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INTRODUCTIE

Presibel NV werd in 1991 opgericht in het hartje van de Kempen, Retie. Met 30 jaar ervaring en 
een divers klantenbestand werken wij dagelijks aan onze verschillende meubellijnen. Zowel 
kantoor- en schoolmeubilair, projectmeubilair, ITC meubilair en buitenmeubilair behoren tot 
ons standaard gamma.

In deze meubellijnen stellen wij ergonomische eisen en wensen voorop en proberen we onze 
klanten bewust te maken van deze essentiële factoren. Wij geloven er namelijk zeer sterk in dat 
ergonomie hand in hand gaat met een productieve werksfeer in combinatie met een aangename 
prettige leefomgeving binnen een gebouw.

Graag werken wij samen met u, volledig vrijblijvend, een persoonlijk voorstel op maat uit. 
Indien gewenst kunnen wij uw werk- en onderwijsomgeving visualiseren op basis van 2D en 
3D tekeningen.

Een belangrijk deel van ons leven, brengen we door met leren en werken. Al doende worden 
onze karakters gevormd, lijnen naar de toekomst uitgezet, dromen verwezenlijkt, fouten 
gemaakt en hersteld, banden voor even of voor het leven gesmeed.

Werk- en leerplekken moeten dan ook vooral leefplekken zijn, een plezierige omgeving bieden 
om aan de slag te kunnen gaan, samen te werken en elkaar te ontmoeten!

Bovengenoemde visie zal dus in onze inrichtingsconcepten terug te vinden zijn, of dit nu gaat 
over de “nieuwe inrichtingsconcepten” met scheiding van functies en geen vaste werkplekken 
of over de meer traditionele inrichtingsconcepten. Het uitgangspunt moet zijn: het creëren van 
een werk- en leeromgeving die bij de mensen en de organisatie van uw instelling of bedrijf 
past. Een omgeving waarin het prettig vertoeven is en die is ingericht vanuit het oogpunt van 
functionaliteit en efficiency.
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DE MODERNE WERKOMGEVING

Het traditionele kantoor met geïntegreerde werk- en vergaderruimte en 
separate ontmoetingsruimte, komt steeds minder voor. Alleen voor beperkte 
administratieve werkzaamheden blijven de traditionele kantoorinrichtingen 
bestaan.                       
          
De klassieke kantoor werkplek maakt plaats voor een meer activiteit gerelateerde 
werkomgeving. Transparanter, moderner, meer flexibiliteit en dynamiek, kortom 
het nieuwe werken!
           
Waar veel organisaties vaak tegen aanlopen, is hoe dat Nieuwe Werken er uit 
zou kunnen zien.
           
Presibel Projectinrichters gaat graag het gesprek met u aan om geheel in overleg 
met u in kaart te brengen wat uw eisen en wensen zijn. Wij kunnen hier een 
procesmatige invulling aan geven, denk bijvoorbeeld aan werkplekonderzoek in 
combinatie met het analyseren en doorvertalen van werkpatronen.  
           
Het spreekt voor zich dat we in de basis altijd samen met u willen kijken naar 
een innovatief kantoorontwerp en het realiseren daarvan. Een stapje verder qua 
inrichting kan ook, waarbij we uw visie centraal stellen en doelen weer tot leven 
komen, door cultuur, werkomgeving en het verbinden hiervan te faciliteren. 
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RECEPTIE EN ONTVANGST

RECEPTIE EN ONTVANGST

representatief  
en 

uitnodigend 

warm  
en 

comfortabel

organisch  
en 

transparant

tikkeltje traditioneel  
en 

stijlvol 
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RECEPTIE EN ONTVANGST

                  RECEPTIE EN ONTVANGST

Presibel levert een uiterst fraai en modulair balie programma en bijbehorend ontvangst meubilair. Opties  zoals 
LED verlichting,  kabelmanagement en de keuze voor hoge of lage balie elementen. 
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open werkplekken

werkeilandengroepsconfiguraties

ZIT-STA
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                                ZIT-STA
dynamisch werken

1 2 3 4 5

Van alle gemakken voorzien: 

1.  hoogte verstelbaar   
2.  knikarm voor bekabeling   
3.  kabel trunk     
4.  kabel doorvoer    
5.  elektrificatie
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BUREAUTAFELS          

De werkomgeving moet tegenwoordig niet alleen aan de strenge arbo-normen voldoen, maar 
ook aan tal van persoonlijke wensen die de gebruiker daar aan stelt. Een enkel rechthoekig 
bureau, een hoekbureau of een duowerkplek, hoogte instelbaar of verstelbaar voor flexibel 
gebruik en bijvoorbeeld staand werken.

Werkplekken laten aanvoelen als je tweede natuur

privacy  
en 

geconcentreerd
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                      BUREAUTAFELS 
         

trendy 
en

functioneel

strak design

tijdloos 
en

 polyvalent
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DIRECTIE MEUBILAIR          

Een directiekamer zal altijd een speciale plek zijn voor u als ondernemer. De uitstraling moet passen bij u als 
persoon maar ook bij de sfeer van het bedrijf. Wij kunnen u hierin helpen met deskundig advies en een breed 
assortiment aan directiemeubelen.

ruimtelijk, stijlvol en transparant
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            DIRECTIE MEUBILAIR 
         

Het wenselijke scenario.  Het nieuwe werken vraagt om nieuwe oplossingen, daarom heeft Markant Scenarios.  
Het meubelprogramma dat altijd aansluiting vindt bij het actuele scenario van uw organisatie. Scenarios is een zeer 
veelzijdig inzetbaar systeemmeubel en kan ingezet worden als solitaire werkplek, flex-werkplek, teamwerkplek 
of vergadertafel.

synergie, strak en modern
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VOOR ELKE WERKOMGEVING  
DE JUISTE STOEL

Stoelen vervullen in elke inrichting een belangrijke rol. Robuust, groot, rond, slank, minimalistisch, gestoffeerd, 
puur design, funtioneel...      
                    
Een stoel kan zoveel verschillende kenmerken bezitten dat het soms nog wel lastig kan zijn om de perfecte stoel 
uit te zoeken.

Of je nu je vergaderruimte wilt veranderen met nieuwe stoelen, je refter of bedrijfsrestaurant wilt aanvullen met 
kunststof stoelen, of gewoon je trainingslokaal wilt inrichten met solide stoelen,...

Bij Presibel vindt je een breed assortiment stoelen die aan alle ergonomische en functionele kwaliteitseisen en 
wensen voldoen. Bij Presibel vind je dan ook een brede selectie directiestoelen, bureaustoelen, refterstoelen, 
vergaderstoelen, bureaukrukken en ICT werkstoelen. Meerdere stoelen ontworpen om je rug volledig te 
ondersteunen, met wiel onderstel en 360° draaibaar; de beste optie zodat je optimaal kunt werken of studeren.
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                                      BUREAUSTOELEN

De GOPRO, een ergonomische kantoorstoel met een synchroon mechanisme met  7 jaar garantie op alle productie 
fouten bij normaal gebruik.

De Veloce, soms is gewoon een goede stoel goed genoeg. Geen hippe kleurtjes, spannend ontwerp of rare 
functies, gewoon een goede stoel.
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BUREAUSTOELEN

Marva is een bureaustoel met een huiselijke uitstraling waarvan de techniek grotendeels
onzichtbaar is.

De Yanos, met EN 1335 & NPR 1813, heeft een in hoogteverstelbare rugleuning met een elastische netbespanning 
en standaard gewichtsinstelling, zitdiepteverstelling en met o.a. opties als diepte verstelbare lumbaalsteun, 
armleggers, uitvoering met een zitneig van -3° verkrijgbaar en een abundance aan kleur keuzes.



21

BUREAUSTOELEN
     
Voor deze Sitland Classics bureaustoelen zijn de bijbehorende bezoekers stoelen beschikbaar.

(M)ST30 TYPES

Classic Executive en Classic Manager Vega Hit Manager en Vega Hit Executive

Vega Executive Sit-it Classic Executive
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BUREAUSTOELEN   

Karakteristiek aan Diagon is de rugleuningdrager, waaraan de rugleuning met twee zwenkverbindingen bevestigd 
is. De zwenkverbindingen zorgen voor een maximale hoek tussen zitting en rugleuning bij het achteroverleunen 
en tegelijk voor een bijzonder aangenaam bewegingsverloop. De maximale neiging van de rugleuning bedraagt 
bij dit mechanisme 5°, maar effectief gaat deze tot 35°, want de zwenkverbindingen van de rugleuning maken 
een extra hoek van 10° mogelijk. 

Het synchroonmechanisme kan in vier posities worden vastgezet. Als optie is een uitvoering met een inschakelbare 
neiging van -3°. Keuze uit 5 types, Diagon Standaard Netrug, Diagon Medium Gevlochten Rug, Diagon Hoog 
Gestoffeerde Rug, Diagon Hoge Rog met hoofdsteun en Diagon Executive.
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ERGOSTAR

BUREAUSTOELEN

De Fresh — Langdurige veiligheid. Fris, met ergonomische rugleuning en zitting bekleed met niet-vervormbaar 
flexibel polyurethaan,  het is de zitting met maximaal zitcomfort voor langdurig dagelijks gebruik.  De Fresh is 
voorzien van een diepte verstelbaar zitting met gesynchroniseerd dynamisch mechanisme en ondersteuning 
lendensteun verstelbaar. 



PEANUT LEERLINGENTAFEL



25

PEANUT LEERLINGENTAFEL
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ZITMEUBILAIR - DESIGN COLLECTIE
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PEP!, KANVAS, BAKHIHA & PROJECT6

PROJECT 6 MET 4-POOTS OF SLEDE IN CHROOM OF ZWART 
MET OF ZONDER ARMLEGGERS -  KUSTSTOF, NET RUG OF GESTOFFEERD ....

PEP!  
MET VEEL UITVOERINGS- 
MOGELIJKHEDEN
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RONI

RICOCHET KRUK - KRUK

Voor gebruik als bezoekersstoel, in kantines, onderwijsinstellingen en aula’s is een stoel gewenst die goed tegen 
een stootje kan. Duurzaamheid speelt daarom een rol naast comfort en uitstraling. 

Eenvoud siert kunst
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RICOCHET KRUK - KRUK

COVE

Door slim gebruik te maken van 1 kuipmodel kan worden gecombineerd met tal van frames en onderstellen. 
Verschillende afwerkingen mogelijk voor zowel frame en stoffering. Cove is facilitair uiterst handig doordat u 
simpel de stoel aan de armleggers kunt hangen. Hierdoor creëert u optimale vloervrijheid. 

Design en comfort 
gaan perfect samen

Cove, één grote familie!!
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OPBERGEN, ARCHIVEREN, OVERZICHT BEWAREN, 
STRUCTUREREN, PRESENTEREN. PRESIBEL HEEFT VOOR ELK 

OPBERGPROBLEEM DE JUISTE OPLOSSING. 
UITBREIDBAAR EN INDEELBAAR. 

EN…NIET ONBELANGRIJK,...OOK HEEL MOOI OM TE ZIEN! 

VAN ROLDEURKAST 
TOT LADEBLOK, VAN DRAAIDEURKAST TOT LAPTOPKAST,  

VAN VITRINEKAST TOT EEN TRADITIONELE 
POSTVAKKENKAST, VAN ARCHIEFKAST TOT 

VEILIGHEIDSKAST.
  

OOK VOOR GARDEROBE- EN LOCKERKASTEN KUNT U BIJ 
ONS TERECHT.
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ONDERSTELLEN EN ERGO TRAY-LADEN

ROLDEUR & SCHUIFDEUR  KASTEN

Opgeruimd staat netjes!
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ONDERSTELLEN EN ERGO TRAY-LADEN

ROLDEUR & SCHUIFDEUR  KASTEN

Onze kasten hebben zich ruimschoots bewezen binnen kantoren, bedrijfspanden en  onderwijs- en zorg-
instellingen. 
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SIDEBOARDS

Een perfecte oplossing om een volledige muur optimaal te benutten is het plaatsen van praktische wandkasten, 
open, afsluitbaar met draai- of schuifdeuren, of door middel van glas of een vitrine. Vanzelfsprekend ook geschikt 
om vrij in een ruimte te plaatsen als creatieve separatie of scheidings wand (kast). Veel combinatie mogelijkheden.

HOGE KASTEN (190CM)

EN DAAR IS MEER  . . .

OPLAAD LAPTOP LOCKER KASTEN

DOCUMENTENSAFES & CHEMICALIËN KASTEN

BUISREKKEN, EENVOUDIG & STABIEL
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SIDEBOARDS

LOCKER KASTEN

HOGE KASTEN (190CM)

Presibel heeft oneindig veel mogelijkheden .
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voor kleine  
en 

grote groepen!

VERGADEREN 
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VERGADEREN 

kleurrijk 
en 

relaxing

organisch 
en 

toch efficiënt
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VERGADEREN           

Met de Apod creëer je akoestische privacy in open kantoorruimtes. 

Enkele standaard zaken: 

1.  verstelbaar blad   
2.  gelaagd glazen deur    
3.  scharnieren    
4.  ventilatie

1 2 3

4
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            VERGADEREN

Online vergaderen of presenteren 
bij je vergadering

Dynamisch vergaderen:  
staand bespreken of kort overleg!
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MONITOR DISPLAYS

MONITOR MONTAGESYSTEMEN

Scholing, training en presentatie
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MONITOR MONTAGESYSTEMEN

MONITOR DISPLAYS

elektrisch in hoogte  
verstelbare lezenaar

lezenaar



INRICHTEN GAAT OM HET VERTALEN VAN INDIVIDUELE EN 
COLLECTIEVE WENSEN! 

EEN REFTER BIEDT RUIMTE VOOR EEN LUNCH, MAAR IS OOK 
EEN PLEK OM TE ONTMOETEN OF TE VERGADEREN.

DE ÉÉN ONTSPANT ZICH MET EEN TELEFOON OF TABLET 
OF LEEST ER DE KRANT, DE ANDER SCHUIFT AAN VOOR EEN 

GESPREK.

ZO BIEDT ELKE RUIMTE PLAATS AAN VERSCHILLENDE 
WENSEN. ZOVEEL MENSEN, ZOVEEL WENSEN. 

VERSCHILLENDE RUIMTES, VERSCHILLENDE SFEREN.
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REFTER & ONTSPANNEN  

Zo biedt elke ruimte 
plaats aan  

verschillende wensen
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REFTER & ONTSPANNEN

HATTON - POSTURA+ - JADE STOELEN
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REFTER & ONTSPANNEN

Verschillende
ruimtes, 

verschillende
sferen
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REFTER & ONTSPANNEN

Chillen, hangen, kletsen, bijkomen, FaceTimen, WhatsAppen, daten, relaxen,  roddelen,   
Snapchatten, …

Met de diverse zitelementen van Presibel ontmoeten mensen elkaar. Een ideale plaats om even te hangen, zitten, 
staan, leunen of liggen. Kortom, relaxen!          
 
De elementen laten zich breed inzetten, het merendeel is perfect voor binnen en sommige ook voor buiten. Ideaal 
om structuur aan te brengen in grotere ruimtes. Gemaakt van supersterk materiaal en bovendien eenvoudig te 
reinigen. Elementen zijn in meerdere uitvoeringen, kleuren en afmetingen leverbaar.

ZITELEMENTEN ADX
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PRESENTATIEMIDDELEN 

LANDKAARTEN OVERIGE

PRIKBORDEN &  
WHITEBORDEN

KANTELBORDEN &  
SCHEIDINGSWANDEN

CHAMELEON WHITEBOARD WALL
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LANDKAARTEN

 PRESENTATIEMIDDELEN

FLIPOVERS

WHITEBOARDS BEDRUKT

GLASBORD GLASS2WRITE WORKBOARDS IN PLEXIGLAS, EMAILLE OF GELAKT STAAL

WORKBOARDS IN PLEXIGLAS, EMAILLE OF GELAKT STAAL CHAMELEON PINNING (PRIKBORD OP MAAT)

OVERIGE
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ACCESSOIRES            
 

ANDERE

SCHERMEN

SPORTIEF 

OPGERUIMD STAAT NETJES

AKOESTISCHE PANELEN
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ANDERE

           ACCESSOIRES 
            

ELEKTRIFICATIE

GEORGANISEERD
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PRESIBEL N .V .
VELDENSTRAAT 14

2470 (B) RETIE

+32 (0) 14 37 22 22
INFO@PRESIBEL.EU
WWW.PRESIBEL.EU


