
ONZE LABELS

Science is leuk!

De producten van Techni Science leveren 

daarvan het bewijs voor leerling, docent 

en TOA. Onze leermiddelen voor BiNaSk, 

NLT en O&O dragen bij aan leuke en 

leerzame ervaringen in het voortgezet 

onderwijs, MBO, HBO en universiteiten. 

Techni Science is er voor de traditionele 

leermiddelen, maar ook voor de nieuwste 

technologieën zoals datalogging van 

Vernier, LEGO en STEAM. Ons doel is 

om Science-lessen voor iedereen leuk, 

leer zaam en toegankelijk te maken. 

Ambachtelijk, innovatief maatwerk 

Techni Meubel ontwerpt en produceert 

kwalitatief excellente producten op am-

bachtelijke wijze en staat bekend om haar 

specialistische inrichting voor weten-

schaps- en technieklokalen. Dit varieert 

van simpele elektrotechniek-oefenpanelen 

tot complete installatiebordessen en van 

eenvoudige scheikundetafels met gas-, 

water- en elektra-aansluiting tot HBO- en 

WO- waardige laboratoria-inrichtingen. 

Laat ze leren

Digitalisering in het onderwijs gaat allang 

niet meer over techniek alleen. Het gaat 

over het ontwikkelen van een visie op 

onderwijs en hoe je daarin deze tools 

optimaal kunt inzetten voor de ontwikke-

ling van het kind. ICT is een middel, geen 

doel. We leveren dan ook graag meer dan 

‘alleen’ techniek. We begeleiden besturen, 

scholen, ICT’ers, docenten en leerlingen 

in de digitale transformatie en zorgen dat 

onderwijsinstanties niet alleen beschikken 

over de juiste middelen, maar daarnaast 

ook weten wat de mogelijkheden zijn en 

er daardoor probleemloos mee kunnen 

werken.

techniekinrichting

Uw visie, ons maatwerk, de beste merken

Heutink projectinrichting staat voor 

inrichting gestoeld op visie. We leveren 

meubilair en inrichtingsoplossingen voor 

VO, ROC, HBO en universiteiten. We bieden 

een brede diversiteit aan stijlen en sferen 

en draaien naast kwaliteit en betrouwbaar 

projectmanagement ook onze hand niet 

om voor maatwerk. Elk project begint met 

een wens. Die inspireert tot een ontwerp 

en wordt uiteindelijk vertaald naar de 

praktijk. U kunt bij ons terecht voor een 

vervangende bureaustoel tot aan een com-

plete (her)inrichting. We denken creatief 

en oplossingsgericht mee en durven waar 

nodig buiten de lijntjes te kleuren.

Kansarme kinderen in de spotlights

De Heutink Foundation zet zich in om kinderen en jongeren in (kans)arme of onzekere situaties 

in Nederland én het buitenland actief deel te laten nemen aan bijvoorbeeld een dansvoorstelling, 

muziekorkest of kunstexpositie.

Denken, doen, delen

Onder ons STEAM by Heutink label bieden 

we docenten handvatten om het brede 

begrip STEAM praktisch te vertalen naar 

de klas. In verschillende stappen helpen 

we bij het aanleren van basiskennis en het 

werken aan vaardigheden met uitdagende 

vragen, het verrijken van het huidige 

assortiment of bij het creëren van een 

ruimte om STEAM optimaal uit te voeren: 

de Makerspace.

Inrichtingen voor sterk techniekonderwijs

Het vakgebied techniek vraagt om een 

inspirerende en activerende leerruimte 

met specifi eke, kwalitatief uitstekende 

materialen die aansluiten bij de trends 

en ontwikkelingen in het onderwijs. 

Een omgeving die de leerlingen uitdaagt 

zélf na te denken, uit te proberen en te ex-

perimenteren. Heutink techniekinrichting 

biedt educatieve meerwaarde door een 

afwisselend aanbod met mooie materialen 

en een inrichtingsvoorstel op maat.
SAMEN STERK
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Sterke producten met scherpe prijzen

Het Heutink-assortiment is zorgvuldig op-

gebouwd uit een breed scala aan producten 

van allerlei merken. Want elk mens is anders 

en heeft z’n eigen voorkeuren. Bij Heutink is 

er voor iedere behoefte een eigen merk. 

Allemaal met de kwaliteit die u van ons mag 

verwachten en stuk voor stuk sterke merken.

Maatschappelijk verantwoord     

Daar waar we in het aanbod van deze merken 

niet kunnen vinden wat we zoeken, omdat 

bijvoorbeeld de prijs-kwaliteitverhouding niet 

reëel is, maken we het zelf. Dit doen we onder 

ons eigen, maatschappelijk verantwoorde 

Heutink huismerk. Een sterk merk, herkenbaar 

aan het huismerk-label.

Kwaliteitslabel

We plakken dit label uiteraard niet zomaar 

overal op. Alleen die producten die onze 

kritische tests doorstaan mogen door het leven 

met het Heutink huismerk-label. Een label dat 

garant staat voor sterke producten met scherpe 

prijzen. Met producten die hun mannetje staan 

naast de A-merken. U vindt de meeste van 

onze huismerkproducten in de categorie 

verbruiksmateriaal.

Producten waar we achter staan

Ons huismerk kent een breed scala aan 

producten. Zo hebben we bijvoorbeeld een 

uitgebreid assortiment kantoorartikelen en 

schoolbenodigdheden die ons label dragen. 

Ook onderdeel van onze huismerklijn: een 

serie mooi, praktisch en betaalbaar meubilair.

“Beste prijs-
kwaliteitverhouding.”

LOCATIES
Oisterwijk
Techni Science - kantoor 

Sprendlingenstraat 33

085 - 902 80 60

www.techniscience.com

Hengelo (OV)
Heutink ICT - kantoor, datacenter 

Expolaan 50 

074 - 240 46 06

www.heutink-ict.nl

  

Vianen
Showroom - inrichting & ICT

Lage Biezenweg 3

Rijssen
Heutink - hoofdkantoor en expeditie

Nijverheidsstraat 45

0548 - 53 66 66

www.heutink.nl

   

Dongen
Techni Meubel - productielocatie

Metaalstraat 6

0162 - 31 20 76

www.technimeubel.nl

Heutink huismerk    
    label
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