Multifunctioneel en up-to-date
De onderwijswereld is continu in ontwikkeling. Broeze ontwerpt en
realiseert werkplekken en simulatiebordessen in lijn met de actuele
onderwijsvormen. Uiteraard in combinatie met een optimale flexibiliteit
en een groot gebruiksgemak.
De multifunctionele simulatiebordessen bieden tal van mogelijkheden:
w Uitwisselbare panelen voor meerdere projecten in één ruimte
w Snelle aanpassing tot 3D-bordwandoefening op standaardborden
w Uit te breiden met een verdiepingsvloer waarop ook bordwanden,
een schakelpracticum of soldeertafels te plaatsen zijn. Ieder bordes
wordt op maat gemaakt naar uw wens en behoefte. Perfect passende
maatoplossingen met als constante factor de hoge standaard van
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In een zogeheten simulatiehuis
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S C H O O L I N R I C H T I N G

Bedrijfssimulaties in praktijkonderwijs vragen om maatwerkoplossingen. Want wat is er mooier
dan op school praktijkervaring opdoen? Maar bij het inrichten van uw leslokalen heeft u ook te
maken met regelgeving, veiligheid en de ontwikkelingen in onderwijsmethodiek. Gelukkig staat
u er niet alleen voor! Met een schat aan ervaring, gespecialiseerde vakmensen en kennis van
de huidige onderwijswereld staat Broeze Nijverdal u met advies en maatwerk ter zijde.
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