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Hobby en schrijven 

Er wordt plakkaatverf toegevoegd aan het assortiment. Deze verkopen we onder ‘Qrea’ (sublabel Quantore voor hobby). Er zijn elf kleuren in 500 ml en  
1000 ml. Artikelnummers: 1406683 t/m 1406704. Meer info volgt. 

Brepols zet de distributie van het merk Shaeffer stop. Zoals eerder gemeld is het merk Shaeffer verkocht door AT Cross aan een Indische distributeur-fabrikant 
William Penn. Wij verkopen onze huidige voorraad Shaeffer producten nog uit. Nadien moeten wij doorverwijzen naar https://www.williampenn.net/. Zij 
kijken naar een nieuwe partner voor de verdeling van hun producten in Benelux. Meer informatie volgt.

Traditionele kantoorartikelen

Vanwege een materiaalprobleem is de levering van Indexboek Oxford Urban Mix PP-cover (011368) indexboekjes wederom opgeschoven. De leverancier heeft 
aangegeven dat de productie van dit artikel niet eerder dan in december opgestart kan worden. Als alternatief wordt verwezen naar Oxford Essentials A5 
adresboekje met kartonnen cover (011371).  

In de Oxford serie hebben de Oxford Essentials europeanbook A4+ gelijnd (011350), Oxford Essentials gebonden boek A5 gelijnd (011356) en Oxford  
Essentials adresboek A5 (011371) een nieuw coverdesign gekregen. De oude coverdesigns zullen geleidelijk worden vervangen door de nieuwe coverdesigns. 

Nieuw toegevoegd aan het Oxford assortiment: het collegeblok Oxford A5+ 17-gaats lijn 80 vel voordeelpak (1419519). 

Lekker warm en behaaglijk werken op je (thuis)werkplek kan met de nieuwe warmte artikelen. Zo zijn er drie verschillende soorten elektrische warmtekussens 
(artikelnummers: 1419154, 1419155 en 14919157). Verder gaan we een verwarmde muismat, bureauonderlegger en vloermat aan ons assortiment toevoe-
gen. Houd MyQuantos hiervoor in de gaten. 

Van het merk Hama hebben we de volgende artikelen aan ons assortiment toegevoegd: twee laptopstandaards (1419619 en 1419321) en als vervanger de 
reisstekker UK (1419620). 

Bij aankoop van Color Copy in de maand november maak je kans op één van de 20 fitbits t.w.v. €100,-. 

Facilitair

Met het oog op het WK nemen we oranje servetten en placemats op in het assortiment. Artikelnummers: 419079 en 419078. 

Assortiment

November
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Er is een nieuwe range Tricorp thermokleding beschikbaar. Dit gebruikt men straks in ons eigen magazijn ook, als de temperatuur naar beneden gaat 
(Artikelnummers 1419210 t/m 1419229). 

Er is een nieuwe norm voor de BHV koffer is geïntroduceerd, namelijk de BHV koffer Norm 2021. Er wordt ook een transitiesetje beschikbaar gesteld om be-
staande BHV koffer 2016 te upgraden naar de nieuwe normering. Hierover volgt nog meer informatie. Een setje kan gratis via Boomgaard beschikbaar gesteld 
worden om er kennis mee te maken (1419689 en1419688). 

Hobby en schrijven 

15% korting op de Gelschrijver B2P van Pilot. Artikelnummers: 614491 t/m 614494. Actie is geldig tot en met 31 december 2022. 

20% korting op de Staedtler 351 serie whiteboardmarkers. Artikelnummers: 920381 t/m 920384. Actie is geldig tot en met 31 december 2022. 

10% korting op alle paintmarkers van Edding, zowel sets en losse kleuren. Voor meer info, kijk op de website. Actie is geldig tot en met 31 december 2022.  

Bij aankoop van een valuepack Bic Gelocity (artikelnummers 614253 en 614251), Tipp-ex (416140) en Bic Atlantis Classic (artikelnummers 616041 en 616043) 
ontvang je een gratis Escape Pocket spel. Bij aankoop van een Valuepack M10 ontvang je een gratis spel Hartenjagen. De actie is geldig t/m 31 december 2022 
of op = op.  

Bij aankoop van een Pentel A315 vulpotlood (712395) ontvang je een gratis doosje vullingen (713257). Actie is geldig tot en met 31 december 2022.  

10% korting op alle Staedtler Mixingsets. Artikelnummers: 1403678 t/m 1403680, 1403682 en 1403683. Actie is geldig tot en met 31 december 2022.  

Traditionele kantoorartikelen

Tot en met 31 december 2022 ontvang je 20% korting op de zes populaire Avery laser etiketten 100 vel. Artikelnummers: 817180, 817181, 817184, 817185, 
817197 en 817260.  

Tot en met 31 december 2022 ontvang je 15% korting op de nieuw opgenomen Palermo Fashion schrijfmappen. Het gaat om artikelnummers 1399216, 
1399220, 1399223 en 1399225.  

Tot en met 31 december 2022 ontvang je 10% korting op de outdoor etiketten van Herma. Artikelnummers: 810912, 810928, 810946, 810947, 1406735, 
1406736, 1406737 en 1406738.  

In november en december ontvang je 25% korting op Canon telrol rekenmachines P1-DTSC II (423609) en P23-DTSC II (423610). 

Bij aankoop van een HSM Securio AF150 (470233) ontvang je gratis bluetooth oortjes in november en december. 

Traditionele kantoorartikelen

20% korting op Unilux en Dayvia verlichtingsartikelen. Actie is geldig tot 31 december 2022.

10% korting op Durable afvalbakken. Actie is geldig tot en met 31 december 2022. 

Activatie

November

We werken dagelijks aan het assortiment 'warmte- en energiebesparing'. Een nieuwe range ledlampen van Integral is al beschikbaar. Ook hebben we nieuwe 
kachels toegevoegd, echter zien we in de markt dat er veel uitverkocht is. Ook bij ons is dit het geval. De verwachting is dat eind november de beschikbaarheid 
weer beter is. Aankomende tijd worden er op dit gebied wel wekelijks nieuwe items toegevoegd. 

https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=1419210
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=1419229
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=1419689
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=1419688
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=614491
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=614494
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=920381
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=920384
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=614253
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=614251
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=416140
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=616041
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=616043
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=712395
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=713257
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=1403678
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=1403680
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=1403682
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=1403683
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=817180
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=817181
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=817184
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=817185
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=817197
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=817260
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=1399216
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=1399220
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=1399223
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=1399225
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=810912
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=810928
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=810946
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=810947
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=1406735
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=1406736
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=1406737
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=1406738
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=423609
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=423610
https://www.myquantos.com/DCP/ArticleDetail.aspx?ArticleNumber=470233


3PAG 0

Traditionele kantoorartikelen 

HP breidt het HP+ portfolio uit met nieuwe Lasermodellen voor het MKB, in oktober/november lanceert HP de mono Laserprinters:
- De LaserJet Pro 3000, Single Function printer. De opvolger van M203; 
- De LaserJet Pro 4000 serie vervangt de HP LaserJet M404/M428;
- De LaserJet Pro 3000, Multi Function printer. De opvolger van de M227 serie lanceren ze in januari.

Quantore heeft een kernassortiment samengesteld van HP+ producten. De niet HP+ modellen zijn afgeprijsd. Dit zijn onder andere de Standaard LaserJet 
modellen die wel Instant Ink ondersteunen, maar ook zonder internet kunnen worden geïnstalleerd. 

Facilitair

De plastic flessen Inex Melk Halfvol (897022) en Vol (897023) zullen begin november met 11% stijgen. 

De Merci geschenkdoos 400 gram (890334) zal met 16% in prijs stijgen begin november.

De prijzen van de Unilever producten vanuit Diversey zullen stijgen. In totaal 3,2% zoals vermeld voor oktober. Echter zitten er ook grote uitschieters bij, zoals 
de Sun vaatwastabletten. We zijn hier momenteel nog over in onderhandeling.  

De vuilniszakken van Powersterko krijgen een verlaging van +/- 10%.  

Traditionele kantoorartikelen 

HP heeft aangekondigd een nieuwe serie laserjet tank printers te gaan introduceren: 2R7F3A HP LaserJet Tank 1504w, 2R7F4A HP LaserJet Tank 2504dw, 
381L0A HP LaserJet Tank MFP 1604w, 381V0A HP LaserJet Tank MFP 2604dw en 381V1A HP LaserJet Tank MFP 2604sdw.

Inkoop

November

Assortiment

December

Hobby en schrijven 

In december ontvang je 10% korting op de Pentel K118. Artikelnummers: 614148 t/m 614150 en 1391461. 

Bij aankoop van een doos Caran d'ache Swiss Color (710431) ontvang je een gratis set brushpenselen (750135). Deze actie is geldig in de maand december. 

Gedurende de maand december ontvang je 15% korting op het gehele Frixion assortiment rollerpennen en fijnschrijvers. 

In december ontvang je 10% korting op de Staedtler metallicsets. Artikelnummers: 1400405, 1400406, 1400409 en 1400408. 

Activatie

December
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Traditionele kantoorartikelen 

Tot en met 31 december ontvang je 20% korting op de zes populaire Avery laser etiketten 100 vel. Artikelnummers: 817180, 817181, 817184, 817185, 817197 
en 817260.  

Tot en met 31 december ontvang je 15% korting op de nieuw opgenomen Palermo Fashion schrijfmappen. Het gaat om artikelnummers 1399216, 1399220, 
1399223 en 1399225.  

Tot en met 31 december ontvang je 10% korting op de outdoor etiketten van Herma. Artikelnummers: 810912, 810928, 810946, 810947, 1406735, 1406736, 
1406737 en 140673.

Facilitair

20% korting op Unilux en Dayvia verlichtingsartikelen. Actie is geldig tot en met 31 december 2022. 

10% korting op Durable afvalbakken. Actie is geldig tot en met 31 december 2022. 

Traditionele kantoorartikelen 

Prijsverhoging op MTS Europroducts en Katrin hygiëne papier (5 – 15%) per 1 december. 

Traditionele kantoorartikelen 

De prijsmutaties per 1-1-2023 zal volgen in een aparte communicatie. Dit wordt uiterlijk 30-11-2022 gecommuniceerd. 

Inkoop
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Inkoop

Januari
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