creëren in een handomdraai maximaal zitcomfort voor elke leeftijd.

HOOGZITTEN EN DAPPER MEEGROEISTOEL
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HOOGZITBANK
Breedte: 120 cm, passend aan tafel 160 cm
Breedte: 150 cm, passend aan tafel 190 cm
Breedte: 180 cm, passend aan tafel 220 cm

INZETSTOELTJE
Uitoering: ahorn
Optioneel mogelijk zitting en rug in ahorn, 
zijkanten HPL wit

HOOGZITTAFEL
160 x 60/80
190 x 60/80
220 x 60/80

DAPPER MEEGROEISTOEL
Geheel ontworpen volgens de Europese norm voor hoge kinderstoelen. 14988:2.

WIT | LC02358

TUIGJE

ZWART | LC02357 GRIJS | RAL 7037 OLIJFGROEN | RAL 6011 PETROL | RAL 6033

SOKJES
GRIJS | ANTRACIET

OPSTAPPLANKAFNEEMBAAR 
KUSSEN

TWEEZIJDIG
ROOD | ANTRACIET

BEUGELEET/SPEELBLADNAAM 
ACHTERREGEL
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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.

HOUTEN SPEELGOED
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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

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

KEUKEN
77 x 40 x 110 cm (LxBxH)
Aanrechthoogte 61 cm

KAPLA KIST
Met 1000 plankjes

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

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

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. 

SPEEL/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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Schilte denkt graag met u mee over de inrichting en aankleding van uw kinderopvang. Onze jarenlange 

ervaring gebruiken wij om een advies op maat te geven. Heeft u bepaalde ideeën? Wij denken graag met u 

mee zodat we een kast kunnen creëren die goed aansluit bij uw ruimte en uw wensen. Op de onderstaande 

foto ziet u bijvoorbeelt een maatwerk garderobekast. Ook levert Schilte diverse producten voor de inrichting 

van uw kinderopvang

DIVERSEN
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BORDENKAR
120 x 90 cm (LxB)
White- en krijtbord, magneethoudend
Inclusief twee opbergbakken.

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.“

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

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

COMBITAFEL ZAND/WATER
127 x 79 x 68 cm (LxBxH)
Beukenhouten frame met kunststofbak

DAPPER KAPSTOKBOOM
150 of 170 cm hoog
Wit | hout
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KRINGBANK
138,7 x 42 x 35 cm (LxBxH)
Berken multiplex, HPL ahorn
Optioneel rolbakken

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

de diverse mogelijkheden.”
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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 

VOEDINGSBANK
In diverse breedtematen: 98, 162 en 192 cm

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

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

HOCKER
In diverse maten: 40x40, 60x80 en 80x80

ELEMENTENBANK
Element: 62 x 80 x 57 (LxBxH)
Hoekelement: breedte: 80 cm 
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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

38 cm 72 cm 106 cm 140 cm 174 cm

45,5 cm 51 cm 51 cm 51 cm

60
 c

m 92
 c

m 12
5 

cm

17
8 

cm
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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 
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VOORBEELD KASTEN 
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Optioneel: zwenkwielen. Houd rekening met een verhoging van de kast van 7 cm 

KAST 310
106 x 51 x 92 cm (LxBxH)

KAST 680
174 x 51 x 178 cm (LxBxH)
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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)

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)
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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



33

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
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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

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

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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HOUTEN MEUBILAIR | 410 SERIE
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

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

TURTLEDECK ZITTING
Krasvast

MULTIPLEX ZITTING HOOGTE AANDUIDING
D.m.v. kleurcodering

DOPPEN
Zwart | transparant

PEN-GAT VERBINDING 
Voor de stevigheid
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GROEPSTAFELS HOUT
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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*
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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.

GROEPSTAFELS METAAL
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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

PACMANTAFEL
Ø120 / Ø140 cm 
Losstaand
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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 auto-
matisch je bekken waardoor je rug een natuur-
lijke en ontspannen houding aanneemt. 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 tabouret met een 
ringvormige gas-lift vlak onder de zitting. De zit-
ting kan worden uitgevoerd in beuken, pur (po-
lyurethaan) of Stamskin. Allen goed reinigbaar.

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

TAB 1006
Tabouret met pur zitting en voetenring. Voor-
zien van zwenkwielen. Pur is zeer sterk en voelt 
zacht aan, bovendien is het gemakkelijk schoon 
te houden en erg duurzaam.

• Hoogteverstelling 36-47 cm

SPIRIT LINE 1500
De Spirit 1500 is een robuuste werkstoel met 
een zitting en rugleuning uitgevoerd in beuken 
of pur (polyurethaan) beiden makkelijk te rei-
nigen.

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

LEIDERSTOEL
Leidsterstoel met blank gelakte beuken multi-
plex kuip op zwenkwielen. Optioneel met on-
belast geremde wielen.  

• Hoogteverstelling 38-47 cm

PICO
De Pico is vooral goed inzetbaar binnen de 
kinderopvang en het primair onderwijs. Zo 
kan bijvoorbeeld 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 kunst-
stof kruisvoet. Keuze uit glijdoppen of wielen.

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

AMAZONE LAAG | SMAL
De zadelkruk heeft een anatomisch gevormd 
zadel, dat het bekken kantelt en zorgt voor een 
ontspannen rug houding. Op een zadelkruk zit 
je comfortabel gezond en actief.

• Hoogteverstelling 49-63 cm
• Leverbaar in diverse kleuren.
• Afm. zitting 34B x  30D cm
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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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DE VLUGTSCHOOL
AMSTERDAM
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HET KLEURRIJK
SCHIEDAM   
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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



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.


